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Derogasyon (Derogation)

472

Devlet Sorumluluğu İlkesi (Principle of State Liability)

472

Devlet Tahvillerine Dayalı Menkul Kıymetler (Sovereign bond-backed securities		
(SBBS))
474
Devlet Yardımları (State Aids)

475

Dış İlişkiler Konseyi (Foreign Affairs Council)

476

Dışta Kalma İmkânı (Opt–out)

477

Dijital Tek Pazar (Digital Single Market)

479

Dikey Doğrudan Etki (Vertical Direct Effect)

480

Dilekçe Verme Hakkı (Right to Petition)

481

Direktif (Directive)

482

Dogan Davası (Dogan Case)

483

Doğrudan Ayrımcılık (Direct Discrimination)

485

Doğrudan Etki (Direct Effect)

485
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Doğrudan Etki İlkesi (Principle of Direct Effect)

485

Doğrudan Etkili (Directly Effective)

486

Doğrudan İlgi (Direct Concern)

486

Doğrudan Seçimler (Direct Elections)

487

Doğrudan Ticaret Tüzüğü Tasarısı (Proposal on Direct Trade Regulation)

487

Doğrudan Uygulanabilirlik (Direct Applicability)

489

Doğrudan Uygulanır (Directly Applicable)

490

Doğu Genişlemesi (Eastern Enlargement)

490

Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership)

492

Dolaylı Ayrımcılık (Indirect Discrimination)

494

Dolaylı Etki İlkesi (Principle of Indirect Effect)

494

Dört Serbesti (Four Freedoms)

494

Döviz Kuru Mekanizması (Exchange-Rate Mechanism)

494

Döviz Kuru Mekanizması II (Exchange-Rate Mechanism II)

495

Dublin Sistemi (Dublin System)

496

Dunkirk Antlaşması (1947) (Dunkirk Treaty)

498

Dünya Bankası (World Bank)

499

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)

500

Dürüst İşbirliği İlkesi (Principle of Sincere Cooperation)

502

Düzenleyici Tasarruf (Regulatory Act)

503

EFTA Genişlemesi (EFTA Enlargement)

504

Eğitim Politikası (Education Policy)

505

Ek Protokol (Additional Protocol)

506

Ekonomi Politikası (Economy Policy)

507

Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (Economic and Financial Affairs Council		
(ECOFIN))
508
Ekonomik Birlik (Economic Union)

509

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation		
and Development (OECD))
510
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Ekonomik ve Mali Komite (Economic and Financial Committee)

511

Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and Monetary Union)

512

Ekonomik ve Sosyal Komite (Economic and Social Committee)

514

Elektrik İletim Koordinasyon Birliği (Union for the Coordination of 		
Transmission of Electricity (UCTE))
515
Emisyon Ticareti Sistemi (Emissions Trading System)

516

En Çok Kayrılan Ülke Prensibi (Most Favoured Nation Principle)

517

Enerji Birliği (Energy Union)

518

Enerji Güvenliği (Energy Security)

519

Enerji Politikası (Energy Policy)

521

Entegrasyon Kapasitesi (Integration Capacity)

522

Er Davası (Er Case)

524

Erasmus +

525

ERTA Davası (ERTA Case)

526

Eski Avrupa ve Yeni Avrupa (Old Europe/New Europe)

528

Estonya (Estonia)

529

Eşikaltı Krizi (Subprime Crisis)

531

Eşit İş İçin Eşit Ücret İlkesi (Equal Pay for Equal Work)

532

Eşit Muamele İlkesi (Equal Treatment Principle)

533

Eşleştirme (Twinning)

534

Etki Değerlendirmesi (Impact Analysis)

535

Eurobarometre (Eurobarometer)

536

Eurosclerosis (Eurosclerosis)

536

EUROSTAT

538

Faccini Dori Davası (Faccini Dori Case)

538

Farklılaştırılmış Entegrasyon (Differentiated Integration)

540

Federalizm (Federalism)

542

Finansal Hizmetler Hareket Planı (Financial Services Action Plan (FSAP))

543
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Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board)

544

Finlandiya (Finland)

545

Fiscalis 2020

546

Fontainebleau Antlaşması (Fontainebleau Agreement)

547

Foto–Frost Davası (Foto–Frost Case)

548

Fouchet Planı (Fouchet Plan)

550

Francovich Davası (Francovich Case)

551

Fransa (France)

554

Füzyon Antlaşması (Merger Treaty)

556

G7, G8 ve G20 (Group of Seven (G7)/Eight (G8)/Twenty (G20))

556

GATT I. Madde (GATT Art. I)

558

GATT XXIV. Madde (GATT Art. XXIV)

558

Gebhard Davası (Gebhard Case)

559

Geçiş Dönemi (Transitional Period)

561

Genel İşler Konseyi (General Affairs Council)

561

Genel Mahkeme (General Court)

562

Genel Müdürlükler (Directorates General)

563

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (Generalized System of Preferences)

564

Genişleme (Enlargement)

565

Genişleme Dalgaları / Evreleri (Enlargement Waves / Rounds)

567

Genişleme Stratejileri (Enlargement Strategies)

567

Genişleme Süreci (Process of Enlargement)

570

Genişleme Yorgunluğu (Enlargement Fatigue)

572

Genscher-Colombo Planı (Raporu) (Genscher-Colombo Plan/Report)

574

Gerekçeli Görüş (İhlal Davası Prosedüründe) (Reasoned Opinion)

575

Gerekçeli Karar (Adalet Divanında) (Order)

576

Geri Kabul Anlaşması (Readmission Agreement)

577

Giderek Yakınlaşan Bir Birlik (An Ever Closer Union)

579
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Giscard d’Estaing, Valéry (1926-2020)

580

Göç Krizi (Migration Crisis)

581

Göç Politikası (Migration Policy)

582

Görüş (Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda) (Opinion in Court of Justice of the 		
European Union)
587
Grönland ve Faroe Adaları (Greenland and the Faroes)

588

Grzelczyk Davası (Grzelczyk Case)

589

Güçlendirilmiş İşbirliği (Enhanced Cooperation)

590

Gümrük Birliği (Customs Union)

593

Gümrük İşbirliği Komitesi (Customs Cooperation Committee)

594

Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) (Customs Union Joint Committee (CUJC)) 595
Gümrük Kodu (Customs Code)

596

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Customs Tariff Statistics Position)

597

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs 		
and Trade (GATT))
598
Gümrük Vergisi Yasağı (Prohibition of Customs Duties)

600

Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Yasağı (Prohibition of Charges Having an 		
Equivalent Effect to a Customs Duty)
601
Gümrükler 2020 (Customs 2020)

602

Güney Amerika Ortak Pazarı (Southern Common Market (MERCOSUR))

603

Güney Doğu Avrupa İçin İstikrar Paktı (Stability Pact for South-Eastern Europe)

604

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) (Greek Cypriot Administration of Southern		
Cyprus)
605
Gürol Davası (Gürol Case)

608

Gymnich Toplantıları (Gymnich Meetings)

610

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması (Abuse of Dominant Position)

611

Haklı Gösterme (Justification)

612

Hallstein, Walter (1901-1982)

614

Hazmetme Kapasitesi (Absorption Capacity)

615
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Helsinki Nihai Senedi (Helsinki Final Act)

615

Helsinki Zirvesi (Helsinki European Council)

617

Herkes Yönünden Etkili (Erga Omnes Effect)

618

HICP-Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Harmonized Index of Consumer		
Prices)
619
Hırvatistan (Croatia)

620

Hibrit Tehditlerle Mücadele için Avrupa Mükemmelliyet Merkezi 		
(European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats)
622
Hizmetlerin Serbest Dolaşımı (Free Movement of Services), Hizmet Alan 		
(Service Recipient), Hizmet Sunan (Service Provider), Hizmet Sunanın İş Gücü 		
(Labour Force of Service Provider), Hizmetler (Services)
623
Hollanda (Netherlands)

624

Hukuk Sözcüsü (Advocate General)

625

Hukuka Aykırılık Def’i (Plea of Illegality)

626

Hukuki Belirlilik (Legal Certainty)

627

Hukuki Dayanak (Legal Base)

627

Hukuki Konularda Adli İşbirliği (Judicial Cooperation in Civil Matters)

628

Hukuki Tasarruflar (Legal Acts)

631

Hukukun Genel İlkeleri (General Principles of Law)

632

Hukukun Üstünlüğü Çerçevesi (Rule of Law Framework)

633

Hükümetlerarası Konferans (Intergovernmental Conference)

634

Hükümetlerarasıcılık (Intergovernmentalism)

635

İç Devalüasyon (Internal Devaluation)

636

İç İçe Geçmiş Halkalar Avrupası (A Europe of Concentric Cycles)

638

İç Pazar (Internal Market)

639

İçtihat Hukuku (Case Law)

640

İhlal Davası (Action for Infringement)

642

İhlal Prosedürü (Infringement Procedure)

644

İhmal Davası (Action for Failure to Act)

644
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İhtisas Mahkemeleri (Specialised Courts)

645

İhtiyati Tedbir (Interim Relief or Interim Measures)

645

İkili Paket (Two Pack)

648

İkincil Hukuk (Secondary Law)

650

İlerleme Raporu (Progress Report)

651

İlk Derece Mahkemesi (Court of First Instance)

652

İlkeli Pragmatizm (Principled Pragmatism)

652

İltica Politikası (Asylum Policy)

654

İmkânsız Üçlü (Impossible Trinity)

657

İmtiyazlı Ortaklık (Privileged Partnership)

658

İnisiyatif Hakkı (Right of Initiative)

660

İnsani Yardım (Humanitarian Aid)

660

İptal Davası (Action for Annulment)

661

İptal Sebepleri (Grounds for Annulment)

663

İrlanda (Ireland)

665

İskandinav Para Birliği (Scandinavian Monetary Union)

666

İspanya (Spain)

667

İstanbul Lojistik Davası (İstanbul Lojistik Case)

667

İstihdam ve Sosyal Politikalar (Employment and Social Policies)

669

İstikrar ve Büyüme Paktı (Stability and Growth Pact)

670

İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları (Stabilisation and Association Agreements)

671

İstikrar ve Ortaklık Süreci (Stabilization and Association Process)

672

İstikrar ve Yakınlaşma Programları (Stability and Convergence Programs)

673

İsveç (Sweden)

675

İş Kurma Hakkı (Right of Establishment), İş Kurma (Establishment)

676

İşbirliği Prosedürü (Cooperation Procedure)

676

İşçi (Worker)

677

İşçilerin Serbest Dolaşımı (Free Movement of Workers)

677

24

AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

İşgücünün Serbest Dolaşımı (Free Movement of Workers)

677

İşlevselcilik (Functionalism)

679

İtalya (Italy)

680

İzlek Bağımlılığı (Path Dependence)

682

Jean Monnet Programı (Jean Monnet Programme)

684

Kabine (Cabinet)

685

Kabul Edilebilirlik (Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda) (Admissibility in Court of 		
Justice of the European Union)
686
Kahveci Davası (Kahveci Case)

687

Kalkınma İşbirliği (Development Cooperation)

688

Kalkınma ve İşbirliği Politikaları (Development and Cooperation Policy)

689

Kamu Borcu Krizi (Sovereign Debt Crisis)

689

Kamu Düzeni (Public Order)

689

Kamu Güvenliği (Public Security)

691

Kamu Hizmeti (Public Service)

692

Kamu Sağlığı (Public Health)

693

Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler (Overriding Reasons in the Public 		
Interest)
694
Kamusal Yetkinin Kullanımı (Exercise of Official Authority)

695

Karadağ (Montenegro)

696

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Black Sea Economic Cooperation)

697

Karadeniz Sinerjisi (Black Sea Synergy)

698

Karar (Decision)

699

Karma Anlaşma (Mixed Agreement)

700

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (Council for Mutual Economic 		
Assistance (COMECON))
701
Karşılıklı Tanıma İlkesi (Principle of Mutual Recognition)

703

Kartel Yasağı (Prohibition of Cartel)

703

Katılım Antlaşmaları (Accession Treaties)

704
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Katılım Kriterleri (Accession Criteria)

705

Katılım Müzakereleri (Accession Negotiations)

706

Katılım Ortaklığı (Accession Partnership)

708

Katılım Ortaklığı Belgesi (Accession Partnership Document)

709

Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA))

709

Katılım Öncesi Strateji (Pre-Accession Strategy)

710

Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı (Instrument for Structural Policies 		
for Pre-Accession (ISPA))
711
Katma Protokol (Additional Protocol)

712

Katmanlı Yetki İlkesi (Principle of Subsidiarity)

713

Kemer Sıkma Politikaları (Austerity Measures)

714

Kıbrıs Hakkında 10 Numaralı Protokol (Protocol No 10 on Cyprus)

716

Kıbrıs Sorunu (Cyprus Issue)

717

Kısıtlama (Restriction)

719

Kısıtlama Yasağı (Prohibition of Restrictions)

719

Kısıtlayıcı Tedbirler (Restrictive Measures)

720

Kirleten Öder Prensibi (Polluter Pays Principle)

721

Kişilerin Serbest Dolaşımı (Free Movements of Persons)

722

Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı (Free Movement of Persons and 		
Services)
723
Kişisel Veriler (Personal Data)

723

Kohl, Helmut (1930-2017)

725

Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (Agency for Law Enforcement Cooperation)

726

Kombine Nomenklatür (Combined Nomenclature)

726

Komisyon (Commission)

727

Komisyon Başkanı (President of the Commission)

728

Komitoloji (Comitology)

729

Konfederalizm (Confederalism)

730

Konsey (Council)

732
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Konvansiyon (Convention)

732

Koordinasyon Refleksi (Coordination Reflex)

734

Kopenhag Kriterleri (Copenhagen Criteria)

735

Koruyucu İç Vergi Yasağı (Prohibition of Protective Taxation)

736

Kosova (Kosovo)

738

Kosova Savaşı (Kosovo War)

739

Koşulluluk (Conditionality)

741

Kota transferi (Quota Hopping)

742

Kredi Krizi-Sıkışıklığı (Credit Cruch)

743

Kredi Temerrüt Takası (Credit Default Swap)

744

Kurucu Antlaşma Değişikliği (Amendment of Founding Treaties)

745

Kurucu Antlaşma Değişikliği Referandumları (Referandums on Treaty 		
Amendments)
748
Kurucu Antlaşmadaki İstisnalar (Derogations in the Founding Treaties)

749

Kurucu Antlaşmalar (Founding Treaties)

751

Kurumlar (Institutions)

751

Kurumlar Arası Anlaşma (Inter Institutional Agreement)

752

Kurumların Merkezleri (Seats of Institutions)

753

Kurumsal Denge İlkesi (Principle of Institutional Balance)

753

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization (NATO))

754

Kuzey Boyutu (Northern Dimension)

757

Kuzey Makedonya (North Macedonia)

758

Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı (European Charter for Small Enterprises 		
(ECSE)
760
Kültür Politikası (Culture Policy)

761

Küresel Akdeniz Politikası (Global Mediterranean Policy)

762

Laeken Zirvesi (Laeken European Council )

764

Lahey Avrupa Kongresi (The Hague Congress of Europe)

764

Lamfalussy Süreci (Lamfalussy Process)

766
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Larosière Raporu (Larosière Report)

767

Latin Para Birliği (Latin Monetary Union)

769

Les Verts Davası (Les Verts Case)

770

Letonya (Latvia)

771

Liberal Hükümetlerarasıcılık (Liberal Intergovernmentalism)

773

Litvanya (Lithuania)

775

Lizbon Antlaşması (Lisbon Treaty)

777

Lizbon Stratejisi (Lisbon Strategy)

779

Lobicilik (Lobbying)

781

Lomé Sözleşmeleri (Lomé Conventions)

783

Lüksemburg (Luxembourg)

783

Lüksemburg Uzlaşısı (Luxembourg Compromise)

785

Lüksemburg Zirvesi (Luxembourg European Council)

786

Maastricht Antlaşması (Maastricht Treaty)

787

Maastricht Kriterleri (Maastricht Criteria)

790

Mac Sharry Reformları (Mac Sharry Reforms)

791

Macaristan (Hungary)

792

Madde 110 (Article 110)

793

Madde 114 (Article 114)

793

Madde 115 (Article 115)

795

Madde 30 (Article 30)

796

Madde 34 (Article 34)

796

Madde 35 (Article 35)

796

Madde 352 (Article 352)

796

Madde 45 (Article 45)

798

Madde 49 (Article 49)

798

Madde 50 (Article 50)

798

Madde 56 (Article 56)

800
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Madde 63 (Article 63)

800

Madde 7 Prosedürü (Article 7 Procedure)

800

Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü (Macroeconomic Imbalance Procedure) 801
Makul Olma Kuralı (Rule of Reason)

802

Mal (Goods)

803

Mali Federalizm (Fiscal Federalism)

804

Mali Kapasite (Fiscal Capacity)

805

Mali Taahhüt Anlaşması (Fiscal Compact Treaty)

807

Malların Serbest Dolaşımı (Free Movements of Goods)

808

Malta (Malta)

809

Mansholt Planı (Mansholt Plan)

810

Mansholt, Sicco (1908-1995)

811

Marka (Trade Mark)

812

Marshall Planı (Marshall Plan)

814

Mega Bölgesel Ticaret Anlaşmaları (Mega- Regional Trade Agreements)

816

Menkul Kıymetler Piyasası Programı (Securities Market Programme)

817

Menşei Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

817

Menşei Ülke (Country of Origin)

818

Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) (Central and Eastern European 		
Countries)
819
Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması (Mutual Recognition of Professional
Qualifications)

820

Messina Konferansı (Messina Conference)

820

MiFID ve MiFID II – Mali Araç Piyasaları Yönergesi (Markets in Financial 		
Instruments Directive)
823
Miktar Kısıtlaması Yasağı: İthalat ve İhracat Yönünden (Prohibition of 		
Quantitative Restrictions: Regarding Imports and Exports)
824
Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir Yasağı: İhracat Yönünden (Prohibition 		
of Measures Having Equivalent Effect to Quantitative Restrictions: 		
Regarding Exports)
825
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Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir Yasağı: İthalat Yönünden (Prohibition of 		
Measures Having Equivalent Effect to Quantitative Restrictions: 		
Regarding Imports)
827
Mitterrand, François (1916-1996)

829

Monnet, Jean (1888-1979)

831

Monti Raporu (Monti Report)

832

“More for More”

833

Muz Savaşları (Banana Wars)

834

Müktesebat (Acquis Communautaire)

835

Münhasır Yetki (Exclusive Competence)

836

Müzakere Çerçeve Belgesi (Negotiating Framework Document)

837

Müzakere Çerçevesi (Negotiating Framework)

837

Müzakere Fasılları (Chapters of the Acquis/Negotiation Chapters)

839

NATO (North Atlantic Treaty Organization)

840

Nazli Davası (Nazli Case)

840

Negatif Bütünleşme (Negative Integration)

842

Net Alıcılar (Net Beneficiaries) / Net Ödeyiciler (Net Contributors)

843

Nice Antlaşması (Nice Treaty)

844

Nitelikli Oy Çokluğu (Qualified Majority Voting)

846

Noël, Émile (1922-1996)

846

Normatif Güç Avrupa (Normative Power Europe)

847

Normlar Hiyerarşisi (Hierarchy of Norms)

848

Olağan Yasama Usulü (Ordinary Legislative Procedure or Co–Decision 		
Procedure)
850
Ombudsman (Ombudsman)

851

Onay Süreci (Ratification Process)

852

Optimum Para Alanı Teorisi (Theory of Optimum Currency Area)

853

Orantılılık İlkesi (Principle of Proportionality)

855
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Orantılılık İlkesi: İç Pazar Yönüyle (Principle of Proportionality: Regarding 		
Internal Market)
856
Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (Central European Free Trade 		
Agreement (CEFTA))
857
Orta Doğu Barış Süreci (Middle East Peace Process)

858

Orta Vadeli Hedef (Medium Term Objective)

859

Ortak Balıkçılık Politikası (Common Fisheries Policy)

861

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (Common Foreign and Security Policy)

862

Ortak Enerji Politikası (Common Energy Policy)

865

Ortak Eylem (Joint Action)

866

Ortak Gümrük Tarifesi (Common Customs Tariff)

867

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (Common Security and Defence Policy)

868

Ortak Karar Usulü (Co–Decision Procedure or Ordinary Legislative Procedure)

872

Ortak Pazar (Common Market)

873

Ortak Sanayi Politikası (Common Industrial Policy)

873

Ortak Savunma Maddesi (Mutual Defence Clause)

875

Ortak Strateji (Common Strategy)

876

Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy)

877

Ortak Taşımacılık Politikası (Common Transport Policy)

878

Ortak Ticaret Politikası (Common Commercial Policy)

881

Ortak Tutum (Common Position)

882

Ortaklık Anlaşmaları (Association Agreements)

883

Ortaklık Konseyi (Association Council)

884

Oy Birliği (Unanimity)

886

Ön Karar Prosedürü (Preliminary Ruling Procedure)

886

Öncelik İlkesi (Principle of Primacy)

888

Öz Kaynaklar (Own Resources)

891

Özel Yasama Usulleri (Special Legislative Procedures)
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ÖNSÖZ

A

vrupa Birliği Ansiklopedisi, Ankara Üniversitesi Avrupa
Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) ortak çalışması olarak ortaya çıkmıştır.
Avrupa Birliği Ansiklopedisi ile Avrupa Birliği ile ilgili konularda Türkçe dilinde kolay erişilebilir bir ilk başvuru kaynağı
oluşturabilmek hedeflenmiştir. Anlatım ve terminoloji kullanımı
açısından, hem akademik dünyaya hem de aynı zamanda meraklı
okuyuculara yönelik olarak hazırlanmış olan bu çalışmanın, belirlenen başlıklar üzerinden, bilgilendirici ve aydınlatıcı olması
amaçlanmıştır.
Avrupa’nın II. Dünya Savaşı sonrasındaki siyasi tarihin en önemli kazanımlarından birisi olan Avrupa Birliği’nin siyasi, hukuki ve
ekonomik bakımdan gelişimine, tarihsel bir perspektif üzerinden
ışık tutulmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği’nin kapsamı ve derinliği dikkate alındığında, Avrupa Birliği konusunun bu çalışmada
ele alınan başlıklarla sınırlı olmadığı söylenebilir. Bu ansiklopedi
çalışmasında, kapsam ve zaman kısıtları nedeniyle siyasi, hukuki ve
ekonomik açıdan önemli görülen başlıklar seçilmeye çalışılmıştır.
Bu hedefe erişebilmek için ana hatlarıyla ve mümkün olduğunca (i) madde başlıkları belirli bir kelime bandı içinde tutulmuştur, (ii) madde başlığı metinlerinin içeriğinde sade, net ve anlaşılır
bir anlatım kullanılmıştır, (iii) madde başlığı metinlerinde referanstan kaçınılmıştır, ancak bu metinler birincil kaynaklardan
yararlanılarak temel noktaları kapsar şekilde kaleme alınmıştır,
(iv) terminoloji açısından, kural olarak, Dışişleri Bakanlığı AB
Başkanlığı’nın çalışmaları (Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İngilizce-Türkçe) ve Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma) esas alınmıştır, (v) üye ülkeler ve portreler açısından AB resmi web sitesinde yer alan bilgi ve belgeler
(AB’nin Öncüleri başlığı altındaki portreler ve AB üye ülkelerine ilişkin diğer bilgi ve 2021 yılı Eurostat verileri) esas alınmıştır, (vi)
bir madde başlığı içinde bir diğer madde başlığı geçtiği yerde kalın
yazı tipine dönüştürülerek metin içinde vurgulanmıştır, (vii) mad-
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de başlıklarının sonuna konuyla ilgili daha fazla okuma yapmak
isteyenler için kural olarak üç adete kadar kaynaklar belirtilmiştir.
Avrupa Birliği Ansiklopedisi bugünkü haline gelene kadar pek çok
aşamadan geçmiştir. İlk olarak, çalışmalar, yaklaşık olarak bundan iki yıl önce (Şubat 2019) alan (Hukuk, Uluslararası İlişkiler &
Siyaset Bilimi ve Ekonomi) editörleri ve bütünlük editörü belirlenerek başlatılmıştır. Bunu takiben her bir alt alan için iki deneyimli
akademisyenin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur ve
Danışma Kurulu madde başlıkları listelerinin belirlenmesi sürecinde görev almıştır. İkinci olarak, belirlenen madde başlıkları alan
editörleri arasında bölüşülmüştür. Akabinde her bir madde başlığı
tek bir alan editörü kanalıyla yazarlara iletilmiş ve yazarı tarafından kaleme alınmıştır. Tüm madde başlıkları tamamlandığında
toplanan metin bütünlük editörü tarafından gözden geçirilmiştir.
Çalışmalar, ana hatlarıyla, yaklaşık 900 madde başlığı ve kırk sekiz
yazar ile Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Avrupa Birliği Ansiklopedisi çalışmasının ilgilileri açısından faydalı
olmasını temenni eder ve başta yazarlar ve Danışma Kurulu üyeleri
olmak üzere, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimizi
sunarız.
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KISALTMALAR
€STR: Euro Short Term Rate (Avro Kısa Dönem Faizi)
AAET: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
AB: Avrupa Birliği
ABAD: Avrupa Birliği Adalet Divanı
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
ABİHA: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
ABO: Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority)
ABTHŞ: Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
AEA: Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area)
AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFİK: Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı (European Financial
Stability Facility)
AİB: Akdeniz İçin Birlik (Union for Mediterranean)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Aİİ:Adalet ve İçişlerinde İşbirliği
AİB: Akdeniz İçin Birlik (Union for the Mediterranean)
AİM: Avrupa İstikrar Mekanizması
AGİK: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (Conference on
Security and Cooperation in Europe-CSCE)
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Organization for
Security and Cooperation in Europe-OSCE)
AGSK: Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (European Security
and Defence Identity-ESDI)
AGSP: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (European Security
and Defence Policy-ESDP)
AKÇT: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
AKP: Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri (African, Caribbean and
Pacific Countries-ACP)
AKY: Açık Koordinasyon Yöntemi
ALA: Asya ve Latin Amerika
AMB: Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank)
AMBS: Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
AMİF: Avrupa Mali İstikrar Fonu
AP: Avrupa Parlamentosu
APE: Avrupa Para Enstitüsü
API: Açık Piyasa İşlemleri (Open Market Operations)
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APİF: Avrupa Parasal İşbirliği Fonu
APO: Avrupa Patent Ofisi
APS: Avrupa Para Sistemi (European Monetary System)
Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme
AS: Armonize Sistem (Harmonized system)
ASA: Avrupa Savunma Ajansı (European Defence Agency-EDA)
ASDK: Avrupa Sigorta Düzenleme Kurumu
ASİ: Avrupa Siyasi İşbirliği(European Political Cooperation-EPC)
ASRK: Avrupa Sistemik Risk Kurulu (The European Systemic Risk
Board)
AT: Avrupa Topluluğu / Avrupa Toplulukları
ATS: Avrupa Tek Senedi
AYB: Avrupa Yatırım Bankası
AYF: Avrupa Yatırım Fonu
BAB: Batı Avrupa Birliği (Western European Union-WEU)
Basel I: Basel I Sermaye Yeterlilik Uzlaşısı
Basel II: Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı
BIS: Bank for International Settlements / (Uluslararası Ödemeler
Bankası
BM: Birleşmiş Milletler (United Nations -UN)
BMB: Bağlayıcı Menşei Bilgisi (Binding origin information)
BOE: Bank of England (İngiltere Merkez Bankası)
BOJ: Bank of Japan (Japonya Merkez Bankası)
BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive (Bankaları
Kurtarma ve Tasfiye Direktifi)
BTB: Bağlayıcı Tarife Bilgisi (Binding Tariff Information)
CARDS:Programme of Community Assistance for Reconstruction,
Development and Stabilisation (Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve
İstikrar için Topluluk Yardım Programı)
CDS: Credit Default Swap (Kredi Temerrüt Takası)
CE: Conformité Européenne (Avrupa Uygunluk)
CEFTA: Central European Free Trade Agreement (Orta Avrupa
Serbest Ticaret Anlaşması)
CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesi (European Committee for
Standardization)
CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
(European Committee for Electrotechnical Standardization)
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CETA: AB-Kanada Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması
(Comprehensive Economic and Trade Agreement)
CF: Cohesion Fund (Uyum Fonu)
CJTF: Combined Joint Task Forces (Birleşik Ortak Görev Güçleri)
CN: Combined Nomenclature (Kombine Nomenklatür)
COMECON: Council for Mutual Economic Assistance (Karşılıklı
Ekonomik Yardımlaşma Konseyi)
CRD: Capital Requirements Directive (Sermaye Gereksinimi
Direktifi)
CVM: Cooperation and Verification Mechanism (for Romania
and Bulgaria) ((Bulgaristan ve Romanya için) İşbirliği ve Tetkik
Mekanizması)
DB: Dünya Bankası (World Bank)
DG ECHO: Directorate General for the European Civil Protection
and Humanitarian Aid (Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım
Genel Müdürlüğü)
DKM: Döviz Kuru Mekanizması
DKM II: Döviz Kuru Mekanizması II (Exchange Rate Mechanism II)
DKSTA: Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı (Deep and
Comprehensive Free Trade Area)
DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organisation (WTO)
EAD: Temerrüde Düşme Anındaki Risk Tutarı (Exposure at Default)
EAFRD: European Agricultural Fund for Rural Development (Kırsal
Kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu)
EBA: Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority)
EC: European Commission (Avrupa Komisyonu)
ECAA: European Community Association Agreement (Avrupa
Topluluğu İşbirliği Anlaşması)
ECB: Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank)
ECOFIN: Economic and Financial Affairs Council (Ekonomik ve
Maliye Bakanları Konseyi)
ECON: Economic and Monetary Affairs Committee (Ekonomik ve
Parasal İşler Komitesi)
ECOWAS: Economic Community of West African States (Batı Afrika
Devletleri Ekonomik Topluluğu)
ECSE: European Charter for Small Enterprises (Küçük İşletmeler
Avrupa Şartı)
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ECTS: European Credit Transfer System (Avrupa Kredi Transfer
Sistemi)
ECU: European Currency Unit (Avrupa Para Birimi)
EDIS: European Deposit Insurance Scheme (Avrupa Mevduat
(Sigortası/Garanti) Planı)
EEAS: European External Action Service (Avrupa Dış Eylem Servisi)
EFTA: European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret
Birliği)
EHEA: European Higher Education Area (Avrupa Yükseköğretim
Alanı)
EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions Authority
(Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi)
EJN: Avrupa Yargı Ağı(European Judicial Network)
EMFF European Maritime and Fisheries Fund (Avrupa Denizcilik ve
Balıkçılık Fonu)
EMS: Avrupa Para Sistemi (European Monetary System)
EN (P)I: European Neighbourhood (and Partnership) Instrument
(Avrupa Komşuluk (ve Ortaklık) Aracı)
ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators
(Avrupa Enterkonnekte Elektrik Ağı)
EONIA: Euro O/N Index Average (Avro Gecelik Endeks Averajı)
EPB: Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and Monetary Union)
EPSR: European Pillar of Social Rights (Avrupa Sosyal Haklar
Sütunu)
ERA: European Research Area (Avrupa Araştırma Alanı)
ERDF European Regional Development Fund (Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu)
ERM II: Döviz Kuru Mekanizması II (Exchange Rate Mechanism II)
ERTA: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç
Mürettebatının Çalışmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (European
Road Transport Agreement)
ESA: Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
ESF: European Social Fund (Avrupa Sosyal Fonu)
ESI: European Structural and Investment Funds (Avrupa Yapısal ve
Yatırım Fonları)
ESK: Ekonomik ve Sosyal Komite
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ESMA: European Securities and Markets Authority (Avrupa
Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi)
ET 2020: Education and Training 2020 (Eğitim Öğretim 2020)
ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (European
Telecommunications Standards Institute)
EUIPO: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union
Intellectual Property Office)
EUREPO: Repo Market Reference Rate for the Euro (Avro Repo
Piyasası Referans Oranı)
EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate (Avro Interbank Teklif
Oranı)
Eurodac: Avrupa Merkezi Parmak İzi Veritabanı
EUROFOR: European Rapid Operational Force (Avrupa Acil
Müdahale Gücü)
Eurojust: Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı (European
Union Agency for Criminal Justice Cooperation)
EUROMARFOR: European Maritime Force (EMF) (Avrupa Deniz
Gücü)
EUROMED: Euro Mediterranean Partnership (Avrupa Akdeniz
Ortaklığı)
Europol: Avrupa Polis Ofisi (European Union’s law enforcement
agency)
EWG: Eurogroup Working Group (Eurogroup Çalışma Grubu)
FED: ABD Merkez Bankası
FRFA: Fixed-Rate Full-Allotment (Sabit Oranlı Tam Tahsis)
FRONTEX: European Border and Coast Guard Agency (Avrupa Sınır
ve Sahil Koruma Ajansı)
FSAP: Financial Services Action Plan (Finansal Hizmetler Hareket
Planı)
FSB: Financial Stability Board (Finansal İstikrar Kurulu)
G20: Group of 20 (Yirmiler Grubu)
G7:Group of Seven (Yediler Grubu)
G8: Group of Eight (Sekizler Grubu)
GATS: General Agreement on Trade in Services (Hizmetler Ticareti
Genel Anlaşması)
GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General
Agreement on Tariffs and Trade)
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GB: Gümrük Birliği (Customs Union)
GIPS: Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya
GKRY: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
GNI: Gross National Income (Gayri Safi Milli Gelir)
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla
GSP: Generalised System of Preferences (Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemi)
GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GSYİH: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Customs Tariff
Statistics Position)
GZTM: Gerçek Zamanlı Yüksek Miktarlı Ödeme Sistemi (Real Time
Gross Settlement)
HAK: Hükümetlerarası Konferans
HICP: Harmonized Index of Consumer Prices (Uyumlaştırılmış
Tüketici Fiyatları Endeksi)
IBRD: International Bank of Reconstruction and Development
(Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)
ICSID: International Center forSettlement of Investment Disputes
(Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi)
ICTY: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
(Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi)
IDA: International Development Association (Uluslararası
Kalkınma Birliği)
IFC: International Finance Corporation (Uluslararası Finansman
Kurumu)
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour
Organization)
IMF: International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
INOGATE: Interstate Oil Gas Transport to Europe ( Avrupa’ya
Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı
IPA: Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi
Yardım Aracı)
ISM: International security management (Nakliye için Uluslararası
Güvenlik Yönetimi)
ISPA: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
(Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı)
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ITO: International Trade Organisation (Uluslararası Ticaret Örgütü)
İBP: İstikrar ve Büyüme Paktı
KDK: Kredi Derecelendirme Kuruluşu (Credit Rating Agency)
KDV: Katma Değer Vergisi (VAT-Value Added Tax)
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ: Küçük ve Orta Boy İşletmeler
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı
KP: Kültür Politikası (Culture Policy)
LGD: Loss Given Default (Temerrüd Durumunda Oluşacak Zarar)
LTRO: Long Term Refinancing Operations (Uzun Vadeli
Refinansman İşlemleri)
M: Maturity (Vade)
MB: Merkez Bankası
md: Madde
MDAÜ: Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (Central and Eastern
European Countries)
MDP: Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü
MEDA: Mediterranean Economic Development Area (Akdeniz
Ekonomik Kalkınma Alanı)
MERCOSUR: South American Regional Economic Organization
(Güney Amerika Ortak Pazarı)
MGS: Mevduat Garanti Sistemi
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency (Uluslararası
Yatırımları Garanti Ajansı)
MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive II (Mali Araç
Piyasaları Yönergesi II)
MiFID: Markets in Financial Instruments Directive (Mali Araç
Piyasaları Yönergesi)
MKPP: Menkul Kıymetler Piyasası Programı
MRO: Main Refinancing Operations (Ana Finansman İşlemleri)
MTO: Medium Term (Budgetary) Objectives (Orta Vadeli (Bütçe)
Hedefi)
NAIADES: Integrated European Action Programme for Inland
Waterway Transport (İç Sularda Taşımacılık için Entegre Avrupa
Eylem Programı)
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NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty
Organization)
NDPTL:Northern Dimension Partnership on Transport and
Logistics (Ulaşım ve Lojistik Kuzey Ortaklığı)
NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics (İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflandırması)
OBP: Ortak Balıkçılık Politikası (Common Fisheries Policy)
OCT: The Overseas Countries and Territories (Denizaşırı Ülkeler ve
Topraklar)
ODGP: Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (Common Foreign and
Security Policy-CFSP)
OECD: The Organisation for Economic Co-operation and
Development(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
OEEC: Organization for European Economic Co-operation (Avrupa
Ekonomik İşbirliği Örgütü)
OGSP: Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (Common Security
and Defence Policy-CSDP)
OGT: Ortak Gümrük Tarifesi (Common Customs Tariff)
OKK: Ortaklık Konseyi Kararı
OLAF: Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (European Anti-Fraud
Office)
OMT: Outright Monetary Transactions (Kesin Para İşlemleri /
Doğrudan Parasal İşlemler
OPD: Ortak Piyasa Düzeni (Common Market System)
OTIF: Intergovernmental Organisation for International
Carriage by Rail (Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılık için
Hükümetlerarası Organizasyon)
OTP: Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy)
PD: Probability of Default (Temerrüde Düşme Olasılığı)
PDO: Korunan Menşei İşareti (Protected Designation of Origin)
PESCO: Permanent Structured Cooperation (Daimî Yapılandırılmış
İşbirliği)
PGI: Korunan Mahreç İşareti (Protected Geographical Indication)
PHARE: Poland and Hungary Assistance for the Restructuring
of the Economy (Polonya ve Macaristan için Ekonomiyi Yeniden
Yapılandırma Yardım Programı)
PİA: Patent İşbirliği Anlaşması
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PIIGS (GIIPS): Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya
RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership (Bölgesel
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık)
RMD: Riske Maruz Değer (Value at Risk- VaR)
RRF: Rapid Reaction Force (Acil Müdahale Gücü)
SAPARD: Special Accession Programme for Agricultural and Rural
Development (Tarım ve Kırsal Kalkınma için Katılım Programı)
SBBS: Sovereign Bond Backed Securities ( Devlet Tahvillerine
Dayalı Menkul Kıymetler)
SDR: Special Drawing Rights (Özel Çekme Hakları)
SEETO: South East Europe Transport Observatory (Güneydoğu
Avrupa Ulaşım İzleme Merkezi)
SEPA: Single European Payments Area (Tek Avrupa Ödeme Alanı)
SMP: Securities Market Program (Menkul Kıymetler Piyasası
Programı)
SRM: Single Resolution Mechanism (Tek (Çözümleme/Tasfiye)
Mekanizması)
SRSS: Structural Reform Support Service (Yapısal Reform
Destekleme Servisi)
SSM: Single Supervisory Mechanism (Tek Denetim Mekanizması)
TACIS: Technical Asistance to Commonwealth of Independent
States (Bağımsız Devletler Topluluğu’na Teknik Yardım Programı)
TAIEX: Technical Assistance and Information Exchange
Instrument (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Aracı)
TARGET 2: Trans European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer System2) Trans Avrupa
OtomatikGerçek Zamanlı Yüksek Miktarlı Ekspres Transfer
Sistemi 2
TARGET: Trans European Automated Real Time Gross Settlement
Express Transfer System(Trans Avrupa OtomatikGerçek Zamanlı
Yüksek Miktarlı Ekspres Transfer Sistemi)
TARIC: Integrated Tariff of the Community (Topluluk Entegre
Gümrük Tarifesi)
TEN-T: The Trans-European Transport Network (Trans Avrupa
Ulaşım Ağları)
TFEU: Treaty on the Functioning of European Union (Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşma
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TFGR: Yunanistan için Görev Gücü (The Task Force for Greece)
THA: Temel Haklar Ajansı
THŞ: Temel Haklar Şartı
TLTRO: Targeted Long Term Refinancing Operation (Hedefli Uzun
Dönem Refinansman İşlemi)
TLTRO I: İlk TLTRO serisi
TLTRO II: İkinci TLTRO serisi
TLTRO III: Üçüncü TLTRO serisi
TPP: Trans Pacific Partnership (Trans Pasifik Ortaklığı)
TRACECA: Transport Corridor Europe/Caucasus/Asia (Avrupa/
Kafkasya /Asya Ulaştırma Koridoru)
TRIPS: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership
(Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı)
TTM: Single Resolution Mechanism (Tek (Çözümleme/Tasfiye)
Mekanizması)
UAD: Uluslararası Adalet Divanı
UCTE: Union for the Coordination of Transmission of Electricity
(Elektrik İletim Koordinasyon Birliği)
UMB: Ulusal Merkez Bankası
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
YGG: Yunanistan için Görev Gücü (The Task Force for Greece)
WIPO: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property
Organization)
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1/80 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararı
(Association Council
Decision No: 1/80)
–İlke GÖÇMEN–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB),
1960’lı yılların başlarında Ankara
Anlaşması temelinde kendi aralarında bir ortaklık kurmuştur. Ankara
Anlaşması, bir yanda Türkiye, diğer
yanda AB Üye Devletleri, Konsey
ve Komisyon temsilcileri ile oluşan
ve oy birliği ile karar alan Ortaklık
Konseyi kurmuştur (md. 23.) Ortaklık Konseyi, diğerlerinin yanında, Ankara Anlaşması ile belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesi için,
Ankara Anlaşması’nın öngördüğü
hallerde bağlayıcı karar alma yetkisine sahiptir (md. 22). Ortaklık Konseyi Kararları’nın (OKK) etkileri, Türk
hukuku açısından net olmamakla
birlikte AB hukuku açısından nettir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
içtihat hukuku uyarınca OKK’lar AB
hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır ve böylelikle AB hukukuna has
temel özelliklerden (özellikle doğrudan etki ilkesi ve öncelik ilkesi),
mekanizmalardan (özellikle ön karar prosedürü) ve yorum yöntemlerinden (özellikle amaçsal yorum
yöntemi) pay almaktadır.
Bu arka planda, 1/80 sayılı OKK, 19
Eylül 1980 tarihinde Türkiye ile AB
ortaklığının geliştirilmesine ilişkin
olarak alınmış bağlayıcı kararlardan
birisidir. Bu OKK, Türkiye ile AB orAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

taklığının yeniden canlanmasını ve
gelişmesini sağlamayı hedefleyen
tedbirlere yer vermektedir (md. 1).
Bu tedbirler; 1/80 sayılı OKK’daki
Bölümler uyarınca tarım, sosyal hükümler ve ekonomik ve teknik işbirliği ile ilgilidir.
İlk olarak, tarım yönünden gümrük
vergisi ve ortak tarım politikasına
uyum ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Birincisi, ana hatlarıyla AB,
ortak tarım politikası kapsamına giren Türkiye menşeli ürünlerin AB’ye
ithalatında uygulanan gümrük vergisinin tedrici olarak kaldırılması
için gerekli tedbirleri alacaktır (md.
2–4). İkincisi, ana hatlarıyla Katma
Protokol md. 33 ile öngörüldüğü
üzere, Türkiye, tarım ürünlerinin
Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımı için Türkiye’de uygulanması
gerekli ortak tarım politikası tedbirlerini alacaktır ve 1/80 sayılı OKK ile,
örneğin ortaklaşa bir AB tarımsal
mevzuatını inceleme programı hazırlamak gibi, Katma Protokol md.
33’ün uygulanmasını kolaylaştırmak
üzere alınabilecek tedbirler belirlenmiştir.
İkinci olarak, sosyal hükümler yönünden istihdam ve işçilerin serbest
dolaşımına ilişkin sorunlar, sosyo–
kültürel ilerleme ve genç işçilerin
değişimi ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Birincisi, ana hatlarıyla, bir
yandan Türk işçileri ve aile üyeleri,
diğer yandan AB üyesi devlet işçileri ve aile üyeleri için, belirli koşullar altında, çalışma izni alma hakkı,
ayrımcılık yasağı ve yeni kısıtlama
getirme yasağı öngörülmüştür (md.
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6–16). Bu yönden, Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı: Türk İşçileri ve
Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı:
Türk İşçilerinin Aile Üyeleri başlıkları ayrıca incelenebilir. İkincisi, ana
hatlarıyla, Türk işçileri ve aile üyeleri için, örneğin ev sahibi devletin
dilinde okuma yazma kursları gibi,
sosyo–kültürel ilerleme ile ilgili konularda Türkiye ile AB üyesi devletler arasında işbirliği öngörülmüştür
(md. 17). Üçüncüsü, ana hatlarıyla,
Katma Protokol md. 40 ile öngörüldüğü üzere, Ortaklık Konseyi, AB
iç pazarında alınan tedbirlerden
esinlenerek Türkiye ile AB arasında
genç işçi değişimini kolaylaştırmak
üzere tavsiyelerde bulunabilecektir
ve 1/80 sayılı OKK ile, Ortaklık Komitesi, kendi ülkesinde temel eğitim
görmüş genç işçilerin hizmet içi eğitime katılmak suretiyle mesleki eğitimlerini tamamlamalarına imkan
veren her türlü faaliyetin uygulamaya konması için Ortaklık Konseyi
tarafından sunulacak bir tavsiye hazırlayacaktır.
Üçüncü olarak, ekonomik ve teknik
işbirliği yönünden, Türkiye ile AB
arasındaki mevcut ekonomik bağları mümkün olduğu kadar kuvvetlendirmek adına ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla,
bir işbirliği oluşturulur (md. 19). Bu
işbirliği, özellikle endüstri, enerji,
tarım ve eğitim alanlarında, Türkiye’nin hazırladığı yatırım projelerini
hazırlayıcı ve tamamlayıcı faaliyetleri kapsar (md. 20). Ortaklık Komitesi,
işbirliğinin hedeflerine ulaşmak için
elde edilen sonuçları düzenli olarak
inceler ve Ortaklık Konseyine rapor
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edeceği gibi, işbirliğini gerçekleştirmeye yönelik araçları ve yöntemleri
araştıracaktır (md. 27).
Okuma Listesi
Devlet Planlama Teşkilatı. Türkiye–
Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi
Kararları: 1964–2000, Cilt 1, Ankara: Yayın No. DPT: 2596, 2001.
Arat, Tuğrul ve Erhan, Çağrı. “AT’yle İlişkiler”, Baskın Oran (der), Türk
Dış Politikası: Cilt II: 1980–2001,
İstanbul: İletişim Yayınları, 9. Baskı,
2006, s. 83–101.
Groenendijk, Kees ve Luiten, Maaike. AB’de Türk Vatandaşlarının
Hakları: Türk Vatandaşlarının Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile
Türkiye Arasındaki Ortaklığa Dayalı
Hakları, İstanbul: İktisadi Kalkınma
Vakfı, 2011.

1/95 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararı
(Association Council
Decision No: 1/95)
–Sanem BAYKAL–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) (o zaman için Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)) arasında bir ortaklık kuran
Ankara Anlaşması’nın somut hedefi, taraflar arasında bir “gümrük birliği” kurmak ve böylece Türkiye’yi
uzun vadede üyeliğe hazırlamak
olarak belirlenmişti. Bu çerçevede
hazırlık, geçiş ve son dönem olarak
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üç dönemde ortaklık ilişkisinin gelişmesini öngörmüştü. Akit taraflar
arasında ortaklık ilişkisinde gümrük
birliğine dayanan ve ekonomi politikaları arasında koordinasyonun
güçlendirildiği son dönem, 6 Mart
1995 tarihinde kabul edilen 1/95
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
çerçevesinde 1 Ocak 1996 tarihinde
başladı. Bu Karar, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğini tam anlamıyla uygulamaya geçirmek ve son
dönemde uyulması gereken kuralları hükme bağlamak için alındı. 1/95
sayılı OKK sonucu Türkiye ile AB arasında özel bir gümrük birliğinin tesis
edildiği, Türkiye’nin AB’nin gümrük
birliğine dahil olmadığı hususuna
dikkat çekilmesi yerinde olur.
Esasen Türkiye’nin gümrük birliğini
gerçekleştirme hedefi, takvimi ve
yöntemi Ankara Anlaşması ve Katma Protokol çerçevesinde saptanmıştı. Ancak bir yandan Türkiye ve
Avrupa’da 1970’lerdeki ekonomik
sıkıntıların etkisi, öte yandan da Türkiye’nin kendi siyasi çalkantıları bu
hedeflerin tutturulmasını engelledi.
12 Eylül 1980 darbesi ile önemli ölçüde duraklayan ilişkiler, Türkiye’nin
80’lerde izlemeye başladığı serbest
ticareti önceleyen ve ithal ikameci yaklaşımı terk eden politikaları
ilişkileri canlandırma yönündeki
adımları tetikledi. Türkiye, 14 Nisan
1987’de AET’ye üyelik başvurusunda bulunarak ilişkileri canlandırma
çabasına girdi. Diğer yandan da
1970’lerin ortalarında dondurduğu
gümrük vergileri indirim ve uyum
takvimini 1988 yılından itibaren yeniden uygulamaya başladı.
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Avrupa Komisyonu Aralık 1989’da
Türkiye’nin başvurusu yönündeki
görüşünde, Türkiye’nin üyeliğe ehil
olmakla birlikte siyasi, toplumsal
ve ekonomik bakımlardan hazır olmadığını belirtti. Komisyon, esasen
tarafların her ikisinin de böyle bir
bütünleşme adımını atmaya hazır
olmadığına işaret ederken, bu süreçte Türkiye’nin halihazırdaki yükümlülüğü olan gümrük birliğini geliştirmeye yönelmesini önerdi.
Türkiye ile AB arasında iki yıl süren
müzakereler sonunda 6 Mart 1995
tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi
toplantısında alınan 1/95 sayılı OKK
uyarınca Türkiye-AB Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe
girdi.
Sanayi mallarına ve işlenmiş tarım
ürünlerine uygulanan gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar
kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili
tedbirin kaldırıldığı ve üçüncü ülkelere yönelik ortak gümrük tarifesinin uygulandığı gümrük birliğinde,
temel hedef, malların hiçbir engelle
karşılaşmadan taraflar arasında serbest dolaşımıdır.
Bu amaçla, AB’nin ortak ticaret politikasına uyum sağlanması ile ithalat
ve ihracatı düzenleyen temel kuralların ve Ortak Gümrük Tarifesinin
benimsenmesi ve üçüncü ülkelere
karşı uygulanan tercihli rejimlerin
üstlenilmesinin yanı sıra, tarife dışı
engellerin kaldırılması amacıyla AB
teknik mevzuatına uyum sağlanması da öngörülmüştür. Uyum yüküm63

lülüklerinin bir bölümü için gümrük
birliğinin yürürlüğe girdiği tarih, bir
bölümü için de 1, 2, 3 ve 5 yıllık süreler tanınmıştır.
Gümrük birliğinin işleyişini doğrudan ilgilendiren alanlar olarak belirtilen alanlarda Türkiye’nin gümrük
birliği gerçekleşene kadar var olan
AB mevzuatına uyumu için statik, sonradan çıkarılacak mevzuata
uyum için de dinamik bir uyum yükümlülüğü altında olduğu düzenlenmiştir.
Fikri mülkiyetin korunması, rekabet
kuralları, devlet yardımları, tekeller
gibi alanlarda Türkiye’nin AB mevzuatına uyumu için mevzuat çıkarma ve kurumsal yapılar tesis etme
şeklinde adım atması söz konusu
olmuştur. Yine tüketicinin korunması, vergilendirme, kamu alımları
gibi alanlarda gümrük birliğinin sorunsuz işleyişine ve geliştirilmesine
yönelik hükümler OKK’da yer bulmuştur.
Türkiye’nin tarım ürünlerinin serbest dolaşımı bakımından tedrici biçimde AB’nin Ortak Tarım Politikasına uyumu ve bu gerçekleşene kadar
tarım ürünleri ticaretinde tarafların
birbirlerine tanıdıkları tercihli rejimleri karşılıklı yarar temelinde geliştirmesi de OKK’da düzenlenmiştir.
Mevzuat uyumu ve gümrük birliğinin uygulanmasına ilişkin diğer
teknik konuların ele alınacağı bir
Gümrük Birliği Ortak Komitesi 1/95
sayılı OKK ile meydana getirilmiştir.
64

Gümrük Birliği Ortak Komitesi bilgi
ve görüş alışverişini sağlayacak, Ortaklık Konseyine tavsiyelerde bulunacak ve gümrük birliğinin düzgün
işleyişini temin edecektir.
Gümrük birliğinin işleyişini doğrudan ilgilendiren, ticaret politikası,
üçüncü ülkelerle imzalanan Serbest
Ticaret Anlaşmaları, teknik engeller
mevzuatı, rekabet, fikri mülkiyet ve
gümrük mevzuatı alanlarında mevzuat çıkarılma ve değiştirilmesine
yönelik taraflar birbirleri ile danışacaktır. Türk uzmanlar bu çerçevede
AB’nin ilgili teknik komitelerine de
katılacaktır.
1/95 sayılı OKK’da korunma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik sınırlı bir hakeme başvurma ihtimali de
anlaşmazlıkların halli mekanizması
olarak öngörülmüştür.
Gümrük birliği dolayısıyla gerçekleştirilen mevzuat uyumu ve idari
kapasite artışı Türk ekonomisinde
kapsamlı yasal ve kurumsal değişiklikler meydana getirmiş ve bu sayede uluslararası rekabet kurallarının
uygulandığı, eşit rekabet şartlarının
hukuki güvenceye alındığı bir pazar
özelliği kazanılmıştır. Özellikle ekonomi hukuku olarak niteleyebileceğimiz pek çok alanda Türkiye’nin
hem üretim ve pazarlama standartlarının hem de bunların temelini
oluşturan hukuki düzenlemelerinin
çağın ve rekabetçi bir piyasa düzeninin gereklerine uydurulmasında
AB ile oluşturulan gümrük birliğinin önemli etkisi olmuştur. Taraflar
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arasında ciddi ölçüde bir ekonomik
entegrasyonun oluşmasına hizmet
ettiği kadar, Türkiye’ye hem AB ülkelerinden hem de üçüncü ülkelerden
doğrudan sermaye girişine de yol
açmış olması, Türkiye – AB gümrük
birliğinin sıklıkla vurgulanan olumlu
ekonomik etkilerinden birini oluşturmuştur. Türkiye’nin AB dışı küresel pazarlara açılmasında da gümrük
birliğinin ekonomiye ve sektörlere
kazandırdığı dinamizm, rekabetçilik
ve dayanıklılık önemli bir faktördür.
Türk sanayi sektörünün rekabet
edebilirliğinin artışı, tüketicinin seçeneklerinin ve kaliteli ürüne erişim
imkanlarının çoğalması gibi diğer
ekonomik faydalara da yol açmıştır.
Gümrük birliği sonucu AB mevzuatına uyumun AB ile geleneksel olarak
sürdürülen ticari ilişkilerin geliştirilmesine olan katkısının ve üçüncü
ülkelerle ticaret bakımından Türkiye’nin dünyanın önemli bir kısmına
karşı ticari anlamda açılma sürecini
hızlandırmış olduğu da belirtilmektedir.
Böylece Türkiye’de ekonomik faaliyette bulunan yabancı firmalar için
elverişli ortam oluşmuş, artan rekabet ortamı ve verimlilik artışı, orta
ve uzun vadede tüketiciler için daha
yüksek kalite, daha ucuz ürünler ve
daha fazla çeşitlilik sağlamıştır. Tüketici hakları yasal koruma altına
alınmış, üreticiler ve sanayi de, istikrarlı ve büyük bir ihracat pazarına
erişimin yanında, daha ucuz ve daha
kaliteli girdilerden yararlanma imkanına kavuşmuştur.
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Türkiye’nin uzak olmayan bir gelecekte AB’ye üyeliğinin gerçekleşeceği düşüncesiyle müzakere edilip
imzalanan bu Karar ve uygulamaya
geçirdiği gümrük birliği, hem AB
hem de Dünya pazarlarında payını ve rekabet gücünü artırmış olan
Türkiye bakımından bazı açılardan
değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen
bir nitelik arz etmeye başlamıştır. Bu
amaçla güncellenmesi yönündeki
görüşler ve çalışmalar uzun bir süredir gündemdedir. Ancak bu alanda
2021 başı itibarıyla somut bir ilerleme sağlanamamıştır.
Okuma Listesi
Ticaret Bakanlığı websitesi: https://
ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/gumruk-birligi
Dışişleri Bakanlığı websitesi: http://
www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa
Arat, Tuğrul ve Baykal, Sanem.
“AB’yle İlişkiler”, Baskın Oran (der),
Türk Dış Politikası: Cilt II: 1980-2001,
İstanbul: İletişim Yayınları, 9. Baskı,
2006, s. 326-365.
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3/80 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararı
(Association Council
Decision No: 3/80)
–İlke GÖÇMEN–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB),
1960’lı yılların başlarında Ankara
Anlaşması temelinde kendi aralarında bir ortaklık kurmuştur. Ankara
Anlaşması, bir yanda Türkiye, diğer
yanda AB Üye Devletleri, Konsey
ve Komisyon temsilcileri ile oluşan
ve oy birliği ile karar alan Ortaklık
Konseyi kurmuştur (md. 23.) Ortaklık Konseyi, diğerlerinin yanında, Ankara Anlaşması ile belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesi için,
Ankara Anlaşması’nın öngördüğü
hallerde bağlayıcı karar alma yetkisine sahiptir (md. 22). Ortaklık Konseyi Kararları’nın (OKK) etkileri, Türk
hukuku açısından net olmamakla
birlikte AB hukuku açısından nettir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
içtihat hukuku uyarınca OKK’lar AB
hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır ve böylelikle AB hukukuna has
temel özelliklerden (özellikle doğrudan etki ilkesi ve öncelik ilkesi),
mekanizmalardan (özellikle ön karar prosedürü) ve yorum yöntemlerinden (özellikle amaçsal yorum
yöntemi) pay almaktadır.
Bu arka planda, 3/80 sayılı OKK, 19
Eylül 1980 tarihinde AB üyesi devletlerin Türk işçileri ve aile üyelerine
uyguladıkları sosyal güvenlik programlarına ilişkin olarak alınmış bağ66

layıcı kararlardan birisidir. Katma
Protokol md. 39 ile Ortaklık Konseyi’nin, sosyal güvenlik alanında AB
içinde yer değiştiren Türk işçileri ve
aile üyeleri yararına hükümler tespit edeceği öngörülmüştü. Bu OKK,
genel olarak Ankara Anlaşması ve
Katma Protokol, özel olarak Katma
Protokol md. 39 göz önünde bulundurularak benimsenmiştir. Bu
OKK, Genel Hükümler, Uygulanabilir Mevzuatın Belirlenmesi, Değişik
Kategorilerdeki Yardımlara Yönelik
Özel Hükümler, Muhtelif Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere
beş ana bölüme ayrılmıştır. Bu OKK,
sıklıkla, AB iç pazarı ile ilgili olan ve
işçilere ve aile üyelerine uygulanan
sosyal güvenlik programlarının uygulanmasına ilişkin 1408/71 sayılı
Tüzük’e göndermede bulunmaktadır.
3/80 sayılı OKK ile ilgili olarak, ana
hatlarıyla, şu tespitler yapılabilir. Bu
OKK, bir ya da daha fazla Üye Devletin mevzuatına tabi olan Türk işçilere, bu işçilerin Üye Devletlerden
birinin sınırları içinde ikamet eden
aile üyelerine ve bu işçilerin dul ve
yetimlerine uygulanır (md. 2). Bu
OKK, şu sosyal güvenlik dallarına
ilişkin tüm mevzuata uygulanır: hastalık ve analık yardımları, malullük
yardımları, yaşlılık yardımları, dul ve
yetim yardımları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik yardımlar,
ölüm ödenekleri, işsizlik yardımı ve
aile yardımları (md. 4). Bu OKK ile
Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı:
Türk İşçileri ve Türkiye – Avrupa
Birliği Ortaklığı: Türk İşçilerinin Aile
Üyeleri başlıkları altında ayrıca inAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

celendiği üzere, vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı getirilmiştir (md. 3). Bundan başka, Türkiye
ve AB üyesi devlet makamları, bu
OKK’nın uygulanması için, işbirliğinde bulunmak dahil, gerekli tedbirleri almalıdır (md. 20 vd.).
Okuma Listesi
Devlet Planlama Teşkilatı. Türkiye–
Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi
Kararları: 1964–2000, Cilt 1, Ankara: Yayın No. DPT: 2596, 2001.
Arat, Tuğrul ve Erhan, Çağrı. “AT’yle İlişkiler”, Baskın Oran (der), Türk
Dış Politikası: Cilt II: 1980–2001,
İstanbul: İletişim Yayınları, 9. Baskı,
2006, s. 83–101.
Baykal, Sanem. “Türkiye–AB Ortaklık İlişkisi Çerçevesinde Ortaklık
Konseyinin 3/80 Sayılı Kararı ve Türk
İşçilerinin Sosyal Güvenlik Hakları”, Prof Dr Tuğrul Arat’a Armağan,
Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2012, s.
187–206.

À la Carte Avrupa
(Europe Â la Carte)
–Haluk ÖZDEMİR–
Farklılaştırılmış (esnek) bütünleşme örneklerinden biri de à la carte
Avrupa ya da menü Avrupası’dır.
(Bkz. Farklılaştırılmış Entegrasyon)
Bu öneri, ülkelerin, konulara göre
bütünleşmeye katılma veya onun
dışında kalma seçeneğine sahip olmasını öngörmektedir. Buna göre
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ülkeler katılmak istedikleri ve istemedikleri bütünleşme konularını,
bir yemek menüsünden seçer gibi
seçebilmelidir. Böylece farklı konularda bütünleşmeyi ilerletmek isteyen ülkeler, nispeten daha isteksiz
ülkeleri beklemek zorunda kalmadan aralarındaki birliği güçlendirirken, buna karşı olan ülkeler de bu
uygulamaların dışında kalabilecek,
yalnızca istedikleri alanlarda bütünleşme sürecine katılacaktır. Böylece,
tabiri caizse herkes aynı yemeği yemek zorunda kalmayacaktır.
Bu bütünleşme yaklaşımı her ne
kadar Avrupa Birliği (AB) tarafından resmi olarak benimsenmiş olmasa da uygulamada buna benzer
örnekler görmek mümkündür. (AB
Üyesiyken) Birleşik Krallık’ın ve
Danimarka’nın parasal birliğin dışında kalması, yine Birleşik Krallık
ve İrlanda’nın Schengen serbest
dolaşım uygulamasına katılmaması buna örnek olarak gösterilebilir.
Bunun aksine ülkelerin bütünleşme
menüsünden seçtikleri ekstra uygulamalara örnek olarak güçlendirilmiş işbirliği mekanizması verilebilir.
Buna göre bazı üye ülkeler (en az 9),
Konsey’in onayını alarak belli konularda diğer ülkeleri beklemeden bütünleşmeyi kendi aralarında daha
ileri bir düzeye taşıyabilirler.
Okuma Listesi
Ciceo, Georgiana. “Hard Core Europe? Possible Scenarios for the Prospect of Differentiated Integration?”
Wilfried Loth ve Nicolae Pãun (der.)
Disintegration and Integration in
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East-Central Europe. 1919 – post1989, Nomos Verlagsgesellschaft
mbH., 2014, s. 315-330.
Öniş, Ziya ve Mustafa Kutlay. “Ekonomik Bütünleşme/Siyasal Parçalanmışlık Paradoksu: Avro Krizi ve
Avrupa Birliği’nin Geleceği”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 9, Sayı 33 (Bahar 2012), s. 3-22.
Stubb, Alexander. “A Categorization
of Differentiated Integration,” Journal of Common Market Studies, Cilt
34, Sayı 2 (Haziran 1996), s.283-295.

Acil Muhakeme Usulü
(Ön Karar Prosedüründe)
(Urgent Procedure
in Preliminary Ruling
Procedure)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Ön karar prosedürü çerçevesinde
olağan olmayan muhakeme usulleri iki tanedir: Seri/hızlandırılmış
(expedited); acil (urgent). Seri/hızlandırılmış muhakeme usulü talepli
ulusal mahkemenin ön karar başvurularında AB Adalet Divanı Başkanı
davanın doğasının gerektirmesi durumunda Raportör Hakim ve Hukuk
Sözcüsünü dinleyerek ön kararın
seri/hızlandırılımış usulde verilmesine karar verir. Başkan ilgililere
iletilmek üzere derhal bir duruşma
günü belirler ve ilgililer 15 günden
az olmamak kaydıyla Başkan tarafından belirlenen zamanaşımı süresi içerisinde layihalarını sunabilirler.
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Başkan bu layihaların ulusal mahkeme tarafından talep edilen hukuki
meselenin temel boyutlarına hasredilmesini talep edebilir. Bu layihalar
bütün ilgililere duruşmadan önce
iletilir. Dökümanların teknik iletişim
vasıtalarıyla temini sağlanır.
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı çerçevesinde cezai konularda
adli işbirliği ve polis işbirliği ile hukuki konularda adli işbirliği doğası
itibariyle ivediliği gerektiren alanlardır. Bu itibarla Adalet Divanı’nın
sözkonusu hassas alanlarda olabildiğine hızlı yargısal faaliyette bulunabilmesini temin adına olağan ön
karar prosedüründen farklı olarak
acil muhakeme usulü getirilmiştir.
Tutukluluk hali veya ebeveyn–çocuk
ilişkisi buyutuyla velayet ve ebeveyn sorumluluğu alanlarında fiiliyatta bu usule rastlanmaktadır. Bu
itibarla bu tarz davaların görülmesi
için her yıl özel olarak 5 hakimlik bir
Daire görevlendirilmektedir. Havale
sırasında ulusal mahkemenin aciliyeti gerektiren ve bu istisnai usulün
uygulanmasını meşru kılan maddi
olgu ve hukuki meseleleri açıkça
ortaya koyması, mümkün mertebe
tevcih ettiği sorulara cevap vermesi
gerekir. Ulusal mahkemenin aciliyet
talebinin bulunmaması durumunda, Adalet Divanı Başkanı prima
facia bu usulün uygulanma gereği
ortaya çıkarsa ilgili Daire’den muhakemenin sözkonusu usulde yapılmasının gerekip gerekmediğine
dair karar vermesini talep edebilir.
Sözkonusu Daire’nin acil muhakeme
usulünde yapılan başvuruya imkan
tanıması halinde süreci hızlıca yürüAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

terek Hukuk Sözcüsünü dinledikten
sonra olabildiğine hızlı şekilde karar
vermesi beklenir. Bu itibarla, usul
mümkün mertebe elektronik iletişim araçlarıyla sağlanacaktır. Ayrıca
bu yeni usulde sadece ulusal mahkeme önündeki davanın tarafları,
havale gerçekleştiren ulusal mahkeme, Komisyon ve tasarruflarının ön
karar konusu teşkil etmesi halinde
Konsey ve Avrupa Parlamentosu
verilen kısıtlı süre içerisinde yazılı
mütalaa sunabilmektedirler. Diğer
ilgililer ise sözlü aşamada mütalaa
sunabilmeleri adına sözlü safhaya
davet edilmektedirler. Daire, davanın ekstrem aciliyet gerektirmesi
durumunda yazılı aşamayı bile atlayabilir.
Acil muhakeme usulü sadece Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’na
hastır, diğer alanlara ilişkin ivedi
muhakemenin gerekmesi durumunda seri/hızlandırılmış ön karar
muhakeme usulü uygulanacaktır.
Okuma Listesi
Lenaerts, Koen et.al.. EU Procedural Law, Oxford: Oxford University
Press, 2014, s. 730–734.

Acil Müdahale Gücü
(Rapid Reaction Force
(RRF))
–Kadri Kaan RENDA ve Burak TANGÖR–
Acil Müdahale Gücü (Rapid Reaction Force-RRF) 1999 tarihinde kaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bul edilen Helsinki Temel Hedefleri
uyarınca Avrupa Birliği (AB) üyeleri
tarafından 2003 yılında kurulması öngörülen silahlı kuvvettir. Bu
askerî gücün kendi kendini idame
edebilecek 60.000 kişilik bir askerî
kuvvetten oluşturulması ve 60 gün
içerisinde çatışma bölgesine konuşlandırması hedeflenmekteydi.
RRF, 4000 km yarıçaplı alan içinde
görevlendirilecek bir seferî kuvvet
(expeditionary force) olarak düşünülmüştür. Buna ek olarak RRF’nin
aynı anda iki farklı bölgede operasyon yürütecek şekilde oluşturulması da hedefler arasındaydı. RRF’ye,
Almanya 13.500, Fransa 12.000,
İtalya ve İspanya 6000, Hollanda
5000, Yunanistan 3000, Finlandiya ve İsveç 2000, Belçika, İrlanda
ve Portekiz 1000 ve Lüksemburg
500 askerle katkı sağlamayı taahhüt etmişlerdi. Birleşik Krallık’ın da
12.000 askerle katkı sağlaması öngörülmüştü. Bu gücün ilk komutanının Alman ve yardımcısının İngiliz
olması da kararlaştırılmıştı. RRF’nin
daimi karargâhının Brüksel’de olmasına karar verilmesine rağmen
sürekli olarak hazır bulunan bir güç
olması öngörülmemiştir. Bu açıdan
üzerinde tartışmaların sürdüğü Avrupa Ordusu’ndan farklı olduğu ileri
sürülebilir.
RRF’nin görev sahası, yapılacak askerî harcamaların büyüklüğü ve
hangi ülke tarafından karşılanacağı
gibi hususlar AB üyesi ülkeler arasında tartışmalara neden olmuştur.
Ayrıca, AB üyesi ülkelerde RRF’nin
içermesi düşünülen askerî birlikleri 4000 km yarıçapındaki alan için69

de deniz veya hava yoluyla nakil ve
ikmal ettirebilecek kabiliyetler çok
sınırlıydı. 2010 yılında operasyonel
olması planlanan RRF günümüze
kadar hayata geçirilememiştir. Her
ne kadar RRF 2010 yılına kadar kurulamamış olsa da AB bünyesinde
Avrupa Muharebe Grupları (Battlegroups) adı altında hızlı müdahale
etmeye olanak sağlayan daha küçük
boyutlu askerî kabiliyetler oluşturulmuştur. Buna rağmen AB’nin Helsinki Hedeflerinde öngörülen boyutta
ve hızda askerî müdahale yapabilecek bir güce halen sahip olmadığını
söylemek mümkündür.
Okuma Listesi
Declaration on European Military
Capabilities. Brussels, 22 Kasım
2004, http://www.europarl.europa.
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McCray, Matthew. “Rapid Reaction
Capability of the European Union:
Taking that Last Big Step”, Connections: The Quarterly Journal, C.13, S.4,
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Açık Koordinasyon
Yöntemi (Open Method
of Coordination)
–Narin İDRİZ–
Açık Koordinasyon Yöntemi (AKY),
Avrupa Birliği (AB) düzeyinde veya
ulusal düzeyde bağlayıcı hukuki tedbirlerin benimsenmesini gerektirmeyen, AB içindeki bir gönüllü hükümetlerarası işbirliği şeklidir. AKY
kılavuzlar, kıyaslama araçları ve iyi
uygulamaların paylaşılması gibi esnek hukuk araçlarına dayanmaktadır.
AKY, Üye Devletlerin tam yetkiye sahip oldukları alanlarda kullanılan bir
politika aracıdır. AKY, Üye Devletler
arasındaki çeşitliliğe saygı gösterilmesi ile ortak AB eyleminin birliğini
sağlama ihtiyacı arasında bir denge
kurmayı amaçlamaktadır. Diğer bir
deyişle, AKY’nin genel amacı; Üye
Devletler arasında işbirliğini teşvik
etmek, politika alanlarını sistematik
olarak bağlamak ve Üye Devletlerin
politikalarını ortak bir hedefe yönlendirmektir.
AKY, 1990’ların sonlarında iç pazara
entegre olamamış veya kısmen entegre olmuş alanlardaki boşlukları
doldurmak amacıyla kurulmuştur.
Yıllar içinde kademeli olarak şekillenen esnek bir araçtır. İlk olarak Maastricht Antlaşması (1993) ile kurulan Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)
altındaki ve Amsterdam Antlaşması’nın (1999) istihdam politikası kısmındaki ulusal ekonomi politikalarını
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koordine etme yöntemi olarak tasarlanmıştır. Mart 2000’de Lizbon Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde –Lizbon Stratejisi– resmi bir araç olarak kabul
edilmiştir. AB üyesi devletlerin yetki
alanına giren ve AKY’nin kullanıldığı
alanlar istihdam, sosyal koruma, eğitim, gençlik ve mesleki eğitimi içermektedir.

mework/european–coop_en

AKY kapsamında AB üyesi devletler
birbirlerini değerlendirir (akran değerlendirmeleri). Komisyon’un rolü
gözetim ile sınırlıdır. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) ise, AKY sürecinde neredeyse hiçbir rol oynamamaktadır.
Bir yönetişim yöntemi olarak AKY,
başarılı politikalar hakkında karşılıklı
öğrenmeyi teşvik etmeye ve en iyi
uygulamaları belirleyerek ve önererek politika transferini teşvik etmeye
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Adalet Divanı 		
(Court of Justice)

AKY, ulusal politikalara çevrilecek
şu araç ve yöntemlerle iç politikalara etki etmektedir: ortak kılavuzlar;
periyodik izleme, değerlendirme,
ulusal raporlama ve akran değerlendirmesi; karşılıklı öğrenme ve politika transferini teşvik etmenin bir yolu
olarak öneriler, karşılaştırmalar ve
göstergeler.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 349.
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Taşdemir, Hakan ve Çınar, Murat.
“Avrupa Birliği Hukukunda Bir Esnek
Hukuk Aracı Olarak Açık Koordinasyon Yöntemi ve Entegrasyona Kazandırdıkları”, Sosyal Bilimler Araştırma
Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 12, 2008, s.
201–210.

–Kamuran REÇBER–
Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB)
bünyesinde AB hukuku ile ilgili hususlarda yetkilendirilen ve bu anlamda önemli denilebilecek yetkiler kullanan en etkin kurumlardan birisidir.
AB hukuk sisteminde uyuşmazlıklara
ilişkin yargı denetiminin etkin bir
şekilde yapılması, hukuk güvencesinin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından önemlidir. Adalet
Divanı bünyesinde yargı yetkisi kullanan, ancak ana kurum statüsünde
olmayan yargı organı Genel Mahkeme’dir. AB itibarıyla yargı yetkisi kullanan ana kurum Adalet Divanı’dır.
Bu anlamda AB’nin iki yapılı yargı organları, AB hukuk düzeninde ilgili kişiler açısından doğabilecek mağduriyetleri gidermede önemli bir güvence sunmaktadır. Zira AB bünyesinde
mevcut olan kurucu antlaşmaların
ilgili düzenlemeleri ile Avrupa Birliği
Adalet Divanı Statüsü Hakkında Protokol’de kabul edilmiş olan koşullar
çerçevesinde Genel Mahkeme’nin
karaları Adalet Divanı’nda temyiz
edilebilmektedir.
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Adalet Divanı, prensip olarak AB
hukuk düzeninde öngörülen tüm
yargı yetkilerini kullanabilmektedir.
Ancak, Adalet Divanı’nın iş yükünün
azaltılması gayesiyle Genel Mahkeme’ye de çeşitli davalara bakma
yetkisi tanınmıştır. Adalet Divanı,
kendisine tanınan yetkiler kapsamında, AB hukukunun genel anlamda yorumlanmasında, bu hukukun düzenlemelerinin geçerliliği ve
geçersizliği konularında önemli bir
yetkiye sahiptir. Adalet Divanı’nın
hakim sayısı Üye Devletlerin sayısıyla eşittir. Bu hakimler altı yıllığına
seçilmekte ve yeniden seçilmeleri
de mümkün olabilmektedir. Adalet
Divanı nezdinde on bir adet hukuk
sözcüsü de görev yapmaktadır.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 261–384.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
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Adalet ve İç İşlerinde
İşbirliği (Cooperation in
Justice and Home Affairs)
Bkz. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
Alanı
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Aday Ülke 		
(Candidate Country)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği Antlaşması 49. maddede belirtilen “Avrupa Birliği’nin
(AB) ortak değerlerine saygı gösterme ve bu değerleri sürdürmeyi
taahhüt etme” ve “Avrupalı devlet”
olma koşullarına göre Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusu yapan ve
başvurusu kabul edilen ülke, aday
ülke olarak kabul edilir. (Bkz. Genişleme Süreci) AB tarafından henüz
aday ülke olarak kabul edilmemiş,
ancak kriterleri karşıladıklarında
Birliğin üyelik perspektifi verdiği ülkeler ise potansiyel aday ülke olarak
adlandırılırlar. Ülkenin resmi olarak
aday ülke olması katılım müzakerelerinin açılması anlamına gelmemekte, Kopenhag siyasi kriterlerinin
(Bkz. Kopenhag Kriterleri) karşılanması ile müzakerelerin açılmasına
karar verilmektedir. Bu doğrultuda
aday ülke Katılım Öncesi Strateji
kapsamında değerlendirilir ve müzakereler sonunda Kopenhag kriterlerini tümüyle karşılaması beklenir.
Aday ülkeler müzakere sürecinde
AB müktesebatını iç hukuklarına
aktarmak ve uygulamakla yükümlüdür. Mevcut durumda Türkiye 1999,
Kuzey Makedonya 2005, Karadağ
2010, Sırbistan 2012 ve Arnavutluk
2014 yılında AB’ye aday ülke olarak
kabul edilmiştir. Bosna-Hersek ve
Kosova ise potansiyel aday ülke statüsündedir. 2009 yılında AB üyeliği
için başvuran İzlanda ile 2010 yılında müzakerelerin açılmasına karar
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verilmesine rağmen, 2013 yılında
İzlanda hükümeti katılım müzakerelerinden çekilme kararı almıştır.
Okuma Listesi
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s. 245-267.

Adenauer, Konrad
(1876-1967)
–Zafer Can DARTAN–
Konrad Adenauer, 1876 yılında
Köln’de doğmuştur. Freiburg, Münih ve Bonn Üniversitelerinde hukuk ve siyaset bilimi öğrenimi gören
Adenauer, Hristiyan Merkez Partisi’ne girerek 1906 yılında Köln Belediye Meclisi’ne seçilmiş, 1917 yılında Köln Belediye Başkanı olmuştur.
Adenauer, Birinci Dünya Savaşı’nda
büyük zarar gören Köln şehrinin yeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

niden inşasında ve özellikle 1919 yılında Köln Üniversitesi’nin yeniden
kuruluşunda büyük rol oynamıştır.
1920’lerin sonlarında Nazi Partisi,
Weimar Cumhuriyeti döneminde
(1918-1933) güçlü bir politikacı
olan Adenauer’e karşı bir kampanya
başlatmış ve Adenauer, Nazi Partisi
tarafından Alman karşıtlığı, kamu
fonlarını boşa harcama ve Siyonist
hareketlere yakınlık duymakla suçlanmıştır. 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmesinden sonra Adenauer,
Şansölye Adolf Hitler’in Köln’e gelişinde karşılamaya gitmediği ve üzerinde gamalı haç olan bayrakların
asılmasını engellediği için belediye
başkanlığı görevinden alınmıştır.
Adenauer, bu yaşananlardan sonra
uzun bir süre işi, evi ve geliri olmadan arkadaşlarının ve kilisenin yardımlarına bağlı yaşamıştır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında çok
aktif bir rol oynamasa da birkaç kez
tutuklanmış ve 20 Temmuz 1944
tarihinde Hitler’e yapılan başarısız
suikast girişiminden sonra hapsedilmiştir. Savaşın sona ermesiyle birlikte Amerikalılar tarafından tekrar
Köln Belediye Başkanı olarak atanan
Adenauer, bölgenin kontrolünün
İngilizlere geçmesiyle birlikte görevinden alınmıştır. Bunun üzerine
Adenauer, Protestan ve Katolik Almanları kendi partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)
çatısı altında birleştirmek amacıyla
çalışmalara başlamış ve daha sonra, 1949 yılında Almanya Federal
Cumhuriyeti’nin ilk şansölyesi olmuştur. Başlangıçta, 73 yaşında olması nedeniyle bu görevi uzun bir
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süre sürdüremeyeceği düşünülse de
Adenauer, 14 yıl iktidarda kalarak
Batı Almanya’nın en yaşlı şansölyesi
olmuştur. Adenauer, 1950’li yıllarda büyük bir kalkınma hamlesinin
başlatılmasında ve bu döneme atfen söylenen “ekonomik mucize”nin
gerçekleşmesinde büyük rol oynamıştır. Bu bağlamda Batı Almanya’nın yeniden inşası, savaşın getirdiği külfetin üstesinden gelinmesi,
sosyal piyasa ekonomisinde karar
kılınması ve önemli sosyal ve politik
kararların alınması, yine Adenauer
iktidarında gerçekleşmiştir.
Adenauer’in Almanya’nın Avrupa’daki rolüne ilişkin görüşleri de
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde edindiği büyük siyasi
deneyimden etkilenmiştir. Avrupa’da barışın ve istikrarın sağlanması amacıyla Avrupa Birliği’nin
(AB) temellerini oluşturan Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu’na (AKÇT)
büyük önem vermiştir. Bu nedenle
Adenauer, Almanya’nın başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerle uzlaşmasını sağlamak üzere çalışmıştır. 1963 yılında imzalanan Élysée
Dostluk Antlaşması ile Almanya ve
Fransa arasında uzlaşının sağlanması yönünde tarihi bir adım atılmıştır.
Élysée Antlaşması’yla Almanya ve
Fransa arasında yüz yıllardır süren
husumet tarihe karışırken ilişkilerin
geliştirilmesi için sağlam bir zemin
oluşturulmuştur.
Nazi dönemi sonrası uyguladığı
olumlu dış politikalar ve AKÇT’ye
olan inancı ve desteği sayesinde
Adenauer, Avrupa tarihi için de
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önemli bir rol üstlenmiştir. Avrupa’nın bütünlüğünü yalnızca barışın
sağlanması açısından değil, İkinci
Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın
uluslararası camiaya yeniden entegre edilmesi amacıyla desteklemiştir.
Konrad Adenauer 19 Nisan 1967 tarihinde, 91 yaşında hayata gözlerini
yummuştur. Adenauer, 2003 yılında
“tüm zamanların en büyük Almanı”
ilan edilmiştir.
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. “Konrad Adenauer: a pragmatic democrat and tireless unifier” https://europa.eu/
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Afrika, Karayip ve Pasifik
Ülkeleri – AKP (African,
Caribbean and Pacific
Countries – ACP)
–Ahmet CERAN–
1975 yılında imzalanan Georgetown
Anlaşması ile kurulan ve 48 sahra altı Afrika, 16 Karayip, 15 Pasifik
ülkesi olmak üzere toplam 79 ülkeden oluşan Afrika, Karayip, Pasifik
Devletler Grubu, üye devletlerinin
sürdürülebilir kalkınmasına ve küresel ekonomiye entegrasyonuna
odaklanmaktadır. Bu çerçevede aynı
yıl Avrupa Toplulukları ile Lomé I
Sözleşmesi imzalanmış ve Afrika,
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Karayip ve Pasifik ülkelerine Avrupa
pazarında daha verimli ticaret fırsatı
sağlanmasının önü açılmıştır. Gelinen noktada, Afrika, Karayip, Pasifik
Devletler Grubu ile Avrupa Birliği
(AB) arasındaki ekonomik işbirliği,
Birliğin en eskiye dayanan, kapsamlı
ve hukuki bağlayıcılığı olan işbirliklerinden biri halini almıştır. Lomé
I Sözleşmesi’nin ardından, Lomé II
Sözleşmesi (1979), Lomé III Sözleşmesi (1984) ve Lomé IV Sözleşmesi
(1999) ile ekonomik işbirliği daha da
kapsamlı bir hal almış, bunun yanı
sıra insan hakları, iyi yönetişim ve
bölgesel işbirliği de mevcut çerçevenin kapsamına dâhil edilmiştir. (Bkz.
Lomé Sözleşmeleri)
2000 yılına gelindiğinde Afrika, Karayip, Pasifik Devletler Grubu ile AB
arasında Cotonou Anlaşması imzalanmıştır. Cotonou Anlaşması, bir işbirliği ve kalkınma anlaşması olmanın yanı sıra, insan hakları, demokrasi, bölgesel barış ile güvenliğin
tesisi ve sivil toplumun önemi, çevrenin korunması, cinsiyet eşitliği gibi
konuları da odağına almakta ve bunları gözetmektedir. Hatta taraf ülkelerin bu alanlardaki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde bu
işbirliğinden kaynaklı kazanımlarının
sınırlandırılmasına yönelik koşulluluk araçları da dahil edilmiştir.
Cotonou Anlaşması, Şubat 2020 tarihinde sona erecek şekilde düzenlenmiştir. 22 Haziran 2018 tarihinde
Avrupa Komisyonu, Afrika, Karayip,
Pasifik ülkeleriyle yeni bir kapsamlı işbirliği anlaşmasının müzakere
edilmesi için AB Konseyi’nden yetki
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almıştır. Mevcut haliyle Afrika, Karayip, Pasifik – AB işbirliği Birleşmiş
Milletler (BM) üyesi ülkelerin yarısından fazlasını ve 1,5 milyarın üzerinde insanı kapsamaktadır.
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. “New Africa-Caribbean-Pacific/European
Union
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Ajanslar (Agencies)
–Tolga CANDAN–
Avrupa Birliği (AB) ajansları, AB’nin
karar alma yetkisine sahip kurumlarına, uzmanlık gerektiren belirli
alanlarda oluşturulacak politikalara
ilişkin bilimsel ve teknik destek sağlamak, yine bu alanlarda farklı çıkar
gruplarını bir araya getirerek AB düzeyinde işbirliği ve diyaloğu kolaylaştırmak ve ayrıca kendilerine verilen
diğer idari görevleri yerine getirmek
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amacıyla oluşturulan, tüzel kişiliğe
sahip, desantralize edilmiş (merkezi
olmayan) birimlerdir.
Günümüzde beş farklı kategoride
oluşturulmuş 40’tan fazla ajans
bulunmaktadır. Bu ajanslar AB’nin
farklı Üye Devletlerinin şehirlerinde faaliyet sürmektedir. AB’nin yıllık
bütçesinin yaklaşık %0.8’i bu ajanslar tarafından kullanılmaktadır.
Resmi İsmi
Enerji Düzenleyici
Kuruluşları İşbirliği Ajansı
Avrupa Çalışma Otoritesi
Avrupa Elektronik
Haberleşme Düzenleyici
Kurumu
Toplum Tesisi Çeşitlilik Ofisi
Avrupa İş Sağlığı ve
Güvenliği Ajansı
Avrupa Sınır ve Sahil
Koruma Ajansı
Özgürlük, Güvenlik ve
Adalet Alanında Büyük
Ölçekli Bilişim Teknolojileri
Sistemleri Operasyonel
Yönetimi Avrupa Ajansı
Avrupa Sığınma Destek Ofisi
Avrupa Mesleki Eğitim
Geliştirme Merkezi
Avrupa Yaşam ve İstihdam
Koşullarını İyileştirme Vakfı
Avrupa Çevre Ajansı
Avrupa Eğitim Vakfı
Avrupa Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığını
İzleme Gözlemevi
Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı
İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi
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İlk kategori merkezi olmayan ajanslar kategorisidir. Bu ajanslar AB politikalarının uygulanmasına bilimsel
ve teknik katkıda bulunur. Özellikle
hem AB kurumlarının hem de ulusal makamların sahip olduğu teknik
ve bilimsel uzmanlıkları bir araya
getirerek AB ve ulusal hükümetler
arasındaki işbirliğini desteklemektedirler. Bu ajanslar süresiz olarak
kurulmuştur ve tüm AB bölgesinde
farklı şehirlerde bulunmaktadır.

Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke

Kısaltma

Ljubljana

Slovenya

ACER

Bratislava

Slovakya

ELA

Riga

Letonya

BEREC

Angers

Fransa

CPVO

Bilboa

İspanya

EU-OSHA

Varşova

Polonya

FRONTEX

Tallinn

Estonya

EU-LISA

La Valetta

Malta

EASO

Selanik

Yunanistan

CEDEFOP

Dublin

İrlanda

EUROFOUND

Kopenhag
Torino

Danimarka
İtalya

EEA
ETF

Lizbon

Portekiz

EMCDDA

Amsterdam
Alicante

Hollanda
İspanya

EMEA/EMA
OHIM
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Resmi İsmi
Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi
AB Organları Tercüme Ofisi
Avrupa Sigorta ve Mesleki
Emeklilik Otoritesi
Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi
Avrupa Deniz Güvenliği
Ajansı
Avrupa Hava Güvenliği
Ajansı
Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği
Ajansı
Avrupa Hastalıkları Önleme
ve Kontrol Merkezi
Avrupa Uydu Üzerinden
Navigasyon Ajansı

Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke

Kısaltma

Angers
Lüksemburg
Frankfurt am
Main

Fransa
Lüksemburg

CPVO
CdT

Almanya

EIOPA

Parma

İtalya

EFSA

Lizbon

Portekiz

EMSA

Köln

Almanya

EASA

Heraklion

Yunanistan

ENISA

Stockholm

İsveç

ECDC

Prag

Çekya

GSA

LilleValenciennes

Fransa

ERA

Vigo

İspanya

EFCA

Helsinki

Finlandiya

ECHA

Vilnius

Litvanya

EIGE

Viyana

Avusturya

FRA

Talin

Estonya

EU-LISA

Paris
Budapeşte
Lahey

Fransa
Macaristan
Hollanda

EBA
CEPOL
EUROPOL

Paris

Fransa

ESMA

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet
Ofisi

Alicante

İspanya

Tek Tasfiye Kurulu

Brüksel

Belçika

Avrupa Demiryolu Ajansı
Avrupa Balıkçılık Kontrol
Ajansı
Avrupa Kimyasallar Ajansı
Avrupa Cinsiyet Eşitliği
Enstitüsü
Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansı
Özgürlük, Güvenlik ve
Adalet Alanında Büyük
Ölçekli BT Sistemlerinin
Operasyonel Yönetimi
Ajansı
Avrupa Bankacılık Kurumu
AB Kolluk Eğitimi Ajansı
Avrupa Polis Ofisi
Avrupa Menkul Kıymetler ve
Piyasalar Kurumu
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EUIPO
SRB
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İkinci kategori ortak güvenlik ve
savunma politikası (OGSP) bünyesindeki ajanslar kategorisidir. Bu
ajanslar, AB’nin OGSP çerçevesinde
Resmi İsmi
Avrupa Savunma Ajansı
Avrupa Birliği Uydu Merkezi
Avrupa Güvenlik Sorunları
Enstitüsü

Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke
Brüksel
Torrejón de
Ardoz
Paris

Üçüncü kategori icra / yürütme
ajansları kategorisidir. Bu ajanslar,
AB programları ile ilgili belirli göResmi İsmi
Eğitim, Görsel İşitsel ve
Kültür İcra Ajansı
Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler için İcra Ajansı
Avrupa Araştırma Konseyi
İcra Ajansı
Tüketici, Sağlık, Tarım ve
Gıda İcra Ajansı
Araştırma İcra Ajansı
İnovasyon ve Ağlar İcra
Ajansı

AAET Tedarik Ajansı
Enerji İçin Füzyon
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Kısaltma

Belçika

EDA

İspanya

EUSC

Fransa

EUISS

revleri yönetmek için Komisyon
tarafından sınırlı bir süre için kurulmuştur.

Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke

Kısaltma

Brüksel

Belçika

EACEA

Brüksel

Belçika

EASME

Brüksel

Belçika

ERCEA

Lüksemburg

Lüksemburg

CHAFEA

Brüksel

Belçika

REA

Brüksel

Belçika

INEA

Dördüncü kategori Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu (AAET) ajansları kategorisidir. Bu ajanslar, AAET
Antlaşması’nın amaçlarını desteklemek için oluşturulmuştur. Başlıca
görevleri, ulusal nükleer araştırma
Resmi İsmi

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

programlarını koordine etmek, barışçıl amaçlar için nükleer enerjiye
yeterli ve güvenli kaynak sağlamak
için bilgi, altyapı ve finansman sağlamaktır.

Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke
Luxembourg
City
Barcelona

Kısaltma

Luxemburg

ESA

İspanya

F4E
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Beşinci kategori diğer kuruluşlar
kategorisidir. Diğer kuruluşlar arasında AB programlarının bir parçası
Resmi İsmi
Avrupa İnovasyon ve
Teknoloji Enstitüsü
Elektronik Bileşenler ve
Sistemler için Avrupa
Liderliği Girişim Ortaklığı
Yakıt Hücreleri ve H2 Girişim
Ortaklığı
Yenilikçi Sağlık İnsiyatifi
Girişim Ortaklığı
Avrupa Tek Hava Trafik
Yönetimi Araştırma Girişim
Ortaklığı
Temiz Gökyüzü Girişim
Ortaklığı
Biyolojik Tabanlı Endüstriler
Ortak Girişimi

Bulunduğu Yer Bulunduğu Ülke

Kısaltma

Budapeşte

Macaristan

EIT

Brüksel
(Merkez)

Belçika

ECSEL

Belçika

FCH

Belçika

IMI 2 JU

Belçika

SESAR

Belçika

Clean Sky2

Belçika

BBI JU

Brüksel
(Merkez)
Brüksel
(Merkez)
Brüksel
(Merkez)
Brüksel
(Merkez)
Brüksel
(Merkez)

Okuma Listesi
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european-union/about-eu/agencies_
en
Scipioni, Marco. “De Novo Bodies
and EU Integration: What is the
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olarak kurulan birimler ve Komisyon
ile sanayi arasında kamu-özel sektör
ortaklıkları bulunmaktadır.

Aile Birleşimi (Family
Reunification)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği (AB) hukukunda aile
birleşimi, ilgili kişilerin vatandaşlığına, yerleşim yerine ve hukuki
statüsüne göre farklı şekillerde ele
alınmaya müsaittir. Konuya, Üye
Devletlerden birinde mukim olan
üçüncü ülke vatandaşlarının, yine
üçüncü ülke vatandaşı olan aile bireyleri bakımından yaklaşıldığında,
aile birleşimi, AB’ye göçün temel
sebeplerinden biri olarak kabul edilmekte ve aile birleşiminin Üye Devletlerde yasal olarak mukim olan
üçüncü ülke vatandaşlarının enteg79

rasyonunu teşvik etmek suretiyle
sosyo–kültürel istikrarın ve ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına
hizmet edeceği kabul edilmektedir.
Amsterdam Antlaşması’nın (1999)
getirdiği değişiklikler sonrasında
düzenli (yasal) göç konusunu düzenleyen Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 63. maddesinin 3. fıkrasında,
Konsey’e giriş ve ikamet koşulları ile
aile birleşimi amacı olanlar da dâhil
olmak üzere Üye Devletler tarafından uzun süreli vize ve ikamet izinlerinin usulüne ilişkin standartları
belirleme yetkisi tanınmıştı. Lizbon
Antlaşması (2009) sonrasında da
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın (ABİHA) göç politikası hakkında düzenleme getiren 79.
maddesinde AB’nin, göç akışının
etkili yönetimini, Üye Devletlerde
yasal olarak ikamet eden üçüncü
ülke vatandaşlarına adil muamelenin sağlanmasını ve yasadışı göç
ile insan ticaretinin engellenmesini
amaçlayan ortak bir göç politikası
geliştireceği ifade edildikten sonra
(md. 79(1)), Avrupa Parlamentosu
ve Konsey’e, –diğer hususların yanı
sıra– Üye Devletlere giriş ve ikamet
koşulları ile Üye Devletlerce aile birleşimi amacı olanlar da dâhil olmak
üzere uzun süreli vize ve oturma izni
standartlarının belirlenmesi (md.
79(2)(a)) yetkisi tanınmıştır.
AB üyesi ülkelerden birinde yasal
olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının aile birleşimi hakkından
faydalanmalarının yasal temelini
2003/86 sayılı Aile Birleşimi Hakkına Dair Direktif teşkil etmektedir.
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Direktif, aile birleşimi hakkının kullanımına ilişkin ortak kurallar getirmekte, bu çerçevede aile birleşimi
hakkı tanınmasına ilişkin şartları
düzenlemenin yanı sıra, ilgili aile bireyleri bakımından hakları ve usuli
güvenceleri hüküm altına almaktadır. Direktif hükümleri uyarınca
aile birleşimine ilişkin başvuru, Üye
Devletlerden birinde en az bir yıl geçerliği bulunan oturma iznine sahip
olan ve uzun süreli ikamet hakkına
sahip olabileceği öngörülen üçüncü
ülke vatandaşlarının ya da bu kişilerin üçüncü ülke vatandaşı olan aile
bireyleri tarafından yapılabilir (md.
3(1)). Aile birleşimine ilişkin başvuruda, aile bağlarının ispatının yanı
sıra kişinin ailesiyle birlikte kalmaya elverişli bir yeri olduğunu, sağlık
sigortasının ve yeterli mali kaynaklarının bulunduğunu ispat etmesi
gerekebilir. Yine ilgililerin ulusal
hukuk kuralları uyarınca öngörülen
entegrasyon kurallarına uymaları
istenebileceği gibi, aile birleşiminin
gerçekleşeceği Üye Devlette belli
bir süre ikamet şartı da aranabilecektir. Direktif hükümleri uyarınca aile birleşiminin gerçekleşmesi
durumunda, aile bireylerine oturma izni verileceği gibi, kendilerinin
eğitim, çalışma ve staj imkânları da
mevcuttur. Mültecilerin aile birleşimi hakları ise, Direktif’in Beşinci Bölümündeki özel hükümlere tâbidir.
Bununla birlikte, Direktif, mülteci
statüsünün tanınması için başvuru yapmış ancak bu konuda henüz
kesin karar verilmemiş olan veya
geçici korumaya ya da tamamlayıcı korumaya tâbi yahut bu şekilde
ikamet edebilmek için başvurmuş
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ve durumuyla ilgili karar bekleyen
üçüncü ülke vatandaşları bakımından uygulama alanı bulmamaktadır.
Direktif, Birlik vatandaşlarının aile
bireyleri bakımından da uygulanmaz. Vatandaşı oldukları Üye Devletten farklı bir Üye Devlette yerleşik olan Birlik vatandaşlarının aile
birleşimi hakları, 2004/38 sayılı AB
Vatandaşları ile Aile Bireylerinin Üye
Devletlerde Serbest Dolaşım ve İkametlerine Dair Direktif (Serbest Dolaşım Direktifi) hükümlerine tâbidir.
Buna karşın, vatandaşı oldukları Üye
Devlette ikamet eden Birlik vatandaşlarının aile birleşimi hakları ise,
ulusal hukuka tâbi olmaya devam
etmektedir.
Diğer yandan, üçüncü ülke vatandaşlarının AB’de bulunduğu hukuki statü de yerine göre, aile birleşimi hakkı bakımından farklı düzenlemelere
başvurulmasını gerekli kılabilmektedir. Bu çerçevede örneğin, 2009/50
sayılı Kalifiye İşgücünün AB Üyesi
Ülkelerde İstihdamını Sağlamak İçin
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Giriş
ve İkamet Koşullarını Düzenleyen Direktif (Mavi Kart Direktifi) hükümleri
uyarınca mavi kart hâmili olan üçüncü ülke vatandaşlarının aile birleşimi
hakları bakımından, 2003/86 sayılı
Aile Birleşimi Hakkına İlişkin Direktif hükümleri, Mavi Kart Direktifi’nde düzenlenen istisnalarla birlikte
uygulama alanı bulmaktadır. Yine
2003/109 sayılı Uzun Dönem Mukim
olan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının
Statüsüne İlişkin Direktif hükümlerinden ya da 2016/801 sayılı Bilimsel
Araştırma, Eğitim, Öğrenci Değişimi,
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Ücretsiz Staj, Gönüllü Hizmet veya
Eğitsel Projeler ve Au Pairlik Amacı
Bulunan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Kabul ve İkamet Koşullarına
Dair Direktif hükümlerinden yararlanan üçüncü ülke vatandaşlarının
aile bireyleri de söz konusu düzenlemelerdeki daha lehte hükümlerden
yararlanma imkânına sahiptir. Son
olarak, vatandaşı oldukları devlet ile
AB arasındaki bir uluslararası anlaşmanın varlığı sebebiyle, AB’de “ayrıcalıklı” statüde bulunduğu kabul
edilen üçüncü ülke vatandaşlarının
aile birleşimi hakları bakımından,
söz konusu uluslararası anlaşma hükümlerinin, kural olarak uygulanması gerektiği kabul edilmelidir.
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Akdeniz Genişlemesi
(Mediterranean
Enlargement)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
(AET) 1980’li yıllarda üç Akdeniz
ülkesini (Yunanistan, İspanya ve
Portekiz) üye kabul ettiği genişleme Akdeniz genişlemesi olarak
bilinmektedir. Bu genişleme kapsamında 1981 yılında Yunanistan,
1986 yılında İspanya ve Portekiz
Topluluğa katılmıştır. Akdeniz genişlemesi ile ilgili literatürde üzerinde
durulan iki husus bulunmaktadır.
Bunlardan biri, bu genişleme kapsamındaki ülkelerin ekonomik olarak yapısal sorunları ve eksiklikleri
olmasına rağmen Topluluğa katılım
kararı verilmesinde siyasi etkenlerin
ön plana çıktığı yönündeki görüştür.
Bu çerçevede, Soğuk Savaş koşullarında Avrupa’nın güneyinde istikrarın sağlanması temel amaç olarak
ortaya çıkmıştır. Akdeniz genişlemesi kapsamında literatürde ön plana
çıkan ikinci husus, bu ülkelerin Topluluğa katılımında siyasi etkenlerin
belirleyici olmasına rağmen ve demokratik koşulluluk ilkesi henüz bugünkü kadar kurumsallaşmamış ve
Antlaşmalarda yer almamış olsa da,
bu ülkelerin ancak demokratik rejime geçmelerinden sonra Topluluğa
kabul edilmeleridir. Bir başka deyişle, üye olma şartı olarak demokratik
ülke olma bu genişlemede belirleyici bir husus olmuştur. Yunanistan ile
1962 yılında Atina Anlaşması adı ile
bir ortaklık anlaşması yürürlüğe gir82

miş, ancak 1967 cunta döneminde
anlaşma askıya alınmıştır. 1974 yılından itibaren Yunanistan demokrasiye geçmiş, tam üyelik için hazırlanmış ve gelişmeler 1981 yılında
Yunanistan’ın üyeliği ile sonuçlanmıştır. Portekiz ve İspanya 1960’lı
yılların başında AET ile ilişkilerini
geliştirme yönünde girişimde bulundularsa da bu girişimler İspanya
ve Portekiz demokratik rejime sahip olmadıklarından AET tarafından
temkinli karşılanmıştır. Bu ülkelerin
üyelikleri ancak 1974 yılında Portekiz’de, 1975 yılında da İspanya’da
otoriter rejimlerin sona ermesi ile
sonrasında gelişen süreçle mümkün
olabilmiştir.
Akdeniz genişlemesi’nin etkileri
konusunda literatürde, Topluluğun
Akdeniz politikalarının güçlendirilmesi, başta 1995 tarihli Barselona
Süreci’nin oluşturulması ve Latin
Amerika ile ilişkilerin geliştirilmesi
gibi olumlu etkilerinden söz edilmekte, söz konusu genişleme kapsamındaki ülkelerin zayıf ekonomik
yapıları nedeniyle Topluluk yapısal
fonlarından alacakları pay konusundaki tartışmaların gündeme gelmesine neden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, Yunanistan’ın üyeliği ile
birlikte Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs
sorununun ön plana çıktığı görülmektedir.
Okuma Listesi
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Akdeniz İçin Birlik (Union
for the Mediterranean)
–Sedef EYLEMER–
Avrupa Komşuluk Politikası’nın iki
taraflı boyutu, bölgesel ve çok taraflı işbirliği girişimleri ile tamamlanmaktadır. AB ile güney komşuları
arasındaki işbirliğinin bölgesel boyutu, önceki ismiyle Barselona Sürecinin yeniden canlandırılmasına
yönelik olarak 2008 yılında başlatılan Akdeniz İçin Birlik (AİB) çerçevesinde şekillenmektedir. AİB, Avrupa-Akdeniz bölgesinde diyalog ve
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik
olarak kurulmuş hükümetler-arası
bir kurumdur. Bu bölgesel girişimde AB üye ülkelerinin yanı sıra 15
Güney Akdeniz ülkesi (Arnavutluk,
Cezayir, Bosna-Hersek, Mısır, İsrail,
Ürdün, Lübnan, Moritanya, Monako, Karadağ, Fas, Filistin, Suriye (askıya alındı), Tunus ve Türkiye) yer
almaktadır. AİB, AB ile bu ülkeler
arasında ekonomik entegrasyonun
teşvik edilmesini amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda bölgesel ve alt-bölAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

gesel projeler ile AB ile söz konusu
Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha işlevsel hale getirilmesi
hedeflenmektedir. AİB iş geliştirme,
sosyal ve kamusal meseleler, yüksek
öğretim ve araştırma, ulaştırma ve
kentsel kalkınma, su kaynakları ve
çevre, enerji ve iklimsel faaliyetler
olmak üzere altı öncelikli alanda
bölgesel, alt-bölgesel ve ulus-ötesi
projeler ile AB ile Akdeniz ülkeleri
arasındaki işbirliğini artırmayı ve
Avrupa-Akdeniz bölgesinde insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Proje önerileri ulusal,
bölgesel, yerel otorite ve kurumlar,
özel sektör, uluslararası kurumlar ve
sivil toplum örgütleri tarafından yapılabilmektedir.
AİB’in kararları açısından ortak sahiplenme ve sorumluluk sağlanabilmesi için Akdeniz’in her iki kıyısını
temsilen zirvelerde, bakanlar ve bürokratlar düzeyindeki toplantılarda
eş-başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Akdeniz’in kuzeyi AB eş-başkanlığı tarafından temsil edilmekte
ve bu bağlamda AİB’in Avrupa Komşuluk Politikası ile yakın ilişki içinde
olması sağlanmaktadır. Akdeniz’in
güneyini temsilen eş-başkanlık ise
güney Akdeniz ülkeleri tarafından
yürütülmekte olup 2012 yılından itibaren bu görevi Ürdün üstlenmiştir.
AİB üyeleri dışişleri bakanlıklarından, AB kurumlarından ve Arap Ligi
ülkelerinden gelen üst düzey bürokratlar düzeyinde düzenli olarak toplanmaktadır. Bu toplantılar mevcut
siyasi bağlamın tartışılması ve AİB
Sekretaryasının çalışmalarının koordinasyonu için temel oluşturmak83

tadır. Ayrıca proje önerileri de bu
toplantılarda tartışılmaktadır. Barselona’da bulunan AİB Sekretaryası ise
bakanlar düzeyindeki toplantıların
hazırlığını yaparak, bölgesel diyalog
platformları sağlayarak ve stratejik
bölgesel projeler geliştirerek AİB
Üye Devletleri tarafından alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde
önemli bir rol oynamaktadır.
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Akman Davası 		
(Akman Case)
–İlke GÖÇMEN–
Akman davası, C–210/97 sayı ve 19
Kasım 1998 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun maddi boyutu
–Türk işçilerinin aile üyeleri– ile ilgilidir.
Akman davasının maddi ve hukuki
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vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Akman, 1979 yılında Almanya’ya giderek babası ile birlikte yaşamaya ve
mühendislik eğitimi almaya başlamıştır. Bay Akman’ın babası, 1971–
1985 yılları arası Almanya’da işçi
iken 1986 ile birlikte Türkiye’ye dönmüştür. Bay Akman 6 Nisan 1993’te
eğitimini tamamlayarak 24 Haziran
1993’te süresiz ikamet izni için başvurmuştur. İlgili makam 25 Ağustos
1993’te kendisine sınırlı ikamet izni
vermiştir. Bay Akman ise, Türkiye –
AB ortaklık hukuku uyarınca 1/80
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
md. 6 çerçevesinde herhangi bir hak
talep edememekle birlikte, md. 7/2
temelinde ikamet izni hakkı olduğu
iddiasıyla ulusal mahkeme önünde
dava açmıştır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na
(ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
Akman kararı ile Türk işçisinin aile
üyesinin 1/80 sayılı OKK md. 7/2
çerçevesindeki hakları üstünde durulmuştur. ABAD’a göre, öncelikle,
bu madde doğrudan etkili olduğundan bu maddedeki koşulları taşıyan
Türk vatandaşları bu maddenin verdiği haklara doğrudan dayanabilir.
Dahası, bu maddedeki istihdama
yönelik hak, örtülü olarak, ikamet
hakkını da içerir. Bu maddeye göre
bir Türk işçisinin çocuğu, ev sahibi
Üye Devlette mesleki eğitim programı tamamlarsa ve anne veya babası
o devlette üç yıl hukuka uygun olarak çalışmışsa, o devlette her türlü
işe başvurabilir. Bu noktada, mesleki
eğitim programı tamamlama anında
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anne veya babanın hala çalışıyor olmasının gerekip gerekmediği, 1/80
sayılı OKK md. 7/2’nin farklı dillerdeki ifadesi birbirinden farklı olduğundan, tartışma konusu olmuştur.
ABAD’a göre ise, 1/80 sayılı OKK’nın
güttüğü, Türk göçmenlerinin ev sahibi Üye Devlete daha iyi entegre
olmasını sağlayabilme amacı çerçevesinde, hala çalışıyor olmak aranamaz. Sonuç olarak, Bay Akman gibi
bir Türk işçisinin çocuğu, 1/80 sayılı
OKK md. 7/2 temelinde, istihdama
erişim hakkına ve onun tamamlayıcısı olarak ikamet hakkına sahiptir.
Akman kararı, bu yönüyle, Türkiye
– AB ortaklık hukuku çerçevesinde
Türk işçilerinin aile üyelerinin haklarını aydınlatan kararlardan birisi
olmuştur.
Okuma Listesi
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Alman Anayasa
Mahkemesi Kararları
(German Constitutional
Court Judgements)
–İlke GÖÇMEN–
Alman Anayasa Mahkemesi kararları, özellikle Avrupa Birliği Adalet
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Divanı’nın (ABAD) öncelik ilkesini
tesisi ile birlikte başlayan kararlar
serisi hakkındadır.
İlk olarak, öncelik ilkesi ile temel
haklar arasındaki ilişki bu kararlara konu olmuştur. Alman Anayasa
Mahkemesi, 1974 yılındaki Internationale Handelsgesellschaft kararı
(BVerfGE 37) ile öncelik ilkesinin
anayasal temel haklar ile sınırlı tutulması gerektiğine karar vermiştir.
Buna göre: “…[Birlik] hukuku ile …
Anayasa’daki temel haklara yönelik
koruma arasında bir çatışma gibi hipotetik bir durumda Anayasa’daki
temel haklara yönelik koruma, [Birliğin] yetkili organları kurucu antlaşma mekanizmasına uygun olarak
bu norm çatışmasını gidermedikçe
üstün gelir”.
Alman Anayasa Mahkemesi, 1986
yılındaki Re Wünsche Handelsgesellschaft kararı (BVerfGE 73) ile birlikte bu tutumunu vasıflandırmıştır. Buna göre: “…[AB] ve özellikle
[ABAD] içtihat hukuku, genel olarak
[Birliğin] egemen yetkilerine karşı
–Anayasa’nın koşulsuz olarak gerektirdiği temel hak korumasına büyük
ölçüde benzer olarak nitelendirilebilecek– etkili bir temel hak koruması
sağladıkça ve bu, temel hakların
içeriğinin özünü genellikle korudukça Federal Anayasa Mahkemesi, …
ikincil [Birlik] düzenlemelerinin uygulanabilirliği hakkında karar verme
yetkisini artık kullanmayacaktır ve
bu tür düzenlemeleri Anayasa’daki
temel haklar standardı ışığında artık
gözden geçirmeyecektir”.
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İkinci olarak, öncelik ilkesi ile yetki
arasındaki ilişki bu kararlara konu
olmuştur. Alman Anayasa Mahkemesi, 1993 yılındaki Maastricht kararı olarak da anılan Brunner kararı
(BVerfGE 89) ile öncelik ilkesini yetki temelinde sınırlandırmıştır. Buna
göre: “…mevcut kurucu antlaşmaların dinamik biçimde genişletilmesi, şimdiye kadar bir bütün olarak
“kurucu antlaşmayı tamamlamak
yetkisi” olarak [madde 352’nin] cömertçe işlem görmesi ve [Birliğin]
“zımni yetkisi”ne ilişkin mülahazalar
ve [Birlik] yetkilerinden maksimum
yararlanmaya imkân tanıyan kurucu
antlaşma yorumu (effet utile) temelinde desteklenmiş olsa bile bundan
sonra … Birlik Antlaşmasının prensip gereği sınırlı amaçlar için verilen
egemen yetkinin kullanımı ile kurucu antlaşmanın değişikliği arasında
ayrıma gittiği kaydedilmelidir. … [Birlik tasarruflarının kurucu antlaşma
değişikliğine denk düşen yorumu],
Almanya için herhangi bir bağlayıcı
etki doğurmayacaktır”.
Alman Anayasa Mahkemesi, 2010
yılındaki Honeywell kararı (2 BvR
2661/06) ile birlikte yetki yönünden
yalnızca ultra vires denetimi yapacağını belirterek Maastricht kararındaki tutumunu vasıflandırmıştır. Bu
karar uyarınca: “…Federal Anayasa
Mahkemesi, ultra vires denetimi
yönünden Birlik hukukunun bağlayıcı yorumu olarak ilke olarak Adalet
Divanının kararlarına uymalıdır. Öyleyse Avrupa organ ve kurumlarının
işlemlerinin ultra vires olarak kabulünden önce Adalet Divanı, ABİHA
md. 267 gereği ön karar prosedürü
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bağlamında kurucu antlaşmaları yorumlamanın yanı sıra ihtilaflı hukuki
işlemlerin geçerliliği ve yorumu hakkında karar verme imkânına sahip
olmalıdır. Adalet Divanı ortaya çıkan
Birlik hukuku sorunları hakkında karar vermek imkânını bulmadıkça Federal Anayasa Mahkemesi Almanya
için Birlik hukukunun uygulanamaz
oluşuna karar veremez. … Federal
Anayasa Mahkemesince ultra vires
denetimi, yalnızca Avrupa organ ve
kurumlarının işlemlerinin devredilen
yetkilerin dışında olduğu aşikâr ise
söz konusu olabilir. … Yetkilendirilme ilkesinin ihlali, sadece Avrupa
organ ve kurumları yetkilerinin sınırlarını yetkilendirilme ilkesini spesifik
olarak ihlal edecek biçimde aşmışsa aşikâr sayılır, … yetkinin ihlali bir
başka deyişle yeterince nitelikli olmalıdır. … Öyleyse [AB] otoritesinin
işlemi, aşikâr bir biçimde yetkinin
ihlalini oluşturmalı ve sorgulanan
işlem, yetkilendirilme ilkesi ve hukukun üstünlüğü gereği mevzuatın
bağlayıcı niteliği yönünden Birlik ile
Üye Devletler arasındaki yetkinin
yapısı bakımından oldukça önemli
olmalıdır”.
Üçüncü olarak, öncelik ilkesi ile anayasal kimlik arasındaki ilişki bu kararlara konu olmuştur. Alman Anayasa
Mahkemesi, 2009 yılındaki Lisbon
kararı (2 BvE 2/08) ile öncelik ilkesini anayasal kimlik temelinde sınırlandırmıştır. Buna göre: “… Federal
Anayasa Mahkemesi, … Anayasa’nın
anayasal kimliğinin dokunulamaz
öz içeriğine riayet edilip edilmediğini denetler. … Kimlik temelli denetim, Avrupa kurumlarının işlemi
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nedeniyle … Anayasa’nın 1 ve 20.
maddelerindeki ilkelerin ihlal edilip
edilmediğini denetleme imkânı verir.
Bu durum, Birlik hukukunun öncelikli
uygulanmasının yalnızca … anayasal
yetkilendirme dolayısıyla ve bağlamı
çerçevesinde tatbik edilmesini sağlar. Bir anayasal devletin demokratik
olarak kendini biçimlendirebilmesi için özellikle hassas olan kararlar
şunlardır: (1) maddi ve şekli ceza
hukukuna ilişkin kararlar, (2) devlet
içinde polisin ve dışa karşı askerin
güç kullanımı tekelinin dağılımına
ilişkin kararlar, (3) kamu geliri ve giderlerine ilişkin temel mali kararlar
–kamu giderlerine ilişkin kararlar,
diğerlerinin yanında özellikle sosyal
politika mülahazaları ile belirlenir,
(4) sosyal devletteki yaşam koşullarının belirlenmesine ilişkin kararlar,
(5) söz gelimi aile hukuku, okul ve
eğitim sistemi ve dinsel topluluklarla
ilgili olanlar gibi özel kültürel önemi
haiz kararlar”.
Alman Anayasa Mahkemesi, 2020 yılındaki European Central Bank kararı
(2 BvR 859/15) ile birlikte hem yetki
yönünden ultra vires denetimi hem
de anayasal kimlik denetimi ile ilgili
bir başka karar almıştır. Buna göre:
“ultra vires denetimi veya anayasal
kimlik denetimi [AB’nin birimleri]
tarafından alınan bir önlemin geçerliliği veya yorumu ile ilgili sorular
ortaya çıkardığında, Federal Anayasa Mahkemesi, ilke olarak, böyle
bir önlemin ABAD tarafından ortaya
konulan anlaşılışı ve değerlendirilişi
üstüne kendi denetimi dayandırır.
Bununla birlikte, bu, Antlaşmalar’ın
yorumu basitçe anlaşılabilir olmaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dığında, dolayısıyla nesnel olarak
keyfi olduğunda artık uygulanamaz.
ABAD, 11 Aralık 2018 tarihli [Avrupa
Merkez Bankası ile ilgili kararı ile] …
orantılılık ilkesinin önemini ve kapsamını dikkate almakta açıkça başarısız
olmuştur. Bu nedenle, [bu karar],
[ABAD’a] AB Antlaşması md. 19(1)
ikinci cümle ile bahşedilen yetkiyi
açıkça aşmakta olup Üye Devletlerin
aleyhine yetki düzeninde yapısal olarak ciddi bir kayma ile sonuçlanmaktadır. ABAD kararı, bu ölçüde, kendi
başına bir ultra vires işlem oluşturur
ve [Almanya’da] bağlayıcı etkiye sahip olamaz”.
Sonuç olarak, Alman Anayasa Mahkemesi, gerek temel haklar gerek
yetki gerek anayasal kimlik ile ilgili
AB hukuku karşısında önce genel bir
sınırlama belirlemiş, daha sonra onu
daha sıkı koşullara tabi tutmuştur. Alman Anayasa Mahkemesi, genel olarak, önüne getirilen uyuşmazlıklarda
bu sınırlamalardan herhangi birisinin
koşullarının karşılanmadığı yönünde
karar almaktayken, ilk kez, 2020 yılındaki European Central Bank kararı
ile birlikte bu sınırlamalardan birisinin koşullarının karşılandığı yönünde
karar almıştır.
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Alman Gümrük Birliği
(Zollverein)
–T. Mesut EREN–
Alman Gümrük Birliği (Zollverein)
1834 tarihinde Prusya’nın girişimiyle Bağımsız Alman devletleri
arasında birleşik ve tek bir gümrük
alanı oluşturmak üzere kurulan ekonomik entegrasyona verilen addır.
Zollverein, Alman ekonomisinin 19.
yüzyıl boyunca şekillendirmiş, gelişimine katkı sağlamıştır. Bu sayede
Alman devletleri arasındaki ticarette kullanılan para birimlerinin sayısı
azalmış ve serbest ticaret, sanayileşme evresinde bu birliğe üye olan
Alman devletlerinin ekonomilerinin
gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Yine Zollverein sayesinde kara
ve demiryolu taşımacılığı altyapıları hızla gelişmiş, gelişen taşımacılık
ağı nedeniyle hızlanan hammadde
ve ürün hareketliliği de ekonomik
gelişime olumlu bir etki yaratmıştır.
Başlangıçta birliğe mesafeli duran
güçlü ekonomiye sahip Hanover,
Brunswick, Frankfurt Oldenburg ve
Luxembourg gibi devletler, Zollverein’ın olumlu etkilerini görüp, Birliğe
katılmışlardır. Zollverein içerisinde
18 devlet yer almış ve Bismarck’ın
1871 yılında Alman Birliği’ni kurmasından sonra da uygulanmaya
devam etmiştir. 1860 yılında imzalanan İngiltere-Fransa ticaret anlaşmasıyla taraflar arasında gümrük vergileri indirilmiş, 1862 yılında
Fransa-Prusya Ticaret Anlaşması’yla
sağlanan gümrük indirimleri, Zollverein alanına da yayılmıştır. 19. YY’ın
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son çeyreğinde F. List’in korumacı
fikirlerinden etkilenen Almanya,
Fransa ve İtalya gümrüklerini yükseltmişlerdir. 1870-1914 yılları arasında ise Avrupa devletleri bir anlamda içlerine kapanmış ve benzer
entegrasyon çabaları sonuç vermemiştir.
Okuma Listesi
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Alman Merkez Bankası
(Deutsche Bundesbank)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Alman Merkez Bankası (Alman MB),
1957 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Merkez Bankası olarak
kurulmuştur. Merkezi Frankfurt’da
olan bankanın Almanya’nın farklı
bölge ve şehirlerinde ofisleri bulunmaktadır. Alman MB bağımsız bir
merkez bankası olup, temel faaliyet
alanı, Avrupa Para Sistemi kapsamında ülkenin para politikasını yürütmektir. Alman MB’nın fonksiyonları, piyasada gerekli miktarda Avro’nun dolaşımda olmasını garantilemek, Almanya içinde ve sınır ötesi
para ve kredi transferlerinin güvenli
bir şekilde yapılmasını sağlamak,
kredi kuruluşlarına danışmanlık
yapmak, uluslararası finansal sisteAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

me gözetmenlik etmek ve Avro para
sisteminin tanımlanmasında rol almak olarak belirlenmiştir.
1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Avrupa Parasal Birliği’nin hayata geçmesi ile birlikte Alman MB, Avrupa
Merkez Bankaları Sistemi’nin bütünleyici bir parçası haline gelmiştir. Sonuç olarak tüm sorumluluklar
Avrupa Merkez Bankası’na (AMB)
devredilmiş, Almanya’nın para politikasının Alman MB yönetimi tarafından tek başına belirlenmesinden
vazgeçilmiştir. Bununla birlikte Alman MB’nın para politikası uygulamasına yönelik yaklaşımlarının AMB
oluşumuna referans olduğu bilinmektedir. Alman MB hem Almanya’nın hem Avro bölgesinin fiyat
istikrarını güvence altına almak için,
AMB ve Avro bölgesindeki diğer
ulusal bankalar ile iş birliği içinde bir
çalışma prensibi benimsemiştir. Alman MB’nın da içinde yer aldığı ve
Avrupa Para Sistemi’ne dahil diğer
ulusal bankalar ile AMB’nın oluşturduğu bu birliğe Avro Sistemi adı
verilmektedir. Bu sistemin üst düzey
karar verme mercii AMB Yönetim
Konseyi olup, Alman MB Başkanı
da Konsey’de yer almaktadır. AMB
Yönetim Konseyi’nin temel amacı,
enflasyonu -orta vadede % 2 oranına
yakın olacak şekilde- düşük tutmak
olarak belirlenmiştir. Konsey üyeleri, bankaların borçlanabilecekleri
ve mevduat olarak tutabilecekleri
merkez bankası parasının faiz oranlarını belirlemekte, böylece bankaların ödünç verme davranışlarını etkileyebilmektedirler. Alman MB’nın
da Konsey üyesi olarak Avro Sistemi
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

içinde, faiz ve enflasyon oranlarının
belirlenmesinde ve kontrolünde
doğrudan olmasa da dolaylı yoldan
etkin bir rolü bulunmaktadır.
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Almanya (Germany)
–Zafer Can DARTAN–
Başkenti Berlin olan Almanya ya da
resmi adıyla Federal Almanya Cumhuriyeti, 357 bin 376 km² yüz ölçümüne sahiptir. Almanya’nın nüfusu
83 milyon 166 bin 711’dir ve en fazla nüfusa sahip AB ülkesidir. Resmi
dili Almanca olan Almanya, doğuda
Polonya ve Çekya, batıda Fransa,
Lüksemburg, Belçika ve Hollanda
ve güneyde Avusturya ve İsviçre ile
komşudur.
Alman ulusal birliği,
38 Alman devletinin
liğinde birleşmesiyle
O dönemde Prusya,

1871 yılında
Prusya liderkurulmuştur.
ülke içindeki
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gümrükleri kaldırarak ve diğer Alman devletlerinin de bu sürece dahil edilmesiyle 1936 yılı itibariyle
Alman Gümrük Birliği (Zollverein)
oluşturmuştur. Bu gelişmeyi 1871
yılında siyasal birliğin kurulması takip etmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkenin batısında Federal Alman Cumhuriyeti, doğusunda ise Sovyetler
Birliği kontrolünde Alman Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. Kasım
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması
ve akabindeki gelişmelerle 3 Ekim
1990 tarihinde iki Almanya birleşmiştir. (Bkz. Almanya’nın Yeniden
Birleşmesi)
Siyasi yapısı federasyon olan Almanya, günümüzde AB’nin kurucu üyelerinden biri olması, kalabalık nüfusu ve AB’nin en büyük ekonomisine sahip olması gibi nedenlerden
dolayı Birliğin lokomotifi adı olarak
adlandırılmakta, Birlik içinde çok
önemli bir konumda yer almaktadır.
1995’te Schengen Alanı’na, 1999’da
Avro Alanı’na dâhil olan Almanya,
AB içerisinde en büyük nüfusa sahip ülke olması itibarıyla AB kurumlarında en fazla sayıda temsilciye
sahip ülkelerdendir. Aynı zamanda
sahip olduğu ekonomik potansiyeli
ile Birlik bütçesinin yüzde 20’lik dilimini sağlamaktadır.
Almanya, yüksek oranda göç alan
bir ülke olarak kabul edilmektedir.
Türkiye ve Almanya arasında 1961
yılında imzalanan İşgücü Mübadele
Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının Almanya’ya göçü baş90

lamış olup, günümüzde sayıları üç
milyona varan Türkiye kökenli göçmen topluluğu ile Avrupa’da en yoğun Türk nüfusuna sahip ülkedir. Bu
nedenle Almanya, taraflar arasındaki yakın ekonomik ve ticari ilişkilerin
ötesinde, siyasal, sosyal ve kültürel ilişkiler bakımından da Türkiye
açısından da önemli bir ülke olma
özelliğine sahiptir. Almanya ayrıca,
AB içindeki konumu nedeniyle Türkiye’nin AB üyelik sürecinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
Almanya, merkez sağı temsil eden
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/
CSU) ile merkez solu temsil eden
Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonundan oluşan, CDU lideri Angela
Merkel’in başbakanlığını yaptığı federal hükümet tarafından yönetilmektedir. 2000’li yıllarda yükselişe
geçmeye başlayan milliyetçi, aşırı
sağ popülist siyasetin boy gösterdiği
Almanya’da, 2017’de yapılan federal parlamento seçimlerde İslam ve
göç karşıtı olarak bilinen aşırı sağcı,
Almanya için Alternatif Partisi’nin
(AfD) %13 oy oranıyla kayda değer
bir zafer elde ederek meclise girmesi, Alman demokrasisi için kaygı
verici olarak değerlendirilmektedir.
Söz konusu parti, aynı başarıyı daha
sonra yapılan bazı eyalet parlamentoları seçimlerinde de göstermiştir.
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Almanya’nın Yeniden
Birleşmesi (1990)
(German Reunification)
–Haluk ÖZDEMİR–
Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında ikiye bölünmesi ve 1990’da
yeniden birleşmesi, Avrupa bütünleşme çabaları açısından sembolik
bir öneme sahiptir. Avrupa’da bütünleşme fikrinin daha önce değil
de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
hayata geçirilebilmesinin nedenlerinden biri de aşırı milliyetçilikten
kaynaklanan Avrupa içi çatışmaların bölge ülkelerine verdiği zararın
artık net olarak görülebilmiş olması
ve gelecekteki benzer çatışmaların
önlenmesi arzusudur. Burada müttefiklerin önündeki seçenekler, bütünleşme açısından çelişkili politikalara
işaret ediyordu. Gelecekteki benzer
çatışmaları önlemek için atılan ilk
adım, Almanya’nın bölünerek zayıflatılması yani parçalanma yönünde
olmuştur. Aynı amaçla atılan ikinci
adım, Batı Avrupa’daki altı ülkenin
bir araya gelerek bir bütünleşme
süreci başlatması şeklinde olmuştur. Ancak bu bütünleşme çabasının
başarılı olabilmesi için parçalanma
dinamiklerinin ortadan kaldırılması
gerekiyordu. Oysa İkinci Dünya SaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

vaşı sonrası genel jeopolitik yapı,
Avrupa’nın parçalanmışlığına işaret
ediyordu. Daha sonra Soğuk Savaş
olarak adlandırılacak bu jeopolitik
yapı içerisinde hem Avrupa hem de
Almanya iki blok arasında paylaşılmış
ve bölünmüştü. Savaşın ardından,
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’nın
kontrolü altındaki bölgeler Batı Almanya (Federal Alman Cumhuriyeti),
Sovyetler Birliği’nin kontrolü altındaki bölgeler de Doğu Almanya (Alman
Demokratik Cumhuriyeti) olarak kabul edilmişti. Böylece hem ideolojik
nedenlerle hem de Almanya’nın Avrupa açısından yeniden tehdit oluşturmasını önlemek için bölünerek zayıflatılması gibi jeopolitik nedenlerle
Almanya ikiye ayrılmıştı.
Avrupa’nın bölünmüşlüğüne tepki
olarak 1950’li yıllarda bütünleşme
yönünde somut adımlar atılmış ve
sonuçta Avrupa Birliği (AB) ortaya
çıkmıştı. Ancak Almanya’nın bölünmüş yapısı, parçalanma dinamiklerinin bir kalıntısı gibiydi. Doğu ve Batı
Almanya birleşmeden Avrupa bütünleşmiş sayılamazdı. Üstelik Avrupa’nın Soğuk Savaşın sürecinde Doğu
ve Batı olarak ikiye bölünmüş yapısı,
yüzyıllardır yaşatılan bütünleşme
hayallerinin önündeki en büyük psikolojik engeldi. Bu nedenle Soğuk
Savaşın sonuyla birlikte hem Doğu
ve Batı Avrupa’nın hem de Doğu ve
Batı Almanya’nın birleşmesi Avrupa
bütünleşme çabalarının en önemli
hedefi haline geldi. Sovyetler Birliği’nin zayıflaması ve Doğu Bloku’nun
dağılmasıyla birlikte bu hedef mümkün hale geldi.
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Doğu Almanya, Berlin Duvarı ile
sembolleşecek şekilde serbest dolaşımın kısıtlandığı bir ülkeydi. Batı
Almanya ve içerisinde bulunduğu
bütünleşme süreci ise serbest dolaşım, özgürlükler ve ekonomik refahı temsil ediyordu. Ciddi ekonomik
ve siyasi krizler içerisinde bulunan
Doğu Almanya ve Doğu Bloku zor
bir dönemden geçiyordu. Sovyetler
Birliği Doğu Avrupa üzerindeki eski
kontrol gücünü kaybederken, bu ülkeler daha bağımsız hareket etmeye
başladılar. Macaristan’ın Avusturya
ile olan sınırındaki dikenli telleri
Mayıs 1989’da kaldırmasıyla birlikte Demirperde’nin dağılma süreci
hız kazandı. Kasım 1989’da Berlin
Duvarı’nın çöküşünün ardından
önce Temmuz 1990’da iki Almanya
arasında parasal ve ekonomik birlik
sağlandı, ardından 3 Ekim 1990’da
iki ülke yeniden birleşti. Böylece
Avrupa’da artık parçalanma değil
bütünleşme dinamikleri belirleyici
olmaya başladı.
Almanya’nın yeniden birleşmesi kararının Avrupa bütünleşmesi açısından önemli sonuçları oldu. Yeniden
birleşen Almanya’nın Avrupa içerisindeki güç dengelerini değiştireceğinden ve bu ülkenin yeniden saldırganlaşacağından endişe duyanların
bu konuda ciddi çekinceleri vardı.
Başta Fransa olmak üzere AB Üye
Devletleri, Almanya’nın birleşmesine izin verilmesine ancak bu ülkenin
daha sıkı bir bütünleşme dinamiğine bağlanması gerektiğine karar
verdiler. Başıboş kalmış ve bağımsız
hareket eden bir Almanya, Avrupa
için yeni felaketler doğurabilirdi.
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Bu nedenle, Almanya’nın kontrolü,
yetkileri artırılarak güçlendirilmiş ve
daha ileri seviyeye taşınmış bir bütünleşme hareketiyle sağlanacaktı.
Almanya, Avrupa Birliği içerisindeki ortak kurum ve politikalara sıkı
sıkıya bağlanacaktı. Almanya’nın
birleşerek güçlenmesi, bütünleşmenin daha da ilerletilmesiyle dengelenmiş oldu. Bu durum, kendilerine
hep şüpheyle bakılmasından bıkmış
olan ve diğer Avrupalıların güvenini
kazanmak isteyen Almanlar açısından da kabul edilebilir bir seçenekti.
Bu bağlamda Almanya’nın yeniden
birleşmesinin, Avrupa’daki bütünleşme sürecine ivme kazandırdığı,
1990’lar boyunca Maastricht Antlaşması’nın da içinde yer aldığı derinleşme adımlarının ve Doğu genişlemesinin önünü açtığı söylenebilir.
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Altılar (The Six/Inner Six)
–Ahmet CERAN–
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran ve
bugünkü Avrupa bütünleşmesinin
temellerini atan altı kurucu ülke,
“Altılar” olarak da adlandırılmaktadır. B. Almanya, Fransa, Belçika,
Hollanda, Lüksemburg ve İtalya,
ağır sanayilerini eşgüdümlü hale
getirmek ve aralarındaki işbirliğini
derinleştirmek için dönemin Fransa
Dışişleri Bakanı Robert Schuman ve
Jean Monnet’nin hazırladığı plan
çerçevesinde (Bkz. Schuman Planı)
18 Nisan 1952’de AKÇT’yi hayata geçirmişlerdir.
Altı kurucu ülke, AKÇT’nin başarısıyla birlikte, 1957 yılında Roma
Antlaşması’na imza atmıştır. 1 Ocak
1958 yılında yürürlüğe giren Roma
Antlaşması ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu kurulmuş ve bu altı ülke
arasındaki işbirliği daha da derinleşmiştir. Devam eden derinleşme
aşamaları ile bugünkü adıyla Avrupa Birliği’ne evrilen bütünleşme
hareketi, 1973 tarihinde Birleşik
Krallık, İrlanda ve Danimarka’yı
da içine alan ilk genişlemeye kadar
(Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka Genişlemesi) altı üye ile
devam etmiştir.
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Altılı Paket (Six Pack)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Altılı Paket Avrupa Birliği’nin (AB) İstikrar ve Büyüme Paktı’nı (İBP) güçlendirmeye yönelik aldığı önlemler
kapsamında kabul ettiği mevzuat
paketlerinden biridir. 2008 yılından
itibaren AB’de gelişen ekonomik ve
mali kriz sonucu üye ülkelerin kamu
borçları ve bütçe açıkları artmış ve
mali durumları bozulmuştur. Bu gelişmeler sonucunda AB’nin ekonomik yönetişiminin güçlendirilmesi
gereği ortaya çıkmış ve ekonomi
politikalarının eş güdümünün artırılması ve gözetiminin geliştirilmesi
amacıyla Altılı Paket olarak anılan
düzenleme oluşturulmuştur.
Beş tüzük ve bir yönergeden oluşan
Altılı Paket Ekonomik ve Parasal Birliğin yürürlüğe girmesinden itibaren
oluşturulan en güçlü makroekonomik ve mali gözetim aracı olmasının yanı sıra önemli bir ekonomik
yönetişim aracıdır. 4 Ekim 2011’te
AB Konseyi tarafından kabul edilen
paket 13 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Tüm Üye Devletler için geçerli olan
Altılı Paket, Avro Alanı üyesi olan
devletler için birtakım özel kurallar
içermektedir. Altılı Paket yeni düzenlemelerle İstikrar ve Büyüme
Paktı’nın getirdiği kamu borçlarına
ilişkin yüzde 60 ve bütçe açığına ilişkin yüzde 3 oranına ilişkin tavan limit kuralının daha sıkı uygulanmasını sağlayarak, Paktın önleyici ve düzeltici mekanizmalarını güçlendirmektedir. Altılı Paket, kriterleri ihlal
eden ülkelere uygulanan aşırı açık
prosedürünü de pekiştirmektedir.
Pakette yer alan düzenlemelerden
dördü, İstikrar ve Büyüme Paktı’na
ilişkin kapsamlı reformları, ikisi ise
AB’de ve Avro Alanı’nda ortaya çıkan makroekonomik dengesizliklerin belirlenerek ortadan kaldırılmasına yönelik yeni düzenlemeleri
kapsamaktadır.
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“Six-Pack” enters into force https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_898

Amsterdam Antlaşması
(Amsterdam Treaty)
–Sanem BAYKAL–
Amsterdam Antlaşması, Avrupa
Birliği’nin (AB) derinleşme aşamalarından biridir. 1997’de imzalanıp
1999’da yürürlüğe girdi. Avrupa
Topluluklarının kurucu antlaşmaları
olan Paris Antlaşması’nı ve Roma
Antlaşmaları’nı ve AB’yi kuran AB
Antlaşması olan Maastricht Antlaşması’nı tadil etti.
16-17 Haziran 1997 tarihinde gerçekleştirilen Amsterdam Zirvesi ile
Hükümetlerarası Konferans sonucunda hazırlanan kurucu antlaşma
değişiklikleri onaylandı. Aslında,
AB’yi 2000’li yıllara ve yeni genişleme sürecine hazırlama iddiası
ile başlatılan kurucu antlaşmalar
değişikliği çalışmaları mütevazı bir
sonuç doğurmuştu. Bu çerçevede,
AB’nin yetkisine bırakılan politika
alanlarında bir miktar artışın yanı
sıra, kurumsal yapıda da bazı değişikliklere gidildi. Ayrıca, kurucu antlaşmalarda çeşitli zamanlarda yapılan değişiklikler de bir araya getirilip
yeniden maddelendirilerek antlaşmaların konsolidasyonu sağlandı.
Ortak karar usulünün uygulandığı
ve Konsey’de nitelikli çoğunluk ile
karar alınan alanların sayısı artırıldı.
Genişlemeye hazırlanma ve siyasi
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anayasallaşmaya adım niteliğinde
AB’nin temel ilkeleri -Lizbon Antlaşması sonrası değerleri- ilk defa Antlaşma metinlerine geçirildi. Bu ilkeler, üye devletler için de ortak olan
özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü olarak ifade edildi. Bu ilkelerin sürekli
ve ağır biçimde ihlali de –madde 7
prosedürü olarak anıldığı üzere– AB
Antlaşması 7. maddede üyelik haklarının askıya alınması yaptırımı ile
engellenmeye çalışılıyordu. Antlaşmalara ve dolayısıyla Birliğe katılımı
düzenleyen AB Antlaşması 49. maddeye de söz konusu ilkelere bağlılık
(bir bakıma Kopenhag siyasi kriterlerinin esası) bir üyelik ön koşulu
olarak dercedildi.
Ancak, bir önceki derinleşme aşaması olan Maastricht Antlaşması
(1993) ile karşılaştırıldığında, özellikle yeni genişleme dalgasının boyutuna kıyasla zorunlu kabul edilen kurumsal yapı değişikliklerini ve karar
alma mekanizmalarında gerekli reformları gerçekleştirmekte atılacak
adımların tamamlanmadığı kanısı
hakimdi. Bu nedenle hemen ardından Nice Antlaşması (2003) değişiklikleri için süreç başlatıldı.
Güçlendirilmiş işbirliği ya da esneklik ilkesinin kurucu antlaşmalara
dahil edilmesi, Adalet ve İçişlerinde
İşbirliği konusunun bazı veçhelerinin Avrupa Topluluğu Antlaşması’na
geçirilmesi ve Schengen Sözleşmesi’nin Antlaşmaların kapsamına dahil
edilmesine yönelik Protokol’ün imzalanması (Birleşik Krallık, İrlanda
ve Danimarka’nın dışta kalma imkâAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nı (opt-out) imkanını kullanmaları),
üye devletlerin istihdam politikalarının koordinasyonu alanında AB’nin
yetkilendirilmesi yönünde atılan
adımlar ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın etkililiğini arttırma yolundaki çabalar (özellikle bir Dış Politika
Yüksek Temsilcisi makamının tesisi
ve oybirliği ilkesini yumuşatmaya yönelik “yapıcı çekimserlik” ve “hayati
ulusal çıkar iddiası” uygulamaları ile
Petersberg görevlerinin Antlaşmaya
aktarılması gibi), Amsterdam Antlaşması’nın belli başlı unsurları oldu.
Üçüncü ülke vatandaşlarını ilgilendiren vize, sığınma, göç ve kişilerin
serbest dolaşımı ile ilgili üçüncü sütun konularının birinci sütuna dahil
edilmesi ile üçüncü sütunun adının
“cezai konularda polis ve adli işbirliği” olarak belirlenmesi ve bir “özgürlük, güvenlik ve adalet alanı”nın ilk
adımlarının atılması da Amsterdam
Antlaşması ile gerçekleşti.
Antlaşmaya ekli iki Protokol ile ulusal parlamentolar arasında kurumsal diyalog kurulması ve katmanlı
yetki ilkesi ve orantılılık ilkesinin uygulanması alanında düzenlemelere
gidildi.
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Ani Durma (Sudden Stop)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Gelişmekte olan ülkelere gelen kısa
vadeli sermaye akımlarının söz konusu ülkelerde ve/veya uluslararası
piyasada yaşanan ekonomik ya da
siyasi olumsuz konjonktüre bağlı
olarak belirgin bir şekilde durması
ve keskin bir şekilde geri dönmesine ani durma (sudden stop) adı
verilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, finansal kriz dönemlerinde
ani durmanın yaşanması yaygın bir
durum olarak dikkat çekmektedir.
Finansal küreselleşmenin hız kazandığı 1990’lı yıllardan itibaren
gelişmekte olan ülkelerin uluslararası piyasalardan borçlanma eğilimi
artmıştır. Türkiye de dâhil pek çok
gelişmekte olan ülke bu süreçte dışarıdan borçlanmayı kolaylaştırmak
amacıyla yabancı sermaye girişlerini serbestleştirecek yasal düzenlemeler yapmıştır (Türkiye’de Türk
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nda 1989 yılında, 32 sayılı Karar
ile getirilen düzenlemeler ile sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır.)
Gelişmekte olan ülkelerin dışarıdan
borçlanmalarının temel nedenleri
arasında, iç tasarrufların yetersiz
olması, dolayısıyla sanayileşme ve
ekonomik büyüme için gerekli yatı96

rımlar açısından yurt içinde yeterli
finansal kaynağın olmayışı, sanayi
üretiminin hammadde ve ara malı
ithalatına dayalı olması nedeniyle
dışa bağımlılık, dış ticaret ve ödemeler dengesi açıkları ve bunları
finanse edebilecek döviz rezervindeki yetersizlik, kamu gelirlerinin
giderleri karşılayamaması, yurt içi
finansmanın yurt dışı finansmana
nazaran pahalı olması, vadesi gelen
dış borçların yine dış borçlanma ile
çevrilme zorunluluğu gibi nedenleri
sıralamak mümkündür. Bu borçlanmanın bir kısmı uzun vadeli iken,
bir kısmı kısa vadelidir ki, kısa vadeli
sermaye (portföy) hareketleri aşırı
oynak olması nedeniyle, gelişmekte
olan ülkeler açısından çok güvenilir bir borçlanma şekli değildir. Ani
durma ve geri kaçışın özellikle kısa
vadeli sermaye hareketlerinde yaşandığı gözlenmektedir. Kısa vadeli
sermaye hareketlerindeki bu ani
çıkış, ülkede döviz kuru riskini artırarak ekonomide kırılganlığa hatta
krize neden olduğu için bu tür sermaye hareketlerine “sıcak para”
adı da verilmektedir. Sermaye hareketlerindeki ani durma ülkenin
uluslararası rezervlerinin erimesine
ve döviz kurlarının ulusal para aleyhine değişmesine (ulusal paranın
değer kaybetmesine) neden olmaktadır. Üretim yapısı ithalata bağımlı
gelişmekte olan ülkelerde, ulusal
paranın aşırı değerlenmesine bağlı olarak cari açıkta meydana gelen
azalma ithalattaki daralmadan kaynaklandığı için, ekonominin üretim
ve istihdam yapısını olumsuz etkilemektedir. Ani durmanın ülke ekonomisi üzerindeki etki derecesinde
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ülkenin dışa açıklık düzeyi, uyguladığı döviz kuru rejimi, dış borç oranı,
ekonominin temel sektörlerinin yapısı ve cari işlemler açıklarının niteliği gibi faktörler temel belirleyiciler
olmaktadır. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek borç/yükümlülük
dolarizasyonun varlığı, o ülkenin
sermaye girişinin ani durmasından
ve geri kaçışından etkilenme düzeyini önemli ölçüde arttırmaktadır.
Sermayenin geri kaçışını önlemek
amacıyla para politikası otoritesi
faiz oranlarını yükseltmek zorunda
kalmakta başka bir ifadeyle merkez
bankalarının etkin bir para politikası
uygulaması mümkün olmamaktadır.
Dünya ekonomisinde ani durma
yaşayan ülkeler arasında, Meksika
(1994) ve Arjantin (1994 ve 2001)
gibi Latin Amerika ülkelerini, Tayland (1997) ve Kore (1997 ve 2001)
gibi Asya ülkelerini, Rusya’yı (2014)
ve Türkiye’yi (1994, 1998 ve 2001)
örnek göstermek mümkündür. Söz
konusu ülke deneyimlerinde sermaye hareketlerindeki ani durmalar
sonrası ulusal paradaki değer kaybı
ve yükselen faiz oranları, tüketim ve
yatırım harcamaları ile reel büyüme
oranları üzerinde olumsuz etkiler yaratmış, menkul kıymet borsalarının
önemli oranlarda değer kaybetmesine ve bankacılık kesiminde olumsuzluklara neden olmuştur. Sermaye hareketlerindeki ani durmaların
neredeyse tamamının, söz konusu
ülkelerde ya para krizleri ya bankacılık krizleri, çoğunlukla da her iki tür
krizin birlikte yaşanması şeklinde sonuçlandığı gözlenmiştir.
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Avro bölgesi’nde de Avro ile birlikte
Almanya, Fransa, Hollanda gibi merkez ülkelerden Yunanistan, İspanya,
Portekiz, İrlanda gibi çevre ülkelere akmaya başlayan ucuz fonların
Avro kriziyle beraber ani durması ve
geriye dönmesi Avro bölgesindeki
bankaların ve Ekonomik ve Parasal
Birlik (EPB) içinde olan Yunanistan
başta olmak üzere diğer EPB üyesi
çevre ülkelerin son derece zor duruma düşmesine sebep olmuştur.
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Ankara Anlaşması
(Ankara Agreement)
–Sanem BAYKAL–
Ankara Anlaşması, tam adı “Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile
Türkiye arasında bir ortaklık ilişkisi
kuran Anlaşma” olan bir uluslarara97

sı anlaşmadır. AET’yi kuran orijinal
Roma Antlaşması’nın 238. maddesi
bu anlaşmanın Avrupa Birliği (AB)
hukuk düzeni bakımından temelini
oluşturmaktadır. Bu çerçevede ortaklık, taraflar arasında karşılıklı hak
ve yükümlülükler öngören, ortak
eylem ve özel prosedürleri içeren
bir ilişki biçimi olarak tasarlanmıştır.
Türkiye ile AB arasında bir ortaklık
ilişkisi kuran Ankara Anlaşması, tarafları Türkiye ile AB ve üye devletler olan bir karma anlaşmadır. Tüm
tarafları hukuken bağlar. Esas itibariyle bir çerçeve anlaşma olup ortaklığın genel ilke ve esaslarını belirlemeye yöneliktir. Böylece, Ankara
Anlaşması, Roma Antlaşması’nı esas
alarak içinde malların, işgücünün,
hizmetlerin ve sermayenin ortak bir
rekabet düzeni içinde serbest dolaşacağı bir ekonomik alan yaratılması
için bir program tespit etmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
Ankara Anlaşması’nın AB hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçası olduğunu karara bağlamıştır. Bu çerçevede
Ankara Anlaşması’nın gerekli şartları taşıyan hükümleri üye devletlerin
ulusal yargı makamları önünde ileri
sürülebilecek, doğrudan etki doğurabilecek niteliği haizdir.
Ankara Anlaşması’nın amacı, 2.
maddenin birinci paragrafında “Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış
kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşam şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini
tümü ile göz önünde bulundurarak,
taraflar arasındaki ticari ve eko98

nomik ilişkileri aralıksız ve dengeli
olarak güçlendirmeyi teşvik etmek”
olarak ifade edilmiştir. Aynı maddenin ikinci paragrafı ise bahsi geçen
amaçların gerçekleştirilebilmesi için
tedrici şekilde bir gümrük birliğinin
kurulmasını hükme bağlamıştır. Ortaklık ilişkisinin son dönemi gümrük
birliğine dayanmaktadır ve Anlaşma’nın 10. maddesi bu ekonomik
entegrasyon biçiminin içeriğini düzenlemektedir.
Anlaşma’nın somut amacı, taraflar
arasında kademeli olarak bir gümrük birliğinin kurulmasıdır. Bunun
yanında tarım, işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi, hizmetlerin serbest dolaşımı, ulaştırma,
rekabet ve vergilendirme ile mevzuat ve ekonomik politikaların uyumlaştırılması, sermaye hareketleri ve
ödemelerin serbestleştirilmesi hakkında da hükümlere yer vermektedir.
Anlaşma’nın 28. maddesi ise, başlangıç hükümlerinde “Türk halkı ile
AET içinde bir araya gelmiş halklar
arasında gittikçe yakınlaşan bir birlik
kurmak” olarak ortaya konan amacı
somutlaştırır biçimde “Anlaşma’nın
işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşma’dan kaynaklanan yükümlülüklerin tümünün Türkiye tarafından
üstlenilebileceğini
gösterdiğinde
akit taraflar, Türkiye’nin Topluluğa
katılması olanağını incelerler” şeklinde ifade edilen siyasi bir taahhüt
içermektedir. Böylece ortaklık ilişkisi Türkiye’yi AB üyeliğine götüren
bir araç ya da hazırlık aşaması olarak işleyecektir. Burada açık, kesin
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ve koşulsuz bir hukuki yükümlülük
ya da taahhüdün Türkiye ya da AB
tarafından üstlenilmiş olmadığının
da belirtilmesi yerinde olur.
Ankara Anlaşması’nda somut yükümlülüklerden çok genel ilkelere
yer verilmekte ve Roma Antlaşması’nın ilkelerinden esinlenmek üzerinde uyuşulduğu belirtilmektedir.
Hükümler çoğunlukla program hüküm niteliğinde olduğundan akit
taraflara ortaklık rejiminin uygulanmasında önemli ölçüde takdir
yetkisi bırakılmaktadır. Tarafların iki
temel yükümlülüğü ise 7. maddede
düzenlenen sadakat ve 9. maddede
düzenlenen ayrımcılık yasağı olarak
belirmektedir.
7. madde uyarınca; “Akit Taraflar, bu
Anlaşma’dan doğan yükümlerin yerine getirilmesini sağlayıcı her türlü
genel ve özel tedbirleri alırlar. Taraflar, Anlaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürebilecek
her türlü tedbirden sakınırlar.” Bu
hüküm, Anlaşma’nın tarafları olan
Türkiye’nin, AB’nin ve üye devletlerin Anlaşma’nın amaçlarının yerine
gelmesi için her türlü tedbiri uygulama zorunluluğu altında olduğunu
ortaya koymak bakımından önemlidir. Hem Türkiye hem de AB ve üye
devletler düzenleme yaparken, bu
düzenlemeleri uygularken ve yargı
süreçlerinin işleyişinde bu yükümlülüğü dikkate almak durumundadırlar.
Ankara Anlaşması’nın 9. maddesi
ise uyrukluğa dayalı ayrımcılık yasağını düzenlemektedir. Buna göre;
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“Akit Taraflar, Anlaşma’nın uygulanma alanında 8 inci maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya konabilecek özel hükümler saklı kalmak
üzere, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her türlü ayrımın, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 7 inci maddesinde
anılan ilke uyarınca yasak olduğunu
kabul ederler.” Bu hüküm ise AB’nin
en temel ilkelerinden biri olan uyrukluğa dayalı ayrımcılık yasağının
ortaklık anlaşmasına da yansımasıdır ve kapsamlı bir uygulama alanı
vardır.
Ankara Anlaşması başta Ortaklık
Konseyi olmak üzere, ortaklık ilişkisinin organlarını belirlemiştir. Ortaklık Konseyi bağlayıcı karar alan
temel kurumdur. Yine Ankara Anlaşması’nda taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik bir
anlaşmazlıkların halli mekanizması
yer almaktadır.
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Annan Planı (Annan Plan)
–Yeliz ŞAHİN–
11 Kasım 2002’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan
tarafından taraflara sunulan “Kıbrıs
Sorununa Kapsamlı Çözüm Temeli”
başlıklı belge, Annan Planı olarak
da anılmaktadır. Ekleriyle birlikte
9 bin sayfayı bulan Annan Planı, ilk
sunulduğu andan itibaren tarafların itirazları doğrultusunda 2003 ve
2004 yıllarında dört kez revize edilmiş olup planın 31 Mart 2004 tarihli
son versiyonu, BM Genel Sekreteri
Kofi Annan tarafından İsviçre’nin
Bürgenstock şehrinde taraflara sunulmuştur.
Annan Planı çerçevesinde kurulacak ortaklık devletinin adının Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti, hükümetin
adının federal hükümet, kurucu
devletlerin adlarının da Kıbrıs Türk
Devleti ile Kıbrıs Rum Devleti olması
öngörülmüştür. Annan Planı’nın hükümleri incelendiğinde; Garanti ve
İttifak Antlaşmalarının adada oluşacak yeni düzen temelinde devam etmesini, Adadaki Türk ve Yunan askerinin sayısının kademeli olarak azaltılmasını, Türkiye’nin AB üyesi olmasından veya 2018 yılından sonra
ise 650 Türk ve 950 Yunan askerinin
adada kalmayı sürdürmesini içerdiği
görülmektedir. Plan çerçevesinde,
100

federal devlet başkanlığı ile başkan
yardımcılığının ilk beş yıl boyunca 10 aylık sürelerle, daha sonraki
süreçte ise 20 aylık sürelerle rotasyona tabi tutulması, altıncı yıldan
sonra iki dönem Rum’a karşılık bir
dönem Türk başkan olması ve Başkanlık Konseyi’nin beş yıllığına 6’sı
oy hakkına sahip 9 üyeden oluşması
tasarlanmıştır. Türk tarafına %29,2
oranında toprak bırakılması ve Türk
tarafının kıyı şeridinin %52’sine sahip olması öngörülmüştür. Toprak
düzenlemeleri uyarınca Rumlara verilecek topraklarda ikamet eden 58
bin Kıbrıs Türkü’nün 42 aylık sürede
aşamalı şekilde Kıbrıs Türk kurucu
devletinde kalacak topraklara göç
etmeleri kararlaştırılmıştır. Rumların adanın kuzeyindeki mülkleri için
mülklerin üçte birinin iade, üçte ikisinin de tazminat yoluyla çözülmesi
öngörülürken, Karpaz bölgesindeki köyler bu düzenlemenin dışında
tutularak eski Rum sakinlerinin bir
kısıtlama olmadan eski mülklerine
dönmeleri kararlaştırılmıştır. Kurucu devletlere yerleşmesine izin
verilecek Türk ve Yunan vatandaşlarının sayısının her iki kurucu devlet
nüfusunun %10’unu geçemeyeceği
belirtilmiştir.
Annan Planı, 24 Nisan 2004’te Yeşil
Hat’ın her iki tarafında eşzamanlı
olarak referanduma sunulmuştur.
Kıbrıs Türk halkı %64,91 çoğunlukla
Annan Planı’na “evet” derken, Rum
halkının %75,83’ü Annan Planı’nı
reddetmiştir. Annan Planı’nın reddini takiben adada çözüme “hayır”
demesine rağmen Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi adanın tamamını
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temsilen 1 Mayıs 2004 tarihinde AB
üyeliğine kabul edilmiştir. (Bkz. Kıbrıs Sorunu)
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Araştırma ve Geliştirme
(Ar-Ge) Politikası
(Research and
Development Policy)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Küresel bir aktör olarak ekonomik
büyümeyi ön planda tutan Avrupa
Birliği (AB), özellikle 2000 Lizbon
Stratejisi’nden bu yana Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir.
Rekabet gücünü artırmayı ve kalkınmayı 1970’lerden bu yana hedefleyen Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET), araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de ilk defa bu dönemlerde benimsemeye başlamıştır.
1980’lerden bu yana hızla önemi
artan araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Avrupa Tek Senedi (1987)
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değişikliği ile (130f-130q maddeleri
ile) birlikte, birincil hukuka aktarılmış, çok yıllı çerçeve programlarının yaratılması ile insiyatif alınmaya
başlanmıştır. 1983 yılında özellikle
enerji konularına yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla, 1. Çerçeve Programı olarak hayata geçmiştir. Bu alanda ilk defa, üç yıllık
süre için bütçelendirme yapılmıştır.
AET’ye bu bağlamda tanınan yetkiler daha çok tamamlayıcı nitelikte
olup, Üye Devletlerin faaliyetlerini
destekleme amacı gütmektedir. Ayrıca bilgi transferinin ve rekabetin
artmasının sonucu olarak, Topluluk
bünyesinde mobilitenin desteklenmesi ve iş çevresi ile ortaklaşa
araştırma faaliyetlerinin artırılması,
böylece AB’nin ötesinde işbirliğinin
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırma ve geliştirme politikası ilk
defa 1992 Maastricht Antlaşması
(md. 3) ile meşrulaştırılmıştır. Maastricht’te araştırma ve teknoloji
kavramları “Topluluk hedefi” haline
getirilmiş, Amsterdam Antlaşması
(1999) ve Nice Antlaşması (2003)
ile içerik değiştirilmeden yeniden
numaralandırılmıştır.
Lizbon Antlaşması (2009) ile araştırma ve geliştirme konusundaki hükümler 179-180. maddeler ile daha
kapsamlı hale getirilerek belirgin bir
şekilde güçlendirilmiştir. 179. maddenin 1. paragrafında araştırma ve
geliştirme başlıkları, Birlik hedefi
olarak nitelendirilmiş ve kapsamlı
bir Avrupa Araştırma Alanı’nın kurulmasına değinilmiştir. Bu bağlamda, araştırmacılar, bilimsel bilgi ve
teknolojinin paylaşımı kolaylaşacak,
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araştırmacıların işbirliği imkânı artırılarak, bilimsel potansiyelin artırılmasına imkân tanınacaktır.
2014 yılından beri Çerçeve programlarının yerini Horizon (Ufuk)
2020 programları almıştır. Avrupa
araştırma ve kalkınma politikası son
yıllarda ekonomik düşünce, mükemmeliyet ağlarının yaratılmasına
yönelik fikirler ve sosyal etkilerle
şekillenmektedir. Öyle ki, AB’nin
2020 Büyüme Stratejisi bağlamında
en önemli araçlarından biri haline
gelen araştırma yatırımlarına ayrılması düşünülen pay, AB gayri safi
hasılasının %3’ü kadar olacak şekilde öngörülmektedir. Ayrıca, 2015
yılı verilerine göre Ar-Ge harcamaları ABD’nin 2/3’üne ulaşmış, Çin ile
aynı seviyeye gelmiştir.
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Arızi Yatay Doğrudan Etki
(Incidental Horizontal
Direct Effect)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
CIA Security International kararı
(Case C–194/94) ve Unilever Italia
kararında (Case C–443/98) ortaya
çıktığı üzere direktiflerin yatay doğrudan etkiden mahrum olmaları102

na rağmen, arızi olarak ona benzer
etkiler doğurduğu görülmüştür. Bu
itibarla direktifteki teknik düzenlemeler noktasında Komisyon bilgilendirilmediği için Adalet Divanı,
ulusal teknik düzenlemeyi içeren tasarrufa karşı kişilerin ulusal mahkemeler önünde direktife istinat edebileceklerini ve bu durumda ulusal
mahkemeler tarafından ulusal teknik düzenlemenin uygulamasının
reddedilmesinin gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Adalet Divanı Unilever Italia kararında direktifin usuli
doğaya sahip olmasından ve esasa
ilişkin kapsamının olmamasından
bahisle, kişiler için hak ve yükümlülük doğurmaması itibariyle yatay
hukuki ilişkilerde ulusal mahkeme
tarafından ulusal hukuk hükmünün
uygulanmaması gerektiğini ifade etmiştir. Yani iki davada da direktif, kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkta
davalı kişiye doğrudan bir yükümlülük getirmese de fiiliyatta esasında
doğrudan etkinin hukuki bir sonucu
olan sarfınazar etkisi doğurmuş ve
davalının savunmasını elinden alarak davanın sonucunu etkilemiştir.
Söz konusu davalar literatürde direktiflerin yatay doğrudan etkisinin
arka kapıdan Avrupa Birliği (AB)
hukuku içine sokulduğu ve direktiflerin arızi yatay doğrudan etkisinin
kişiler üzerindeki hukuki etkisinin
yatay doğrudan etkiden farklı olmadığı şeklinde eleştirilere sebep
olmuştur.
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Arnavutluk (Albania)
–Yeliz ŞAHİN–
Arnavutluk; güney ve güneydoğuda
Yunanistan, kuzeybatıda Karadağ,
kuzeydoğuda Kosova, doğuda Kuzey Makedonya ile komşudur. Batıda Adriyatik Denizi’ne, güneybatıda ise Ege Denizi’ne kıyısı vardır. 2
milyon 876 bin 600 kişilik nüfusa ve
28 bin 750 km2 yüzölçümüne sahip
Arnavutluk’un başkenti Tiran’dır.
Arnavutluk, diğer Batı Balkan ülkeleriyle (Bkz. Batı Balkanlar) birlikte,
2003 tarihli Selanik Zirvesi’nde AB
üyeliğine potansiyel aday ülke olarak belirlenmiştir. AB ile imzaladığı
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın
yürürlüğe girmesinin ardından (Bkz.
İstikrar ve Ortaklık Süreci) 28 Nisan 2009’da AB’ye üyelik başvurusu yapmıştır. Arnavutluk’un üyelik
başvurusuna ilişkin görüşünü Kasım
2010’da açıklayan Avrupa Komisyonu, Arnavutluk’un katılım müzakerelerine başlayabilmesi için belirlenen öncelikli alanlarda gereken reformları yerine getirmesi gerektiğini
ortaya koymuştur.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

2012 yılında Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan Genişleme
Paketi kapsamında, Arnavutluk’un
tespit edilen öncelikli alanlarda ilerleme sağladığı belirtilmiş ve “yargı,
kamu yönetimi ve parlamentonun
işleyişinde gerekli reformlar” tamamlanırsa, Arnavutluk’a aday ülke
statüsü verilmesi önerilmiştir. Öncelikli alanlarda katedilen gelişmelerin
değerlendirilmesi neticesinde Haziran 2014 tarihinde Arnavutluk aday
ülke ilan edilmiştir.
Ardından Avrupa Komisyonu, Arnavutluk’un katılım müzakerelerine
başlayabilmesi için; “kamu yönetimi ve yargı reformu, yolsuzluk ve
örgütlü suçlarla mücadele ve insan
haklarının korunması” konularının
içinde yer aldığı beş önceliği yerine getirmesi gerektiğini ortaya
koymuştur. 2016 yılından itibaren
Genişleme paketleri kapsamında
Avrupa Komisyonu, özellikle yargı
reformunun ilerlemesi koşulunu
vurgulayarak Arnavutluk ile katılım
müzakerelerine başlanması tavsiyesinde bulunmuştur.
Avrupa Komisyonu, Mayıs 2019 tarihinde açıkladığı 2019 Genişleme
Paketi kapsamında da Arnavutluk
ile müzakerelere başlanması yönündeki tavsiyesini yinelemesine karşın
Arnavutluk, Hollanda, Danimarka
ve Fransa’nın çekinceleri nedeniyle
müzakere tarihi alamamıştır. Ancak
sonrasında Mart 2020 itibariyle Arnavutluk ile müzakerelerin açılmasına karar verilmiştir. Arnavutluk için
müzakerelerin resmen başlayacağı
Katılım Konferansına kadar yerine
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getirilmek üzere bir dizi ek koşul
belirlenmiştir. Temmuz 2020’ de Arnavutluk için taslak müzakere çerçevesi hazırlanmıştır. Arnavutluk’un
müzakere süreci , AB tarafından Kuzey Makedonya ile birlikte ele alındığı için, Bulgaristan’ın Kuzey Makedonya’nın müzakere çerçevesini
veto etmesinden etkilenmiştir. (Bkz.
Kuzey Makedonya)
Arnavutluk vatandaşları, Bosna-Hersek vatandaşlarıyla birlikte
15 Aralık 2010 tarihinden bu yana
Schengen Alanı’na 90 günü geçmeyen seyahatlerinde vize serbestliğinden yararlanmaktadır. Arnavutluk, 1 Nisan 2009 tarihinde NATO
üyesi olmuştur.
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Asgari Uyumlaştırma
(Minimum
Harmonization)
–İlke GÖÇMEN–
Asgari uyumlaştırma, iç pazara erişmeye yönelik tekniklerden pozitif
bütünleşmenin aracı olan uyumlaştırma türlerinden bir tanesidir. Asgari uyumlaştırma, tanımı ve içeriği,
hukuki sonuçları ve avantajları ve
dezavantajları yönünden ele alınabilir.
Asgari uyumlaştırma, bir Avrupa
Birliği (AB) tasarrufu ile bir konu
hakkındaki asgari müştereklerin belirlenmesi, ancak Üye Devletlerin
asgari müştereklerin üstüne çıkabilmekte serbest bırakılması anlamına
gelir. Asgari uyumlaştırma tasarrufu
genellikle iki kayda yer verir. Birincisi, Üye Devletlerin bu tasarruf ile
belirlenen standardın altına düşemeyeceği belirtilir. İkincisi, Üye
Devletlerin bu tasarruf ile belirlenen standardın üstüne çıkabileceği
belirtilir.
Asgari uyumlaştırmanın hukuki
sonuçları ikiye ayrılabilir. Birincisi,
asgari uyumlaştırma tasarrufunun
varlığı hâlinde Üye Devletin yetkisi, o tasarrufun belirlediği asgari
standardın altına düşebilmek bakımından, artık sona ermiş demektir.
İkincisi, asgari uyumlaştırma tasarrufunun varlığı hâlinde Üye Devletin yetkisi, o tasarrufun belirlediği
asgari standardın üstüne çıkabilmek
bakımından, devam ediyor demekAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tir. Bununla birlikte, Üye Devletler
üst standart belirleme yetkisini kullandığında belirlenen üst standart
kurucu antlaşma ile uyumlu olmalıdır.
Asgari uyumlaştırma, özellikle tam
uyumlaştırma ile kıyaslandığında,
birtakım avantaj ve dezavantajlar
taşır. Bir taraftan asgari uyumlaştırma, asgari müşterekleri belirleyerek
rekabet için eşit şartları sağlama ve
asgari müştereklerin üstüne çıkabilmeyi Üye Devletlere bırakarak ulusal çeşitliliğe fırsat verme avantajını taşımaktadır. Öte taraftan asgari
uyumlaştırma, herkes için tam eşit
şartlar oluşturmadığından özellikle
ölçek ekonomisine daha az hizmet
etme dezavantajını taşımaktadır.
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Aşırı Açık Prosedürü
(Excessive Deficit
Procedure)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Aşırı Açık Prosedürü, Avrupa Komisyonu tarafından İstikrar ve Büyüme
Paktı (İBP) düzenlemelerinde belirtilen bütçe açığı tavan değerinin
aşılması halinde uygulanmaktadır.
Çeşitli aşamaları içeren prosedürün
son aşamasında, Üye Devletlere
Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB)
düzgün işlemesinin gereklerinden
biri olan bütçe açığını düşürmeleri
yönünde yaptırım uygulanması yer
almaktadır. Maastricht Antlaşması’nın (1993) Ek Bölümü’nde yer
alan Aşırı Açık Prosedürüne İlişkin
Protokol uyarınca, Avro Alanı’na
Üye Devletler ve bu alana girmeye
aday olanların kamu maliyesinin iyi
işlemesi gerekmektedir. Bu alandaki
iki kriter şu şekilde belirlenmiştir:
-Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı %3’ü aşmamalıdır, -Kamu borcu GSYİH’nin %60’ını
aşmamalıdır.
479/2009 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca, Üye Devletlerin 1 Nisan ve 1
Ekim tarihlerine kadar ulusal verilerini AB İstatistik Kurumu Eurostat’a
sunmaları gerekmektedir. Elindeki
verileri değerlendiren Eurostat, üç
hafta içerisinde bütçe açığı ve kamu
borcu verilerini yayımlamaktadır.
Eldeki veriler ışığında Konsey’in aşırı
açık prosedürünü uygulamaya karar
vermesi halinde, öncelikle ilgili Üye
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Devlete çeşitli tavsiyelerde bulunulmakta ve söz konusu açığı azaltmak
için gerekli önlemleri uygulaması
için bir takvim belirlemesi istenmektedir. Verdiği tavsiyelerin uygulanmasını yakından izleyen Konsey, sorunun aşılması halinde aşırı
bütçe açığı prosedürünü sonlandırmaktadır. Söz konusu Üye Devletin
taahhütlerini yerine getirmemesi
halinde ise aşırı açık prosedürünün
sonraki aşamalarına geçilmektedir.
Bu aşamalar para cezalarını da içermektedir.
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Aşırı Dengesizlik
Prosedürü (Excessive
Imbalance Procedure)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü (MDP) bir Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkede veya AB genelinde ekonomik istikrarı olumsuz etkileme potansiyeli olabilecek makroekonomik dengesizliklerin belirlenmesini, önlenmesini ve bunlara yönelik çözüm bulunmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Prosedür, 2008 küresel mali krizi sonrasında bir ülkede meydana gelen bir makroekonomik dengesizliğin, AB içinde başka
ülkeleri de etkilediğinin görülmesi
üzerine 2011’de uygulamaya koyulmuştur. MDP kapsamında, bir ülkede aşırı makroekonomik dengesizlik
tespit edildiğinde, sözkonusu ülke
aşırı dengesizlik prosedürü adı verilen izleme sürecine tabi tutulmaktadır. Buna ilave olarak Avro Alanı
üyesi bir ülkeye ceza da uygulanmaktadır.
MDP kapsamında çeşitli ekonomik
göstergelerden oluşan bir puan tablosuyla, Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) düzgün işleyişini tehlikeye
atabilecek makroekonomik dengesizliklerin meydana geldiği tespit
edildiğinde, Avrupa Komisyonu,
Bakanlar Konseyi’nden, ilgili Üye
Devletin makroekonomik dengesizlik prosedürünün düzeltici ayağı
olan aşırı dengesizlik prosedürüne
tabii tutulmasını talep etmektedir.
Böyle bir durumda, ilgili Üye DevleAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tin detaylı bir yol haritası ve öngörülen eylemler için zaman takvimini
kapsayan bir düzeltici eylem planı
sunması beklenmektedir. Avrupa
Komisyonu, düzenli olarak hazırlanan ve yayımlanan raporlarla bu süreci yakından takip edecektir.

ling-macroeconomic-imbalances_
en

Aşırı dengesizlik prosedürü kapsamında, Avro Alanı’na üye bir ülke,
tavsiye edilen düzeltici eylem planını uygulamaya geçiremez ise söz
konusu ülkeye mali yaptırımların
uygulanması öngörülmektedir. Bu
yaptırımlar, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) binde 1’ine tekabül
eden bir para cezasına dönüşebilmektedir. Uygulamada yaşanılan
gecikmeler dışında ayrıca, aşırı dengesizlik prosedürüne tabi olan bir
ülke üst üste iki kere uygun bir düzeltici eylem planı sunamaz ise bu
yaptırımların devreye girmesi söz
konusudur.

–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
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Avro (Euro)
Avro, hâlihazırda 19 Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkeden oluşan Avro Alanı’nın resmi ortak para birimidir. 1
Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe giren Avro, ilk üç yıl elektronik ödemeler gibi işlemlerde kullanılan kaydi para iken, 1 Ocak 2002 tarihinden
itibaren efektif olarak kullanılmaya
başlanmış, Avro banknot ve bozuk
paraları tedavüle girmiştir. Avro Alanı ülkelerinin yanı sıra Monako, San
Marino ve Vatikan AB ile yaptıkları
anlaşmaya dayanarak; Andora, Karadağ ve Kosova ise herhangi bir
resmi anlaşma olmaksızın Avro kullanmaktadır.
Avro, ABD dolarından sonra dünyada en büyük ikinci rezerv para ve en
çok kullanılan ikinci para birimidir.
Dolaşımdaki yaklaşık banknot ve
madenî parayla birlikte Avro, dünyadaki en büyük toplam değere sahip para birimidir.
Avro ortak para birimi fikri AB’nin
tarihi oluşumu kadar uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB)
üçüncü aşamasında somut olarak
şekillenmiştir. Avro’ya geçiş 7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht‘de
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imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması’nın (Maastricht Antlaşması’nın)
temel taahhütlerinden biri olmuş
ve EPB’nin üçüncü ve son aşaması
olarak Avro’ya geçiş planlanmıştır. 1 Ocak 1999 tarihinde başlayan
EPB’nin üçüncü aşamasında gerekli
kriterleri yerine getiren 11 Üye Devlet (Almanya, Avusturya, Belçika,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg,
Portekiz) bu tarih itibariyle Avro’ya
geçmiştir. Bu tarih itibariyle Avro 11
Üye Devletin ortak resmi para birimi haline gelmiştir. Üye Devletlerin ulusal para birimlerinin Avro’ya
dönüşüm oranları da geri dönülemez bir şekilde sabitlenerek Avro,
ECU’nün yerini almıştır. Danimarka
ve Birleşik Krallık EPB’nin üçüncü
aşamasına katılmaktan çekilerek
(opt out) Avro’yu kabul etmemişlerdir. Avro, 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle Birleşik Krallık, Danimarka
ve İsveç dışındaki 12 Üye Devlette
tedavüle girmiştir. Slovenya 2007 yılında, GKRY ve Malta 2008, Slovakya
2009, Estonya 2011, Letonya 2014
ve Litvanya 2015’te Avro Alanı’na
üye olmuş ve avro para birimini
kullanmaya başlamışlardır. Yeni üye
olacak devletlerin, antlaşmalarda
geçen kriterlere (Maastricht Kriterleri) uyum sağlayarak, Birliğe katılımı takiben Avro’yu para birimleri
olarak kabul etmeleri gerekmektedir.

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
(AMBS) ile birlikte çalışır.
Avrupa bütünleşmesinin önde gelen sembollerinden biri olan Avro,
AB Üye Devletlerinin ekonomik bütünleşmesinin de önemli bir yapı
taşı olarak ekonomik istikrarın ve
refahın arttırılmasını desteklemektedir. Avro Avrupa bütünleşme sürecindeki en büyük ve en görünür
başarı hikâyesidir. Avro AB ekonomisine fiyat istikrarı başta olmak
üzere düşük işlem maliyetleri, daha
şeffaf ve rekabet edebilir piyasalar,
ticarette artış gibi katkılar sağlamaktadır.
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Avrupa Merkez Bankası (AMB),
Avro Alanı ortak para birimi Avro’nun idaresinden sorumludur.
AMB bu görevini yerine getirirken
tüm AB üyesi ülkeleri kapsayan
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Avro Alanı (Euro Area)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avro Alanı, ortak resmi para birimi
ve yasal ödeme aracı olarak Avro’yu
kullanan ve 2020 itibarıyla 19 Avrupa Birliği (AB) üyesinin oluşturduğu
ekonomik ve parasal birliktir. Birleşik Krallık ve Danimarka’nın Avro
Alanı dışında kalma hakkı (opt-out),
AB Antlaşması’nın ekindeki protokol ile garanti altın alınmıştır. Bütün
diğer AB üyesi ülkelerin ise gerekli
kriterleri karşıladıklarında Avro Alanı üyesi olmaları beklenmektedir.
Üye Devletlerin Avro Alanı’na Katılımı
1 Ocak 1999 Almanya, Avusturya,
Belçika, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz
1 Ocak 2001 Yunanistan
1 Ocak 2007 Slovenya
1 Ocak 2008 GKRY, Malta
1 Ocak 2009 Slovakya
1 Ocak 2011 Estonya
1 Ocak 2014 Letonya
1 Ocak 2015 Litvanya
AB üyesi ülkelerin Avro Alanı’na dâhil olabilmeleri için yakınsama kriterlerini (convergence criteria) yeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rine getirmeleri gerekmektedir. Bu
kurallar Maastricht Antlaşması’nda
(1993) yer alan ve “Maastricht Kriterleri” olarak bilinen kriterlerdir.
Bir AB üyesi ülkenin Avro Alanı’na
dâhil olmasına ilişkin nihai karar
Avrupa Komisyonu’nun önerisi ve
Avrupa Parlamentosu’nun görüşünden sonra AB Konseyi tarafından verilir.
Avro Alanı ülkeleri ekonomileri ortak para birimi olarak Avro’yu kullanmalarından dolayı birbiriyle daha
entegre olmaları ve koordineli ve
sıkı bir şekilde yönetişim sağlamalıdır. Avro Alanı’nın para politikası,
Avro Sistemi tarafından yürütülür.
Avro Sistemi, merkezi Frankfurt’ta
bulunan Avrupa Merkez Bankası
ve Avro Alanı ülkelerinin merkez
bankalarından oluşmaktadır. Avro
Alanı’nda ekonomi politikaları üye
ülkelerin tasarrufunda olmakla birlikte ortak istikrar, büyüme ve istihdam hedeflerini gerçekleştirmek
amacıyla ekonomi politikalarını
yakından koordine etmeleri gerekmektedir. Bunun sağlanması amacıyla Avro Alanı ekonomi ve maliye
bakanlarından oluşan Avro Grubu
ayda bir toplanarak ortak sorunlar ve yönetim konularını görüşür.
Ekonomi politikalarının koordinasyon araçlarının başında İstikrar ve
Büyüme Paktı (İBP) gelir. İBP mali
disipline ilişkin üzerinde anlaşmaya
varılan kurallardan oluşur. Söz konusu kurallara uyulması bütün AB
üyesi ülkeler tarafından gerekli olmakla birlikte Avro Alanı ülkeleri tarafından bu kuralların ihlali halinde
cezai yaptırım söz konusudur.
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Avro Artı Paktı 		
(Euro Plus Pact)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
2008 küresel mali krizden sonra
Avrupa Birliği’nde (AB) yönetişime
ilişkin reformlara ivme kazandırmak
amacıyla 23 AB Üye Devleti, Avro
Alanı Üye Devletleri ve Avro Alanı
dışında kalan altı devlet (Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Litvanya,
Polonya ve Romanya), 11 Mart 2011
tarihinde Avro Artı Paktı’nı imzalamışlardır. Çekya, Macaristan, İsveç
ve İngiltere ise söz konusu Pakt’ın dışında kalmışlardır. Pakt’a dahil olan
ülkeler rekabet gücünü ve aralarında
uyumu artırmak amacıyla daha güçlü bir ekonomik iş birliğini taahhüt
etmişlerdir. Ayrıca ulusal yetki alanına giren hususlarda her yıl Devlet
veya Hükümet Başkanları tarafından
gözden geçirilecek hedefler öngörülmüştür. Avro Alanı Devlet Başkanları,
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Avro Paktı’nı kabul ederek, parasal
birliğin ekonomik ayağını güçlendirmeyi ve bu kapsamda ekonomi politikalarının koordinasyonunu geliştirmeyi, rekabet gücünü ve istihdamı
artırmayı, kamu finansmanının sürdürülebilirliğini sağlamayı, mali istikrarı güçlendirmeyi amaçlamışlardır.
Bunlara ilave olarak vergi politikası
alanında da daha fazla koordinasyon
sağlanması da öngörülmüştür.
Her katılımcı üye ülkenin söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere
kendi alacağı önlemleri belirlemesi
beklenmektedir. Hangi politika alanlarında ne tür önlemler alacağı ise
her ülkenin kendi sorumluluğunda
bulunmaktadır.
Bu hedeflere ulaşmak için, dört temel kurala uyulması talep edilmektedir.
Bu dört temel kural, sırasıyla şunlardır:
1. Alınacak yeni önlemlerin, AB’de
mevcut olan ekonomik yönetişimi güçlendirme çabaları ile
uyumlu olması;
2. Rekabet ve ekonomik uyumu
öncelikli olarak teşvik eden alanları kapsayacak eylemlere odaklanılması;
3. Her yıl üye ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından bu
hedefleri gerçekleştirmeye yönelik somut ulusal taahhütlerin
belirlenmesi;
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4. Tek Pazar’ın bütünlüğünün korunması.
Rekabet gücünü artırma hedefi
kapsamında, ücretlerin ve verimlilik
eğilimlerinin izlenmesi ve verimliliği artıracak önlemlerin alınması
öngörülmektedir. Bu kapsamda,
özellikle eğitim sisteminin iyileştirilmesine; Araştırma ve Geliştirme
(Ar-Ge) çalışmalarının, yenilikçiliğin
ve altyapıların desteklenmesine;
başta Küçük ve Orta Boy İşletmeler
(KOBİ) için olmak üzere iş ortamının iyileştirilmesine öncelik verilmektedir. Bunlara ilaveten, mesleki
hizmetler ve perakende sektöründe
uygulanan haksız kısıtlamaların kaldırılması için ulusal düzeyde belirlenecek önlemlerle söz konusu korunan sektörlerin serbestleştirilmesi
de öncelik teşkil etmektedir. Ayrıca
sosyal diyalog ve sanayi ilişkilerinde
ulusal gelenekleri gözeterek, maliyetlere ilişkin gelişmelerin verimine göre önlemlerin alınması, teşvik
edilmesi de öncelikler arasında yer
almaktadır.
İstihdamı artırma hedefi kapsamında, iş gücü piyasasında reformların
yürütülmesi ve özellikle bu reformların “güvenceli esneklik” alanında
(flexisecurity) hayata geçirilmesine,
kayıt dışı istihdamın azaltılmasına,
hayat boyu öğrenimin teşvik edilmesine ve iş gücü piyasasına katılımı artırmak için vergi reformlarının
gerçekleştirilmesine öncelik verilmektedir.
Kamu maliyesinin sürdürülebilirliAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğini sağlama hedefi kapsamında,
özellikle emekli maaşları, sağlık ve
sosyal yardımların sürdürülebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Bu çerçevede, emeklilik sisteminin
demografik değişiklikler ve yeni
demografik eğilimleri göz önünde tutarak gözden geçirilmesi ve
erken emeklilik planı sınırlanması
öngörülmektedir. Bu önlemlerin
yanı sıra İstikrar ve Büyüme Paktı
(İBP) tarafından belirlenen AB mali
kurallarının, ulusal mali kurallara
dönüştürülmesi de öngörülmektedir. Finansal istikrarı güçlendirme
hedefi çerçevesinde, finansal sektörün gözetimi ve düzenlemesine
ilişkin kapsamlı reformların hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu
hedef doğrultusunda, Üye Devletlerin bankacılık alanındaki yasal düzenlemelerinin AB müktesebatıyla
uyumlu olmasının sağlanması ve
düzenli olarak banka stres testlerinin uygulanması öngörülmüştür.
Vergi politikası konusunda daha
fazla koordinasyon sağlanması için
de Avrupa Komisyonu, ortak bir
kurumsal vergi tabanının oluşturulmasını önermektedir.
Okuma Listesi
European Political Strategy Centre.
“The Euro Plus Pact” EPSC Strategic
Notes, Issue 3, 2015.
European Council, European Council 24-25 March 2011 Conclusions,
Annex 1, https://register.consilium.
europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%20
10%202011%20INIT
111

Bastasin C. “Saving Europe: Anatomy of a Dream”, Washington:
Brookings Institution Press, 2015.

Avro Bölgesi (Borç) Krizi
(Eurozone (Debt) Crisis)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Avro Bölgesi Borç Krizi ya da diğer
ifade şekliyle “Avro Krizi”, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan “morgage” (ipotekli
ev kredileri) krizinin Avrupa Birliği
(AB) ülkelerine özellikle de Avro
bölgesi ülkelerine yayılması sonucu ortaya çıkmıştır. Küresel Finansal
Kriz, dünya genelinde birçok ülkeyi
olduğu gibi AB ülkelerini de bütçe
açıklarının ve kamu borç stokunun
sürdürülemez boyutlara ulaştığı bir
sürece sokmuştur.
Küresel Finansal Krizin başlamasının
ardından Avro bölgesinin ekonomik
açıdan nispeten kırılgan ülkelerinde, kamu borcu krizine girme riski
artmıştır. Borç krizi riskinin giderek
artması, Avro’nun kullanılmaya başlanması ile birlikte Almanya devlet
tahvillerinin getirisine yakınsayan
Avro bölgesindeki diğer ülkelerin
devlet tahvillerinin faizleri ile Almanya devlet tahvilleri faizleri arasındaki farkın genişlemesine neden
olmuş ve 2008 yılından itibaren
Avro bölgesinde ciddi bir likidite sıkıntısı başlamıştır.
Borç krizi, ilk olarak 2009 yılı sonlarında, Yunanistan’da ortaya çıkmış
ve iki yıl içinde İrlanda, İspanya,
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Portekiz ve İtalya’ya yayılarak Avro
Bölgesi Borç Krizine dönüşmüştür.
Krizin derinleşmesinde rol oynayan
temel faktörler arasında Ekonomik
ve Parasal Birliğin (EPB) yapısından
kaynaklanan nedenler yanında üye
ülke ekonomilerindeki makroekonomik dengesizlikler, kalkınma ve
rekabet düzeyi farklılıkları, ekonomi politikalarındaki koordinasyonsuzluk ve kurumsal eksiklikler olarak sıralanabilir. Bu nedenle Avro
Bölgesi Krizi sadece birkaç ülke ile
sınırlı kalmamış, tüm EPB alanına
yayılmış, tüm üye ülkeleri etkileyerek ekonomilerinin küçülmesine ve
işsizlik oranlarının artmasına yol açmıştır. Aslında kamu borç krizi olarak başlayan krizin Avro bölgesinde
bankacılık, büyüme ve rekabet krizi
olarak devam ettiğini söylemek çok
da yanlış olmayacaktır. Ayrıca Avro
bölgesindeki talep daralmasına
bağlı olarak krizin dünya ticaretine
etkisi yoluyla, gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkeler üzerinde de etkileri
olmuştur.
Avro Krizi ile ilgili tartışmalar, bir
yandan krizin ortak para kullanımından kaynakladığı yönünde devam
ederken bir yandan da krizden çıkış
için farklı senaryo ve politika önerileri getirilmesi yönünde olmuştur.
Bu dönemde gündeme gelen tartışmaların; üye ülkelerin maliye politikalarının uyumlaştırılarak EPB’nin
derinleştirilmesi ve mali bir birliğin
oluşturulması; kriz yaşayan ülkelerde gerekli reformların yapılması ve
söz konusu ülkelere yardım sağlanarak Avro bölgesinin istikrarının
korunması; EPB’nin istikrarını bozan
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ülkelerin birlikten ayrılması yoluyla
EPB’nin küçültülmesi ve EPB’nin tamamen dağılması seçenekleri üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir.
AB ve Avro bölgesi ülkeleri, ikinci
seçeneği benimsemiş ve bu yönde
adımlar atmışlardır.
Avro Bölgesi Borç Krizi’nin ardından
gerek krizi yaşayan ülkelerde gerek
AB kurumlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bir yandan krizi
doğrudan yaşayan ülkelerde krizin
doğmasına ve derinleşmesine yol
açan makroekonomik dengesizlikleri
gidermeye yönelik yapısal reformlar
ve kemer sıkma politikaları uygulanırken, diğer yandan AB ve Avro bölgesi ülkelerinin uyguladıkları ekonomi politikalarındaki koordinasyonu
güçlendirmeye, AB düzeyinde finansal denetimi, ekonomik büyümeyi ve
rekabet gücünü artırmaya, finansal
sıkıntıdaki ülkelere destek sağlamak
için mali yardım yapmaya yönelik
adımlar atılmıştır. Alınan önlemlere
rağmen Avrupa Borç Krizi, EPB’nin
etkisi en uzun süren ve gerek EPB’ye
gerek AB’ye üye ülkeleri derinden
sarsan ve ticaret yoluyla AB dışındaki
pek çok ülkeyi de olumsuz etkileyen
kriz olarak iktisat tarihinde yerini almıştır. Alınan önlemlerin en büyük
yansıması, EPB’nin mali bir birliğe
dönüşmesi için gerekli olan adımların atılması olmuştur.
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Avro Bölgesi (Eurozone)
Bkz. Avro Alanı

Avro Gecelik Endeks
Averajı (Euro Over-Night
Index Average (EONIA))
–Sevgi İNECİ–
1 Ocak 1999 tarihinde başlayan Ekonomik ve Parasal Birlik’in üçüncü
aşaması ile Avro önce kaydi para,
daha sonra 1 Ocak 2002 tarihinden
itibaren de effektif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avro bölgesi referans faiz oranlarından biri olarak
EONIA, 57 bankadan oluşan bir panel sistemi içinde Avro bölgesi gecelik faiz oranıdır.
Panelde yer alan her banka Frankfurt saati ile 18.30 itibariyle o gün
gerçekleşen gecelik işlem hacmini ve
ortalama oranı bağlı bulunduğu ulusal merkez bankasına bildirmektedir.
Avrupa Merkez Bankası en geç ertesi günün TARGET işlemleri başlamadan önce EONIA oranını açıklamaktadır. TARGET sistemi, Avrupa Birli113

ği (AB) ülkelerinin sınır ötesi Avro
cinsinden ödemelerini yapmalarını
sağlayan aynı teknik ve işlem hızına
ulaşılması hedefi üzerine kurulmuş
teknik bir yapılandırmadır. Gerçek
Zamanlı Toptan Mutabakat (Real
Time Gross Settlement – GZTM)
sistemleri olarak en geç 15 dakikalık bir sürede gönderen GZTM’den
alan GZTM’ye ulaşmaktadır. İşlem
hızında kolaylık sağlayan anında bir
bankadan diğerine para transferi
sağlayan bu sistem Avro bölgesinde
gecelik EONIA işlemlerinin güvenli
ve hızlı yapılması sağlamaktadır.
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Avro Grubu (Eurogroup)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avro Grubu, Avro Alanı üyesi ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının
Avro’ya ilişkin konuları görüşmek
üzere bir araya geldiği gayrı resmi
bir organdır. Grubun ana amacı Avro
Alanı üye ülkeleri arasında ekonomi
politikalarının yakın koordinasyonunun ve daha güçlü ekonomik büyüme için gerekli koşulların iyileştirilmesidir. Avro Grubu’nun temel
görevi Avro Alanı’nda ekonomi politikalarının yakın koordinasyonunun
sağlanması ve güçlü ekonomik büyüme ve finansal istikrar için gerekli
koşulların yaratılmasıdır.
Avro Grubu, genellikle ayda bir kez
Ekonomik ve Maliye Bakanları
Konseyi (ECOFIN) toplantısından bir
gün önce toplanır. Avro Grubu toplantılarına, Avrupa Komisyonu’nun
Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Avrupa
Merkez Bankası Başkanı da iştirak
etmektedir. Avro Grubu Başkanı
toplantılara başkanlık etmektedir.
Avro Grubu, görevleri kapsamında
Avro Alanı ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Avro
Zirvesi toplantılarını da hazırlamaktadır.
Avro Grubu başkanının, 2004 yılından itibaren Avro Alanı maliye bakanları tarafından seçilmesine karar
verilmiştir. Başkanın görev süresi 2,5
yıl olup yenilenebilmektedir. Avro
Grubu’na ilişkin kurallar Lizbon Ant-
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laşması’nın (2009) 14’üncü Protokolü’nde de yer almış ve antlaşmanın Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe
girmesiyle resmiyet kazanmıştır.
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Avro Interbank Teklif
Oranı (Euro Interbank
Offered Rate (EURIBOR))
–Sevgi İNECİ–
Euribor (Euro Interbank Offered
Rate), Avro Interbank Teklif Faiz
Oranı olarak Avro bölgesi bankalar
arası referans faiz oranıdır. Euribor,
57 bankanın oluşturduğu bir panelde belirlenmektedir. Avro bölgesinde bir banka tarafından diğer
bankaya vadeli hesaplarda uygulanacak faiz oranı Brüksel saati ile
sabah 11.00 de açıklanan ve işlem
gününden itibaren 2 gün geçerli
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olan (spot), 360 gün esası üzerinden
hesaplanan faiz oranıdır. Kotasyonlar 1-12 aylık vadeler ile 1-2 haftalık
vadeleri kapsamaktadır. Euribor’un
uygulanmaya başlaması ile birlikte,
Avro bölgesinde başta Avusturya,
Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda
ve Hollanda olmak üzere bankalar
arası yurt içi faiz oranlarında Euribor’a geçmişlerdir.
1 Ocak 1999’dan itibaren kaydi olarak 1 Ocak 2002 den itibaren de
efektif olarak piyasalarda yer alan
Avro ile birlikte Euribor’da Avro bölgesinin bankalar arası referans faiz
oranı olarak kabul edilmiştir. Böylece Euribor daha önce Avrupa para
piyasalarında sıklıkla kullanılan Pibor (Fransa) ve Fibor (Almanya) referans faiz oranlarının yerini almştır.
2017 yılında Avrupa Merkez Bankası özellikle Avro bölgesinin finansal krizlere dayanıklılığını arttırmak
amacıyla Euribor başta olmak üzere
referans faiz oranlarında bir reform
süreci başlatmıştır. Böylece EuroShort-Term Rate (€STER), (Avro-Kısa Vadeli Faiz Oranı) ile riski yüksek
borçlanmalar için de farklı bir gecelik faiz oranı tanımlama çalışmaları
yürütmektedir.
2012’den bu yana Avrupa Birliği
para piyasalarında Avro cinsinden
sabitlenen Euribor oranı USD-Euribor olarak da sabitlenmeye başlamıştır. Avro bölgesindeki bankalar
arasında USD cinsinden yapılacak
borçlanmalarda referans kabul edilecek faizleri 1 gecelikten 12 aya
kadar tüm vadeler için her iş günü
belirlenmektedir.
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Avro Repo Piyasası
Referans Oranı (Repo
Market Reference rate
for the Euro (EUREPO))
–Sevgi İNECİ–
EUREPO, Avro Repo Piyasası Referans Faiz Oranı (Repo Market Reference rate for the Euro) 4 Mart
2002’de 37 panel banka tarafından
oluşturulmuştur. Avro’nun tek para
olarak kullanımı ile birlikte Avro
repo piyasası hızla gelişmeye başlamış ve Avro cinsinden sınır ötesi
ticaretteki artış da bu gelişmeyi hızlandırmıştır.
Avrupa Para Piyasaları Enstitüsü’nün denetiminde EUREPO faizi,
Brüksel saati ile 11.00’de açıklanan
oran olarak kullanıcılara sunulmaktadır. EUREPO başta Avro Repo Piyasası olmak üzere uluslararası repo
piyasaları için de sağlam, güvenilir
bir referans faiz oranı olarak kabul
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edilmektedir. Spot valörlü (2 iş günü
geçerli oran) 360 gün esasına dayanan bir referans faiz oranıdır. Referans faiz oranının hesaplanmasında
dış piyasalardaki fon arz ve talebi, iç
piyasanın fon arz ve talebi referans
faiz oranlarının tesbitinde etkili olmaktadır.
Her işlem günü paneldeki bankaların Brüksel saati ile 10.45’e kadar verilerini İşlem Platformu’ndan
(Calculation Agent Platform) girmeleri gerekmektedir. Bu sırada TARGET sistemi (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement
Express Transfer System), kısaca Avrupa Gerçek Zamanlı Otomatik Hızlı
Transfer Sistemi devreye girmekte
ve paneldeki banka kotasyonları
veri girişleri hesaplamalar için sisteme yüklenmektedir.
Okuma Listesi
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Avro Sistemi
(Eurosystem)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avro Bölgesi’nin para politikası, 1
Ocak 1999 tarihinden itibaren Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından yönetilmeye başlamıştır. Avro
Bölgesi, ilgili tarihte para politikasını
yürütme sorumluluğunun on bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin ulusal
merkez bankalarından AMB’ye devredilmesiyle hayata geçmiştir. Sözkonusu on bir AB üyesi ülke, Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya,
Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya,
İsveç, İtalya, Lüksemburg’dur. Avro
Bölgesi’ne 2001 yılında Yunanistan,
2007 yılında Slovenya, 2008 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve
Malta, 2009 yılında Slovakya, 2011
yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya dâhil
olmuştur. Avro Bölgesi’nin oluşumu
ve AMB’nin kuruluşu, Avrupa bütünleşmesi sürecinde çok önemli
bir kilometre taşı olmuştur.
Avro Bölgesi’ne katılmak isteyen AB
üyesi ülkeler Maastricht Yakınsama
Kriterleri’ni sağlamak zorundadırlar. Maastricht Yakınsama Kriterleri
beş ekonomik kriterden oluşmaktadır: (1) Enflasyon: Avro Bölgesi’ne
katılmak isteyen ülkenin enflasyon
oranı, en düşük enflasyon oranına
sahip üç AB üyesi ülkenin enflasyon
oranları ortalamasını 1.5 puandan
fazla aşmamalıdır. (2) Uzun-dönem
nominal faiz oranı: Avro Bölgesi’ne
katılmak isteyen ülkenin uzun-döAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nem nominal faiz oranı, en düşük
enflasyon oranına sahip üç AB üyesi
ülkenin uzun-dönem nominal faiz
oranı ortalamasını 2 puandan fazla
aşmamalıdır. (3) Bütçe açığı: Avro
Bölgesi’ne katılmak isteyen ülkenin
bütçe açığı, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
(GSYİH)’sının %3’ünü aşmamalıdır.
(4) Kamu borcu: Avro Bölgesi’ne katılmak isteyen ülkenin kamu borcu,
GSYİH’nin %60’ını aşmamalıdır. (5)
Döviz kuru istikrarı: Avro Bölgesi’ne
katılmak isteyen ülke, en az iki yıldır
Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’nda, devalüasyon yapmadan yer alıyor olmalıdır.
Avrupa Parasal Birliği’nin yasal dayanağı, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma ile Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa
Merkez Bankası Statüsü’dür. Avrupa
Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa
Merkez Bankası Statüsü, 1 Haziran
1998 tarihi itibariyle hem AMB’yi
hem de Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi’ni hayata geçirmiştir. AMB,
Avro Sistemi ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’nin merkezinde yer
almaktadır. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi, AMB’yi ve AB üyesi tüm
ülkelerin ulusal merkez bankalarını
kapsamaktadır.
Diğer taraftan Avro Sistemi, AMB’yi
ve Avro’yu benimsemiş olan üye
ülkelerin ulusal merkez bankalarını
içermektedir. AB’ye üye ülkelerin
tümü Avro’yu benimseyene kadar
hem Avrupa Merkez Bankaları Sistemi hem de Avro Sistemi birlikte işlev
görecektir.
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Avro Sistemi, AMB ve Avro’yu benimsemiş olan üye ülkelerin ulusal
merkez bankaları ile birlikte Avro
Bölgesi’nin parasal otoritesidir. Diğer bir ifadeyle Avro Sistemi, Avro
Bölgesi’nin merkez bankacılığı sistemini oluşturmaktadır. Avro Sistemi’nin önceliği fiyat istikrarını
sağlamaktır. Ayrıca finansal otorite olarak mali istikrarı korumak ve
Avrupa finansal entegrasyonunu
desteklemek de temel misyonları
arasındadır.
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Avro Tahvilleri
(Eurobonds)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
Avro tahvilleri, Avro Alanı içinde yer
alan Üye Devletlerin piyasaya ortak
tahvil sürme fikridir. Bu fikrin uygulamaya geçiş yöntemine dair farklı
görüşler olmakla birlikte, hepsinin
altında yatan temel mantık aynıdır:
Üye Devletlerin ortak tahviller yoluyla borçlanması ve riskin paylaşılmasıdır. Böylelikle tahvillere olan
talebin artacağı, faizlerin artmasının
önüne geçileceği ve yatırımcılar için
daha güvenli bir piyasa oluşturulacağı düşünülmektedir. Bu fikir, ortak
para birimine geçişin hemen akabinde 2000 yılında Giovannini Grubu
Raporu olarak bilinen raporda gündeme gelmiştir. Söz konusu raporda,
Avro Alanı’na dahil Üye Devletlerin
tahvil piyasalarındaki farklılıkların
ortak pazar için bir parçalanma kaynağı olduğu savunulmuştur. Daha
sonra, 2008 küresel ekonomik krizin
Avrupa ekonomisine sıçraması ve
borç krizine neden olmasıyla Avro
tahvilleri fikri Avrupa Komisyonu
tarafından tekrar gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, 23 Kasım 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu ‘İstikrar
Tahvillerinin Uygulanabilirliğine İlişkin Yeşil Kitap’ yayımlamıştır. Avrupa Komisyonu, ortak tahvil ihracının
temel amacının finansal istikrarın
sağlanması olması gerekçesiyle kavram olarak istikrar tahvilini tercih
etmiştir. Fakat nitelik açısından Avro
tahvilleriyle aynıdır. Üye Devletlerin
artan borç oranları ve farklı borçAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lanma maliyetleri dikkate alınarak
tasarlanmıştır. Bu doğrultuda ortak
tahvil ihracının, mevcut ekonomik
krizin yönetimini kolaylaştıracağı ve
gelecekte ortaya çıkabilecek krizleri
engelleyeceği; Avro Alanı’nın finansal istikrarını güçlendireceği; para
politikasının işleyişini geliştireceği;
piyasaların etkinliğini ve küresel finans sisteminde Avro’nun rolünü
arttıracağı belirtilmiştir.
Ortak tahvil ihracında tek bir merkezi ajans vasıtasıyla ya da üye ülkelerin arasında sağlanacak işbirliğiyle
ulusal düzeyde ayrı ayrı ihraç edilebileceğini öngörülmüştür. Bununla
bağlantılı olarak, ortak tahvil ihracına yönelik olarak Avro Alanı ülkelerine üç farklı seçenek sunulmuştur.
Birinci seçenekte, müşterek ve müteselsil garantiyle istikrar tahvillerin
bütünüyle ulusal tahvillerin yerini
alması önerilmiştir. Bu seçenek, finansal entegrasyonu ve piyasaların
istikrarı güçlendirmekle birlikte yüksek ahlaki risk içermektedir. Ayrıca
uygulamaya konulabilmesi için AB
Antlaşmalarında değişiklik yapılması gerekmektedir. İkinci seçenekte,
müşterek ve müteselsil garantiyle
istikrar tahvillerin kısmen ulusal tahvillerin yerini alması planlanmıştır.
Bu çerçevede ortak tahviller için
mavi tahvil ve ulusal tahviller için kırmızı tahvil olarak adlandırılan iki tür
tahvilin olması öngörülmüştür. Üye
Devletlerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) %60’ına kadar mavi
tahvil, kalan kısmı için kırmızı tahvil
ihraç etmesi önerilmiştir. Kırmızı ve
mavi tahvillerin arasındaki oranının
belirlenmesinde, kural tabanlı ve
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Üye Devletlerin politika uyumluluğuna bağlı daha esnek bir sistemin
getirilmesi öngörülmüştür. Birinci
seçenekte olduğu gibi bu seçeneğin
de gerçekleşmesi için Avrupa Birliği
(AB) Antlaşmalarında değişiklik yapılması gerektiği belirtilmiştir. Üçüncü ve son seçenekte, müştereken
değil sadece müteselsil garantiyle
istikrar tahvillerin kısmen ulusal
tahvillerin yerini alması önerilmiştir. Bu seçenek, AB Antlaşmalarında değişikliğe gerek duyulmaksızın
ikincil mevzuat yoluyla uygulamaya
konulabilmektedir. Ancak söz konusu seçeneğin, finansal entegrasyon
ve istikrar üzerindeki etkisinin sınırlı
olduğu belirtilmiştir.
Komisyon’un farklı ortak tahvil seçenekleriyle Avrupa gündemine taşıdığı bu husus, Almanya başta olmak
üzere Avro Alanı’nın güçlü ekonomilerinden gelen itirazlar sonucu uygulamaya geçmemiştir. Üye Devletlerin itirazları, diğer Üye Devletlerin
yüksek borç oranlarının ve yüksek
borçlanma maliyetlerinin tüm Avro
Alanı’na mal edilmesine dayanmaktadır.
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Avrobarometre
(Eurobarometer)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının
Avrupa bütünleşmesinin farklı boyutlarına dair bakış açılarını anlamak üzere dönemsel olarak gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarıdır.
Avrupa halklarının bütünleşmeye
yaklaşımı konusundaki bilgi eksikliğini gidermek üzere kamuoyu araştırmaları yürütme fikri, 1960’larda
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla yapılan
ilk araştırmalar 1970’lerin başında
gerçekleştirilmiştir. 1974 yılından
itibaren Avrobarometrenin Avrupa Komisyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir birim tarafından
yürütülmesiyle önceki dönemde
var olan çalışmalar sistematik bir
görünüm kazanmıştır. Avrobarometrelerden elde edilen sonuçları
Avrupa Komisyonu, Avrupa bütünleşmesini yönlendirmek ya da daha
ileri noktalara taşımak üzere kullanabilmektedir. Kamuoyunun görüşlerini ortaya koyan sonuçlar, Avrupa
Komisyonu’nun karar taslakları için
önemli bir dayanak niteliğindedir.
Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, yılda iki kere hem genel tabloyu hem de üye ülkeler özelindeki
eğilimleri ortaya koyacak şekilde
“Standart Avrobarometre” adıyla
raporlanmaktadır. Bu araştırmalar
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aracılığıyla, başta Birlik gündemini
belirlemekte kilit bir rol oynayan
Avrupa Komisyonu olmak üzere ilgili tüm aktörler Avrupa vatandaşlarının bütünleşmenin gündeminde yer
alan konulara bakış açılarından haberdar olunmaktadır. Avrupa vatandaşlarının yanı sıra AB genişleme
politikası kapsamında yer alan ülkelerin halkları da hem AB’ye hem de
Avrupa’ya dair konulara yaklaşımlarını ortaya çıkarmak üzere yapılan kamuoyu araştırmalarına dâhil
edilebilmektedir. Söz konusu kamuoyu araştırmaları kapsamında her
bir üye ülkeden yaklaşık bin kişiden
oluşan bir örneklem ile görüşmeler
yapılarak veriler toplanmaktadır.
Genel olarak bakıldığında vatandaşlara, ekonomik ve sosyal koşullar,
kimlik, kültür, sağlık, teknoloji, çevre, dış politika, savunma ve güvenlik
gibi çok çeşitli konulara dair bakış
açılarını saptamaya yönelik sorular
yöneltilmektedir.
Avrobarometre, 1973 yılından beri
elde edilen verileri içermektedir ve
bu veriler ticari bir amaç gütmeyen
herkesin kullanımına açıktır. Standart Avrobarometreye ek olarak,
Avrupa Komisyonu ve diğer AB kurumlarının bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belirli bir konuya odaklanan ve belirli bir grubu kapsayan
tematik araştırmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tür kamuoyu araştırmaları “Özel Avrobarometre” olarak
adlandırılmaktadır. Ayrıca Avrupa
Komisyonu bünyesindeki herhangi
bir birimin talebiyle düzenli olarak
yapılmayan belirli bir konuya odaklanan ve telefon görüşmesiyle gerAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

çekleştirilen “Hızlı Avrobarometre”ler bulunmaktadır. Birim tarafından
yapılan diğer bir kamuoyu araştırması türü de nitel çalışmalardır. Nitel çalışmalar yoluyla seçili bir sosyal grubun belirli bir kavram ya da
konuya dair düşünceleri, algıları ya
da tepkileri araştırılmaktadır.
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Avrokratlar (Eurocrats)

çek kişiler Avrokratlar olarak isimlendirilmektedir. Aslında Avrokratların önemli bir kısmı AB’de kamu
görevi icra etmek üzere istihdam
edilmektedir. Avrokrat kavramı,
Avrupa ve Bürokrat kelimelerinin
birleştirilmesinden türetilmiştir. Avrokratlar, AB içerisinde memurlar
(duruma göre sözleşmeli personel
de olabilir) dâhil olmak üzere, Avrupa Parlamentosu üyeleri, Komisyon komiserleri, diğer kurumlarda
görev alan kişilerin genel anlamda
toplamını oluşturmaktadır. Ancak,
belirtmek gerekir ki Avrokratlar
kavramı daha çok üst düzey yönetici ve/veya görevli (duruma göre
temsilci) pozisyonunda olan kişiler
için de kullanılmaktadır. Bu anlamda, AB’nin özellikle politikalarının
oluşturulması veya tanımlanmasında etkin olan kişiler (lobi faaliyetlerinde bulunanlar, Üye Devletlerin
temsilcileri, Avrupa Parlamentosu
üyeleri, Komisyon komiserleri, üst
düzey bürokratlar vb.) bu kapsamda
yer almaktadır.
Okuma Listesi
Lemaire, Léa ve Waizer, Stefan. “Le
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–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde AB
kurumlarında çeşitli konumlarda
görev üstlenen, yetki kullanan ve
temsil görevini yerine getiren gerAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

121

Avrupa – Kafkasya –
Asya Ulaştırma Koridoru
(Transport Corridor
Europe – Caucasus – Asia
(TRACECA)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan yeni cumhuriyetler, sahip oldukları zengin doğal
kaynakları ve rezervleri ile Batı’nın
ilgisini çekmeye başlamışlardır. Avrupa Birliği (AB), bu dönemde bölge ülkeleri ile ilişkilerini değişen
dinamikler çerçevesinde yeniden
inşa etmek için (Technical Asistance
to Commonwealth of Independent
States)– TACIS Programı’nı uygulamaya başlamıştır. Birlik, program
çerçevesinde sağlayacağı finansman
ile bölge ülkelerinin demokratik ve
ekonomik dönüşümlerine yardımcı
olmayı hedeflemiştir. Transkafkasya Bölgesi’nin AB için en önemli
özelliği, Hazar Havzası’nda bulunan
zengin enerji kaynakları ve bölgenin
bu zenginliğin taşınmasında önemli bir köprü rolü oynuyor olmasıdır.
Bununla birlikte doğal gaz ve petrol rezervleri bakımından zengin
olan bölge ülkelerinin sözü edilen
rezervlerini uluslararası pazarlara
ulaştırmaları için gerekli alt yapıya
sahip olmamaları önemli bir sorun
olmuştur. AB, sözü edilen alt yapı
sorunlarının giderilebilmesi ve bölge ülkeleriyle daha derin bir işbirliğinin geliştirilebilmesi için TRACECA
Programı’nı başlatmıştır. Tarihi İpek
122

Yolu’nun yeniden canlandırılmasını
hedefleyen TRACECA Programı, 7
Mayıs 1993 tarihinde Brüksel Konferansı’nda gündeme gelmiştir. Avrupa Komisyonu, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve
Özbekistan’ın katıldığı konferansta
AB, program için 15 milyon Avro’luk
kredi tahsis etmiştir. Konferans;
bölgedeki ticaretin gelişmesi konusunda katılımcı ülkeler arasındaki
işbirliğini sağlamayı, programın zamanının ve şartlarının belirlenmesini, uluslararası finans kurumlarından ve yatırımcılardan proje desteği
sağlanmasını ve Orta Asya–Kafkasya–Avrupa ulaştırma koridorunun
oluşturulmasını amaçlamıştır. Konferansta; karayolu, demiryolu, denizyolu taşımacılığı ve ticaretin kolaylaştırılması konularında çalışacak
dört sektörel çalışma grubu oluşturulmuştur. TRACECA Programı,
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD), Dünya Bankası (WB), Asya
Kalkınma Bankası (ADB), İslami Kalkınma Bankası (IDB) ve Kuveyt Arap
Ekonomisini Kalkındırma Fonu gibi
uluslararası yatırım kuruluşları tarafından da desteklenmiştir.
Brüksel Deklarasyonu çerçevesinde amaçları belirlenen programın
ilk aşaması, 1995 yılında başlamıştır. Birlik, bu proje ile Orta Asya,
Hazar Denizi, Karadeniz ve Avrupa
üzerinden gerçekleşecek doğu–
batı koridorunun oluşturulmasını
amaçlamıştır. Bu çerçevede Avrupa,
Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi
Bölgesi ve Asya’da ekonomik ilişkiler, ticaret ve taşımacılık konularıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nın geliştirilmesinin desteklenmesi,
demiryolu ve deniz yolu ile dünya
pazarlarına girişin sağlanması, trafik ve kargo güvenliği, taşıma politikalarının ve taşıma alanlarının
yasal yapılarının uyumlaştırılması,
taşıma işindeki rekabet için eşit
şartların sağlanması hedeflenmiştir. Program, mevcut demiryolları,
karayolları ve limanların restorasyonunu, yeni ulaşım yollarının inşa
edilmesini, personel eğitimini ve
teknik yardımları içeren pek çok
projeden oluşmaktadır. Projeler
Eylem Programları çerçevesinde,
TACIS yönetmeliklerine ve program
dönüşümlerine uygun olarak tanımlanarak geliştirilmiştir. Projede,
denizyolu, kara ve demiryolu güzergahları ele alınmıştır. Denizyolu
güzergahı olarak Karadeniz ve Hazar Denizi’ndeki limanlar, karayolu
ve demiryolu güzergahı olarak ise
Ukrayna’dan başlayıp Türkiye üzerinden diğer ülkelere ulaşımı sağlayacak bir hat belirlenmiştir. TRACECA Projesi’nin uygulanmasıyla ilgili
olarak Hükümetlerarası TRACECA
Komisyonu, Daimi Sekreterya ve
Ulusal Sekreteryalardan oluşan bir
yapı belirlenmiştir.
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Avrupa (Europa)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa sözcüğünün kökenine dair
bilgiler Yunan mitolojisine dayanır.
Efsaneye göre Yunan tanrılarından
Zeus, Fenike kralı Agenor’un kızı
olan Europa’ya âşık olur ve beyaz
bir boğa kılığına girerek onu Girit
Adası’na kaçırır. Europa’nın erkek
kardeşleri boğa batıya doğru uzaklaşırken onun arkasından seslenirler ancak Zeus’u durduramazlar.
Bu batıya doğru kaçırılış ve gözden
kayboluşunu anısına Europa batıya doğru olan coğrafyayı ve batıyı
ifade eden bir sözcük olarak kullanılmaya başlanır. Zeus Europa’yı kaçırdıktan sonra Europa sözcüğü, Girit’in batısında kalan yerleri ve Ege
denizinin batı kıyılarını tanımlamak
için kullanılmış, tarihsel süreçte ifade ettiği coğrafyalar değişmiş, daha
sonra da bugünkü Avrupa kıtasını
tanımlayacak şekilde kullanılmıştır.
Avrupa algısında bu efsane, aynı
zamanda medeniyetsel üstünlüğün
doğudan batıya geçişini ya da aktarılışını da temsil etmektedir.
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Herodot, bu pek de gerçekçi olmayan efsanenin aslında gerçek bir
olaya dayandığını anlatır. Zira o dönemde savaşlarda bu tür kaçırma
olayları çok yaygın olarak görülmektedir. Ancak efsanenin çarpıcı öyküsü, onun özellikle sanat dünyasında
ve kültürel alanda benimsenmesini
sağlamıştır. Europa efsanesi Avrupa
kültüründe kalıcı izler bırakmıştır.
Ünlü ressamlardan Rembrandt’ın
“Europa’nın Kaçırılışı” (Abduction
of Europa) ve Titian’ın “Europa’ya
Tecavüz” (The Rape of Europa) adlı
eserleri bu efsaneyi resmetmektedir. Yunanistan’da basılan 2 Avro’luk
madeni paraların üzerinde de Europa’nın kaçırılışını gösteren bir imge
yer almaktadır.
Avrupa kavramının kökenleri her ne
kadar milattan önceki yüzyıllara kadar götürülse de kavramın bugünkü
Avrupa’yı ifade edecek şekilde kullanımı, 9. Yüzyılda Şarlman’ın Papa
tarafından Avrupa’nın kralı olarak
ilan edilmesiyle başlar. Kavram o
dönemden itibaren Aydınlanma çağına kadar daha çok Hristiyanlıkla
özdeş bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa algısının bugünkü
bildiğimiz şekline bürünmesi ise
Aydınlanma döneminde olmuştur.
Aydınlanmayla birlikte Avrupa kavramı, Hristiyanlıktan ziyade kültürel
ve medeniyetsel anlamlar yüklenerek ve belli bir kültürün coğrafyasını
ifade edecek şekilde kullanılmıştır.
Bu tarihlerden itibaren Avrupa, rasyonalizm ve akılcılığa dayalı medeniyetsel üstünlüğü ile diğer coğrafyalardan ayrılan bir bölge ve kültür
olarak algılanmaya başlamıştır.
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Avrupa 2020 Stratejisi
(Europe 2020 Strategy)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Birliği (AB) 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz ve onu
izleyen kamu borç krizi sonrasında
AB ekonomisini güçlendirecek, olası
ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı hale getirecek yeni önlemlere
ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda Avrupa Komisyonu 3
Mart 2010 tarihinde, kısaca Avrupa
2020 Stratejisi olarak adlandırılan
bir Tebliğ yayımlamıştır. Sözkonusu
Tebliğ ile AB için 2020 yılına değin
ulaşılmak üzere akıllı, sürdürülebilir
ve kapsayıcı bir büyüme stratejisi
önerilmiştir. Avrupa 2020 Stratejisi,
21. yüzyılda Avrupa’nın sosyal piyasa ekonomisi için yeni bir vizyon
ortaya koymaktadır.
Avrupa 2020 Stratejisi, sözkonusu vizyon doğrultusunda birbiriyle
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bağlantılı üç öncelik belirlemiştir:
(1) Akıllı büyüme: Bilgi ve yeniliğe
dayalı bir ekonomi inşa etmek, (2)
Sürdürülebilir büyüme: Kaynakları
daha etkin kullanan, daha yeşil ve
daha rekabetçi bir ekonomiyi teşvik etmek, (3) Kapsayıcı büyüme:
Sosyal ve bölgesel uyumu gözeterek
yüksek istihdam sağlayan bir ekonomiye ulaşmak.
AB, Avrupa 2020 Stratejisi ile belirlediği öncelikler doğrultusunda
2020 yılında ulaşmayı öngördüğü
AB ekonomisini tanımlama gereği
duymuştur. Bu doğrultuda Komisyon beş adet temel hedef önermiştir: (1) 20 ila 64 yaş arası nüfusun %75’inin istihdam edilmesi, (2)
AB GSYİH’sinin %3’ünün araştırma
ve geliştirmeye ayrılması, (3) Sera
gazı salınımlarının 1990 seviyesine
oranla en az %20 oranında azaltılması, yenilenebilir enerjinin AB’nin
toplam enerji tüketimindeki payının
%20’ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin %20 arttırılması, (4) Okulu
erken terk etme oranının %10’un altında olması ve yükseköğretime katılım oranının %40’a çıkarılması, (5)
Yaklaşık 20 milyon insanın yoksulluk
riskinin bertaraf edilmesi.
Komisyonun önerdiği Avrupa 2020
Stratejisi, AB Zirvesi tarafından 17
Haziran 2010 tarihinde kabul edilmiştir. Esasen Avrupa 2020 Stratejisi, Lizbon Stratejisi’nin devamı
niteliğindedir. AB, Avrupa 2020
Stratejisi ile 2010’lu yılların gerekliliklerini göz önünde bulundurarak
Lizbon Stratejisi’nin eksikliklerini
tamamlayacak bir yeni yol haritası
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belirlemiştir. Mart 2000’de kabul
edilen Lizbon Stratejisi, AB’yi 2010
yılına kadar dünyanın en rekabetçi
ve dinamik bilgi ekonomisi olması
yönünde atılacak adımları içeren
bir eylem planıdır. AB’nin özellikle
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
karşısında rekabet gücünün zayıflamaya başlaması üye ülkeleri 2000’li
yıllara ilişkin yeni bir strateji arayışına yöneltmiştir. 2000 yılında benimsenen Lizbon Stratejisi işte bu arayışın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Ancak AB, 2000-2010 yılları arasında ekonomiyi olumlu/olumsuz yönde etkileyen birçok önemli olayla
karşı karşıya kalmıştır. 2002 yılında
tek para birimi Avro tedavüle girmiştir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri
genişlemesi ilki 2004 yılında, ikincisi ise 2007 yılında olmak üzere iki
ayrı dalga halinde gerçekleşmiştir.
AB, sözkonusu iki hayatî gelişmeye
ilişkin yapısal dönüşümleri hayata
geçirmeye çalışırken, 2008 yılında
ABD’de başlayan ve küresel ekonomik düzen içinde çok kısa sürede
dünya ekonomisini etkisi altına alan
finansal krizin olumsuz etkilerine
maruz kalmıştır. Yaşanan tüm bu
gelişmeler, AB’nin Lizbon Stratejisi
doğrultusunda benimsediği hedeflerine ulaşma olasılığını ortadan
kaldırmıştır.
Avrupa 2020 Stratejisi sözkonusu
bilgiler ışığında değerlendirildiğinde, geçmiş deneyimlerden yararlanılarak adeta güncellenmiş bir yol
haritası niteliği kazanmaktadır. 2020
yılı itibariyle Avrupa 2020 Stratejisi
ile belirlenen hedeflere ulaşılıp ula125

şılmadığı ise ayrı bir değerlendirme
ve yeni stratejiler belirleme konusudur.
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Avrupa Acil Müdahale
Gücü (European Rapid
Operational Force
(Eurofor))
–Kadri Kaan RENDA ve Burak TANGÖR–
Avrupa Acil Müdahale Gücü (European Rapid Operational Force–
EUROFOR), 15 Mayıs 1995 tarihinde Fransa, İtalya, İspanya ve
Portekiz’in bir araya gelerek Batı
Avrupa Birliği’nin (BAB) kabul etmiş olduğu Petersberg görevlerini ifa edebilmek için 9 Kasım 1996
tarihinde oluşturdukları, karargâhı Floransa’da olan çokuluslu kara
126

birliğidir. Kasım 1997’den itibaren
operasyonel olan EUROFOR, BAB’a
karşı sorumlu kuvvetlerden (Forces Answerable to WEU) biridir. Adı
geçen ülkeler, Avrupa Deniz Gücü
(EUROMARFOR) adıyla görev yapan
kuvvetleri de 1995 yılında hayata
geçirmişlerdir.
EUROFOR, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (European Security
and Defence Identity) oluşturma
girişimlerinin bir parçası olarak hayata geçirilmiştir. Çok kısa zamanda bir tugay büyüklüğündeki askerî
gücü operasyonel hale getirme hedefiyle kurulmuştur. İlk etapta 5000
kişilik bir askerî kuvvetten oluşturulması düşünülen EUROFOR’un
10.000 personele kadar çıkartılabilecek askerî kapasiteye sahip olması
hedeflenmiştir. Bu kuvvet, yüksek
düzeyde hareket ve intikal yeteneklerine sahip olacak ve uzak mesafelerde görev alabilecek piyade, hafif
zırhlı birlikler ile hafif topçu birliklerinden müteşekkil olacak şekilde
teşkilatlandırılmıştır. Bu askerî birliklerin ulusal orduların bünyesinde
yer almaları ve herhangi bir görevi
ifa etmek için bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştır. EUROMARFOR’dan
farklı olarak EUROFOR’un Floransa’da yer alan daimî komuta yapısı
ve karargâhı bulunmaktaydı.
Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte
NATO’nun Avrupa ve çevresindeki
yeni askerî rolleri ve alan dışı operasyonları tartışılmaya başlanırken,
BAB üyeleri de özellikle Balkanlar’da yaşanan gerilimlere müdahale edebilmek adına Haziran 1992’de
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Petersberg Deklarasyonunu kabul
etmişler ve böylece insani yardım,
arama-kurtarma, barışı koruma ve
kriz yönetimi gibi askeri gücün sınırlı şekilde kullanıldığı alanlarda görev
ifa etmeyi kabul etmişlerdir. BAB
ülkelerinin NATO haricinde üstlenecekleri görevler ve bunların yaratacağı askerî, teknik, lojistik ve stratejik sorunlar üzerine tartışmalar
sürerken AB, BAB ve NATO’ya üye
olan dört ülkenin kurmuş olduğu
Avrupa Acil Müdahale Gücü, BAB’a
karşı sorumlu olmasına rağmen NATO’nun 5.madde dışında sürdüreceği askerî operasyonlarında ve talep
gelirse BM misyonlarında da görev
alabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bu
bağlamda, EUROFOR 2012 yılına
kadar gerek NATO gerekse AB operasyonlarına çeşitli şekillerde katkı
sağlamıştır. Kosova Savaşı sonucunda yaşanan göçmen krizinde Arnavutluk’ta bulunan NATO birlikleriyle
koordineli şekilde 2000–2001 yılları arasında görev almıştır. AB’nin
K. Makedonya’da yürüttüğü Concordia operasyonunda doğrudan
AB’ye bağlı olarak 2003–2004 yılları
arasında ve 2007’de de Bosna-Hersek’te görev yapmıştır. EUROFOR,
Temmuz 2011’den Aralık 2011’e kadar Avrupa Muharebe Gruplarından
biri olarak görev almıştır. 2 Temmuz
2012 tarihinde Floransa’daki karargâhı kapatılmış ve lağvedilmiştir.
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Avrupa Adli İş Birliğini
Geliştirme Ajansı
(European Union Agency
for Criminal Justice
Cooperation (Eurojust))
–Tolga CANDAN–
Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme
Ajansı (Eurojust), Avrupa Birliği (AB)
Üye Devletleri arasında ulusal yargı
mercilerinin yetkinliğini arttırmak
ve sınır-aşan organize suçların soruşturmalarını yürütmek amacıyla
yargısal iş birliğini öngören bir birim
olarak 2002 yılında Hollanda’nın Lahey şehrinde kurulmuştur.
1999 yılında gerçekleşen Tampere
Zirvesinde, Amsterdam Antlaşması
(1999) ile oluşturulması hedeflenen
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanının gerçekleştirilmesi için gerekli
olan örgütlü suçlarla mücadelede
Üye Devletlerin savcıları, polis güçleri ya da eşit statüdeki güçlerinden
oluşacak bir adli işbirliği biriminin
kurulması öngörülmüştür. Daha
sonra Eurojust’ın öncüsü olarak
nitelendirilen Pro-Eurojust adında
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geçici bir adli işbirliği birimi 2000 yılının Aralık ayında Portekiz, Fransa,
İsveç ve Belçika inisiyatifiyle oluşturulmuştur. Özellikle 11 Eylül saldırısı
sonrası terörizme karşı mücadelede
daha geniş çaplı bir işbirliği mekanizmasının kurulması zorunluluğu,
Eurojust’ın kuruluşunu hızlandırmıştır. Bu doğrultuda 28 Şubat 2002
tarihli Konsey kararıyla ciddi örgütlü
suçlar ile mücadeleyi güçlendirmek
için her Üye Devlet tarafından kendi hukuk sistemlerine uygun olarak
seçilen ulusal savcılardan, sulh ceza
hâkimlerinden, polis ya da aynı görevi yapan diğer yetkililerden oluşan Eurojust kurulmuştur.
Eurojust’ın amaçları; iki veya daha
fazla Üye Devleti ilgilendiren örgütlü veya ciddi suçların soruşturulmasında Üye Devletlerin ilgili
otoriteleri arasında işbirliğini sağlamak, uluslararası hukuk desteğinin iki taraflı uygulanması amacıyla
yetkili otoriteler arasında gerekli
koordinasyonu gerçekleştirmektir.
Eurojust’ın faaliyet alanları arasında
başta terörizm olmak üzere, uyuşturucu ve insan ticareti gibi diğer alanlar da bulunmaktadır. Faaliyetleriyle
ilgili olarak Konsey’e karşı sorumlu
olan Eurojust, Avrupa Birliği Adalet
Divanı’nın (ABAD) yargısal denetimine tabidir. Eurojust görevlerini
sürdürmek amacıyla Avrupa Yargı
Ağı (EJN), Avrupa Polis Ofisi (Europol) ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ile de özel bir işbirliği
yürütmektedir. Yıllık bütçesi AB tarafından karşılanan birimin 2020 yılı
bütçesi yaklaşık 42 milyon Avro’dur.
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Her Üye Devletten gelen bir temsilciden oluşan Eurojust Kurulu, üç yıl
süreyle seçilen Başkan ve iki başkan
yardımcısı tarafından yönetilir. Yine
Kurul ve Başkanın yetkisi altında çalışan bir İdari Müdür bulunmaktadır.
Eurojust’ın günlük işlerinin yönetimi ve personelden sorumlu olan
İdari Müdür, ayrıca bütçenin uygulanması, yıllık çalışma programının
uygulanması ve Kurul’un eylemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli
altyapı ve hizmetlerin sağlanması
görevlerini de yürütmektedir.
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Avrupa Akdeniz Ortaklığı
(Euro Mediterranean
Partnership (EUROMED))
–Sedef EYLEMER–
27–28 Kasım 1995 tarihlerinde gerçekleşen Barselona Konferansı’nda
yayınlanan Barselona Bildirgesi ile
Avrupa Birliği (AB) ile on iki Akdeniz
ülkesi (Fas, Cezayir, Tunus, Suriye,
Mısır, Ürdün, Lübnan, İsrail, Filistin
Yönetimi, Türkiye, Malta, Kıbrıs)
arasında Avrupa–Akdeniz Ortaklığı
veya diğer adıyla Barselona Süreci
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başlatılmıştır. AB Barselona Süreci
ile Akdeniz’e yönelik politikalarında
kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım
benimsemiştir. Ortaklık “siyasi diyalog ve güvenlik alanlarında ortaklık”,
ekonomik ve mali ortaklık”, “sosyal,
kültürel ve insani boyutlarda ortaklık” olmak üzere üç boyut üzerine
inşa edilmiştir. Bu bakımdan Ortaklık, Birliğin önceki politikalarından
farklı olarak çok yönlü bir yaklaşımı
benimsemiştir.
Barselona Süreci’nin temel amacı
“Akdeniz’i barış, istikrar ve refahı
güvence altına alacak bir diyalog,
etkileşim ve işbirliği alanına dönüştürmek” olarak ortaya konulmuştur.
Bu kapsamda AB ile Akdeniz ülkeleri
arasında ekonomik işbirliği ve Akdeniz ülkelerine yönelik mali yardımlarla desteklenecek bir Avrupa–Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesinin kurulması hedefi Ortaklığın ekonomik
boyutunun temelini oluşturmuştur.
Bu yönde AB, Akdeniz ülkeleri ile
Avrupa–Akdeniz Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmıştır. Birlik, Akdeniz
ülkelerine 1995–2006 yılları arasında MEDA (Mediterranean Economic Development Area–Akdeniz
Ekonomik Kalkınma Alanı) programı
altında mali ve teknik yardımda bulunmuştur. 1995–1999 döneminde
MEDA I programı, 2000–2006 döneminde ise MEDA II programı uygulanmıştır. MEDA I programı altında Akdeniz ülkelerine 3 milyar 435
milyon Avro tutarında bir yardım
taahhüt edilirken, MEDA II programı
altında, Akdeniz ülkelerine taahhüt
edilen yardım miktarı 5 milyar 350
milyon Avro’ya yükseltilmiştir. Uzun
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

vadede Akdeniz’de sürdürülebilir
bir sosyo-ekonomik kalkınma sağlanması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, istihdam oranının yükseltilmesi, bölgesel işbirliği ve bütünleşmenin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Diğer yandan, Barselona Süreci’nde
ekonomik hedefler kadar, Akdeniz
ülkelerinde demokrasi anlayışının
ve insan haklarına saygının geliştirilmesi, hukukun üstünlüğü prensibinin benimsenmesi, silah denetimine ilişkin süreçlere uyum sağlanması ve anlaşmazlıkların barışçıl
yollarla çözümlenmesi gibi siyasi ve
güvenlik konularına ve ayrıca sosyal,
kültürel ve insani konulara da vurgu
yapılması AB’nin yeni yaklaşımının,
önceki politikalarından farkını ortaya koymuştur. Ancak AB’nin kendi iç
dinamiklerinden kaynaklanan birtakım kısıtların yanısıra Orta Doğu
sorunu, Akdeniz ülkelerinin siyasi,
ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan
son derece heterojen yapıları, kendi içlerinde ekonomik bütünleşmenin zayıf olması, Ortaklığa tam
bir sahiplenme duygusu ile yaklaşmamaları gibi etkenler Barselona
Sürecinin işleyişini olumsuz yönde
etkilemiştir. Bu açıdan kendisinden
beklenilen ölçüde etkin olamayan
ve hedeflerini tam olarak gerçekleştiremeyen Barselona Süreci 2008
yılında Akdeniz İçin Birlik ismiyle
yeniden canlandırılmıştır.
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Avrupa Anayasal
Antlaşması (European
Constitutional Treaty)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa (Birliği) Anayasal Antlaşması,
Nice Antlaşması’na (2003) ekli 23
No’lu Bildiri ile öngörülen bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Aralık 2000
tarihli Nice Zirvesi Sonuç Bildirisi
Avrupa Birliği’nin (AB) yapısının ve
geleceğinin tüm boyutları ile tartışılmasını ve Birliğe yeni bir yön belirlenmesi için bir süreç ve prosedür
öngörmekteydi. Bu süreçte, özellikle
genişleme sonrası Üye Devlet sayısı neredeyse ikiye katlanacak olan
Birliğin etkili biçimde işlemesi bakımından kurumsal yapı ve politika
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reformlarının neler olabileceğinin
tartışılması amaçlanmıştı. Üstelik
Birliğin vatandaşları ile arasındaki
uzaklığın kapatılması ve demokratik
meşruiyetinin arttırılmasının da sağlanmasının gerekli olduğu düşünülüyordu. Böylece Birliğin siyasi bütünleşme olarak daha da ileri bir noktaya ulaşması, adeta bir federasyona
dönüşümü mümkün olabilecekti.
Birliğin, 21. yüzyılın fırsat ve tehditlerini yönetebilecek kurumlara, politikalara ve mali araçlara, bir başka
deyişle etkili işleyip sonuç üreten bir
yapıya kavuşturulması amaçlanmaktaydı.
Bu süreçte kendine özgü, saydam ve
katılımcı bir Konvansiyon yöntemiyle hazırlanıp Hükümetlerarası Konferansta üye devletler tarafından son
şekli verilen “Avrupa için bir Anayasa
Öngören Antlaşma” (Anayasal Antlaşma) 29 Ekim 2004 günü Roma’da
düzenlenen törenle imzalandı. Şekil
ve hukuki etki bakımından üye devletler arası bir uluslararası antlaşma,
ancak içerik bakımından anayasal
nitelikte olduğu belirtilebilecek bir
metin olan Anayasal Antlaşma’nın
pek çok unsuru sonuçta Lizbon Antlaşması’na (2009) dönüştü.
İmzalanmasının ardından üye devletler tarafından kendi anayasal usullerine göre onaylanma aşamasına
geçilen Anayasal Antlaşma’nın 2006
Kasım’ında bu sürecin tamamlanması sonucu yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Ancak, Fransa ve Hollanda’da 2005 Mayıs ve Haziran’ında
gerçekleştirilen
referandumların
olumsuz sonuçları, Anayasal AntlaşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ma’nın geleceğini hem hukuki hem
de siyasi olarak belirsiz hale getirdi.
Anayasal Antlaşma’nın onayı sürecinde yaşanan bu başarısızlığın
aşılması için bu dönemde çeşitli
yöntemler tartışıldı. Haziran 2005
ile Haziran 2007 arasında geçen iki
yıllık dönem çeşitli çözüm önerilerinin tartışılması ile geçti. Bunlar
arasında Anayasal Antlaşma’nın tamamen terk edilerek yeni bir metnin hazırlanması, mevcut metnin
onayında ısrar edilmesi, Anayasal
Antlaşma içinde yer alan ve Birliğin
etkili ve demokratik işleyişi için olmazsa olmaz nitelikte kabul edilen
reformların seçilerek bunların onayına yoğunlaşılması, mevcut kurucu
antlaşma metinleri ile yola devam
edilmesi gibi öneriler vardı.
25 Mart 2007 tarihinde Berlin’de
gerçekleşen Roma Antlaşması’nın
50. yılı kutlamalarında yayınlanan
50. Yıl Bildirisi ile üye devletler 2009
yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar Birliği yenilenmiş
bir ortak temel üzerine oturtmak
hususunda bir irade beyanında bulundular. Burada dikkat çeken husus, söz konusu kararlılık cümlesinin
içinde “Anayasal Antlaşma” ifadesinin geçmemesiydi. Bildiride, ayrıca,
Haziran 2007 Zirvesinde Almanya
Dönem Başkanlığının kurumsal reform ile ilgili ne gibi adımlar atılabileceğine dair önerilerini somutlaştırarak üye devletlere sunması,
Portekiz Dönem Başkanlığında gerçekleşecek Aralık 2007 Zirvesinin
ise yeni bir kurucu antlaşma metni
üzerinde uzlaşması öngörülmekteyAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

di. Böylece, 2007 yılının sonunda
bir Hükümetlerarası Konferans toplanarak, 2008 yılı itibariyle anayasal tıkanıklığa bir çözüm bulunması
tasarlanmakta, Haziran 2009’daki
Avrupa Parlamentosu seçimlerine
kadar da kurucu antlaşma reformunun gerçekleştirilmesi istenmekteydi.
Üye Devletlerin 21–22 Haziran 2007
Zirvesinde üzerinde uzlaşıya vardıkları ve Zirve Sonuç Bildirisinin I No’lu
Ekinde yer alan müzakere mandası
çerçevesinde meydana getirdikleri
bir “Reform Antlaşması” ile Anayasal Antlaşma’nın yerinde ve zorunlu
addedilen hükümlerini yürürlüğe
sokma niyetinde oldukları görüldü.
Böylece, Anayasal Antlaşma metninin üye devletlerin üzerinde anlaştığı birbiri ile ilişkili uzlaşmaların eseri
olması nedeniyle, bütünlüğünün
temelli değişikliklerle bozulmasına
imkan bulunmadığı görüşü ağırlık
kazandı. Nitekim sonuçta Anayasal
Antlaşma’nın yerini alması öngörülen Lizbon Antlaşması da özellikle
kurumsal yapının ve genel olarak
Avrupa bütünleşmesinin daha etkili ve demokratik işleyişi için zorunlu
görülen hükümleri içermekteydi.
Burada Anayasal Antlaşma’dan Lizbon Antlaşması’na aktarılmayan
hususlar, Birliğin “marşı”, “bayrağı”, “yasaları”, “Dışişleri Bakanı” ve
“Anayasası” gibi devleti çağrıştıran
simgesel unsurlarının dışta bırakılmasıydı. Bunun yanında ulus devlet
anayasalarını çağrıştıracak şekilde
AB Temel Haklar Şartı’nın Antlaşma
metnine derç edilmesi ve öncelik
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ilkesinin Antlaşma hükmü haline
getirilmesinden de vazgeçildi. Bunun yerine Şart’a Antlaşmalarda
atıf verilmesi ve öncelik ilkesinin de
bir bildiri ile eklenmesi yöntemleri
benimsendi.
Temmuz 2007’nin sonlarında Portekiz’in dönem başkanlığında AB Antlaşması’nın 48. maddesi uyarınca
toplanacak yeni bir Hükümetlerarası Konferansta söz konusu hükümlerin bir uluslararası antlaşma metni
haline getirilmesi ve imzalanması,
ardından da 2009 yılında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ulusal onay sürecinin
tamamlanması
kararlaştırılmıştı.
Bu süreç İrlanda’da ilk referandum
sonrası Lizbon Antlaşması’nın reddi dolayısıyla Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonrasına, 1 Aralık
2009’a sarktı.
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Avrupa Anlaşmaları
(Europe Agreements)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Anlaşmaları, Avrupa Birliği
(AB) ile Orta ve Doğu Avrupa devletleri arasında imzalanan ve bu
devletleri AB’ye katılmaya hazırlamaktaki hukuki çerçeveyi oluşturan
ortaklık anlaşmaları arasında yer
almaktadır.
Orta ve Doğu Avrupa devletleri,
1989 devrimleri ile birlikte komünizmi terk ederek liberal siyasi ve
ekonomik sisteme yönelince gerek
demokrasiyi gerek pazar ekonomisini güçlendirmek adına yüzlerini
AB’ye dönmüştür. AB, ilk aşamada
Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Bulgaristan ve Romanya ile
1989 ile 1991 arasında Ticaret ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları bağıtlamış olup bu anlaşma daha çok
tercihli ticaret anlaşmaları ile benzerdir. AB, ikinci aşamada Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Slovenya ile 1990’lı
yıllarda imzalanan ve yürürlüğe
giren Avrupa Anlaşmaları bağıtlamıştır. Bu anlaşmalar, bir öncekine
nazaran daha ileri bir bütünleşme
aşaması olan ve malların serbest
dolaşımına odaklanan bir serbest
ticaret alanı amacını taşımaktadır.
Macaristan ile olan Avrupa AnlaşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ması örnek olarak alınırsa bu ortaklık anlaşmaları ile ilgili şu tespitler
yapılabilir. Birincisi, bu anlaşmalar
bir tarafta Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Üye Devletler, diğer tarafta
ilgili devlet (Macaristan) arasında
akdedilmiştir. İkincisi, Avrupa Anlaşması, genel olarak, ilgili devletin
(Macaristan’ın) Avrupa bütünleşmesi sürecine katılımını kolaylaştırmak amacını gütmektedir. Başka bir
ifadeyle, ilgili devlet (Macaristan)
nihai hedef olarak Topluluk üyesi
olmak istemektedir ve ortaklık bu
hedefe erişmeye yardımcı olacaktır.
Üçüncüsü, taraflar, ortaklığın temelini oluşturmakta olan hukukun
üstünlüğüne dayalı çoğulcu demokrasiye, insan haklarına ve temel özgürlüklere, serbest ve demokratik
seçimleri içeren çok partili sisteme,
pazar ekonomisi ilkelerine ve sosyal
adalete bağlılıklarını teyit etmektedir.
Bu arka planda, örneğin Macaristan
ile olan Avrupa Anlaşması 1. maddesi aracılığıyla ortaklığın hedeflerini şöyle dile getirmektedir. Birincisi, ortaklık, yakın siyasi ilişkileri
geliştirmeye imkan vermek üzere,
taraflar arasında siyasi diyalog için
uygun çerçeveyi sunacaktır. İkincisi, taraflar, aralarındaki tüm ticareti
kapsayacak olan bir serbest ticaret
alanını git gide kuracaktır. Üçüncüsü, taraflar, Topluluk’un temel
aldığı diğer ekonomik serbestîleri
aralarında gerçekleştirmek üzere
çaba harcayacaktır. Dördüncüsü,
taraflar, Macaristan’ın Topluluk’a
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entegrasyonuna temel oluşturmak
üzere yeni kurallar, politikalar ve
uygulamalar getirecektir. Beşincisi,
taraflar, mümkün olan en geniş şekilde ekonomik, finansal ve kültürel işbirliğini ilerletecektir. Altıncısı,
taraflar, Macaristan’ın ekonomisini
geliştirme ve pazar ekonomisine
dönüşümü tamamlama çabalarını
destekleyecektir. Son olarak, taraflar, ortaklığı etkili kılmak için uygun
olan kurumları kuracaktır.
Avrupa Anlaşmaları, taraf devletlerin AB üyesi olması (Doğu genişlemesi) sonucunda, bu yönden katılım antlaşmaları ile birlikte, kaldırılmıştır.
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Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (European
Atomic Energy
Community)

Okuma Listesi

–Sanem BAYKAL–

Avrupa Bankacılık
Denetleme Komitesi
(Committe of European
Banking Supervisors)

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(AAET), 1957 tarihli Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu’nu kuran Antlaşma’nın 1 Ocak 1958’de yürürlüğe
girmesi ile ayrı bir tüzel kişilik olarak
kurulmuştur. Avrupa bütünleşmesinin altı kurucu üye devletinin kurduğu Avrupa Toplulukları’ndan biridir.
Somut amacı nükleer enerji alanında sektörel bir ortak pazar meydana getirmektir. Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) ile aynı zamanda ve
farklı bir Roma Antlaşması ile kurulmuştur.
Sektörel bir anlaşma ile ve ayrı bir
Topluluk olarak öngörülmesinin temel nedeni, nükleer enerji alanının
kendine özgülüğü ve özellikle de kullanımı ve pazarlanmasında güvenlik
bakımından özel nitelikli hükümler
gerektirmesidir. Füzyon olayı çerçevesinde Avrupa Toplulukları’nın tek
ve ortak kurumsal yapısının AAET’yi
kuran Antlaşma’da öngörülen yetki,
görev ve işleyiş prosedürleri çerçevesinde faaliyet göstermiştir. Yine,
Avrupa Toplulukları’ndan birisi olarak, Maastricht Antlaşması (1993)
sonrası Avrupa bütünleşmesinin birinci sütunu, yani ekonomik bütünleşme sütunu kapsamında işlemiştir.
Lizbon Antlaşması (2009) sonrası
varlığını sürdüren tek Topluluk’tur.
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Anlaşma metni için bkz. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A11957A%2FTXT

–Gülçin GÜREŞÇİ–
Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi, Avrupa Komisyonu tarafından
2004 yılında Londra’da bankacılık
denetimi için oluşturulmuş, bağımsız danışma grubudur. Kurulma
amacı Avrupa Birliği’ndeki (AB)
bankacılık düzenleme ve denetimi
ile ilgili danışmanlık ve koordinasyonu sağlamaktır. Avrupa Bankacılık
Denetleme Komitesi, Komisyon’un
talebi üzerine veya Komitenin kendi
inisiyatifiyle Komisyon’a tavsiyede
bulunur. Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi bağımsız bir organdır
ve banka denetleme makamlarının kıdemli temsilcilerinden ve AB
Merkez Bankaları başkanlarından
oluşmuştur. Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi bağlayıcı olmayan
kılavuzlar, tavsiyeler ve standartlar
yayınlayarak AB direktiflerinin tutarlı bir şekilde uygulanmasına ve finansal denetim uygulamalarının yakınsamasına katkıda bulunmak, bilgi
alışverişi ve eğitim programları dâhil
olmak üzere denetleyici işbirliğini
geliştirmek, yüksek kaliteli ve ortak
denetim raporlama standartları geAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

liştirmeye katkıda bulunmak gibi
rolleri üstlenmiştir. Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi Teftiş Heyeti
oluşturarak denetleyici hüküm veya
uygulamaların yerine getirimesinde
Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi üyelerinin ulaştığı yakınsama
derecesini değerlendirmek üzere
görevlendirmiştir. 1 Ocak 2011 tarihinde, Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesinin devam eden görev ve sorumluluklarını devralarak
Avrupa Bankacılık Otoritesi (ABO)
kurulmuştur.
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Avrupa Bankacılık
Otoritesi (European
Banking Authority)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Bankacılık Otoritesi (ABO),
2008 küresel krizinden sonra Avrupa Birliği’nde (AB) makro ve mikro
ihtiyati denetimin artırılması ve AB
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düzeyinde yeni bir yapılanmaya gidilmesinin gereği görülerek, üye ülkelerin denetim ve gözetim otoriteleri arasındaki eşgüdüm eksikliğinin
giderilmesine yönelik oluşturulan
üç kurumdan biridir. 1 Ocak 2011 tarihinde faaliyete geçen Avrupa Bankacılık Kurumu, Avrupa Finansal Denetim Sistemi kapsamında Avrupa
Bankacılık Denetleme Komitesi’nin
görevlerini devralmıştır. Avrupa’da
bankacılık sektörünün etkili ve tutarlı bir şekilde denetimi ve düzenlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bağımsız bir kurumdur. Temel
hedefi AB’de finansal istikrarın korunması ve AB bankacılık sektörünün bütünlüğünün, etkinliğinin ve
düzgün çalışmasının gözetilmesidir.
ABO’nun temel görevi AB genelinde
bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetimi için ortak ve standart
kurallar seti (Tek Kurallar Kitabı–
Single Rulebook) oluşturmaktır. Bu
kapsamda ABO, AB bankalarının denetimine ilişkin verilerin merkezi bir
şekilde açıklanması ve denetlemesi;
ulusal denetim uygulamalarının birbiriyle uyumlaştırılması ve yakınsamasının geliştirilmesinde ve bankacılık sektöründe risk ve kırılganlıkların değerlendirilmesinde önemli rol
oynamaktadır.
ABO’nun, birden fazla üye ülkede
faaliyet gösteren bankaların grup
şirketlerinin denetlenmesi ve üye
ülke bankaları arasındaki anlaşmazlıklarda ulusal bankacılık denetleme
kurumları arasında koordinasyonu
geliştirme, üye ülke kurumları ve
bankaları arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu rolü oynama, piyasala135

rın ve finansal ürünlerin şeffaflığının
artırılması, yatırımcılar ile mudilerin
korunması gibi kamu değerlerini gözeten görevleri de bulunmaktadır.
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Avrupa Bayrağı
(European Flag)
–Haluk ÖZDEMİR–
Siyasi birliği çağrıştıran sembollerden biri de Avrupa Birliği (AB) üyeleri tarafından benimsenen ortak
bir bayraktır. Mavi zemin üzerinde
daire şeklinde dizilmiş 12 sarı yıldız,
1985 yılında AB bayrağı olarak kabul
edilmiştir. Bugün AB bayrağı olarak
bilinen bayrak, aslında 1955 yılında Fransız Arsène Heitz tarafından
Avrupa Konseyi için tasarlanmıştır.
1955’teki tasarım yarışması sırasın136

da haç işareti içeren tüm tasarımlar,
özellikle sosyalistler tarafından dinsel ve ideolojik vurgu taşıması nedeniyle reddedilmiştir. Nihai tasarım,
Belçikalı bir profesör olan ve Avrupa
Konseyi’nde görev yapan Paul M.
G. Lévy tarafından şekillendirilerek
kabul edilmiştir. Mavi zemin üzerine
sarı 12 yıldız ve daire şekli Avrupa
halkları arasında birlik, dayanışma
ve uyumu temsil etmektedir. 1983
yılındaki bir Avrupa Parlamentosu
kararıyla bu bayrağın ortak Avrupa
bayrağı olarak AB tarafından kullanılması kararı alınmış ve 1985’ten
itibaren AB’nin resmi amblemi olarak kabul edilmiştir. (Bkz. Avrupa
Birliği’nin Sembolleri)
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Avrupa Birleşik Devletleri
(United States of Europe)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa’da birlik ideali ve buna dair
öneriler 14. yüzyıla kadar geri götürülebilir. Avrupa’nın birlik ve barış
içerisinde yaşamasına dair yüzyıllar
boyunca ortak bir parlamento, ortak bir ordu ve ortak bir yönetime
dair çeşitli öneriler getirilmiştir. AnAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

cak bu önerilerin hayata geçirilmesi ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra mümkün olabilmiştir. Victor
Hugo, daha 1851 gibi çok erken bir
tarihte Amerika Birleşik Devletleri
ile Avrupa Birleşik Devletleri’nin birlikte insanlığa öncülük edebileceğinden söz etmişti. Hugo, 1869’da yine
Avrupa Federal Cumhuriyeti’nden
ve Avrupa Birleşik Devletleri’nin vatandaşlarından söz etmiştir. 20. Yüzyıla gelindiğinde, Winston Churchill,
Zürih Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada (Bkz. Zürih Konuşması)
1946 yılında yine Avrupa Birleşik
Devletleri idealinden bahsetmiştir. Buna göre; Avrupa barış, refah
ve güvenlik içerisinde yaşamak için
Avrupa Birleşik Devletleri ya da başka bir şekilde adlandırılabilecek bir
devletler ailesi yaratmak zorundadır.
Avrupa Birleşik Devletleri ideali
federalistler arasında popüler olmasına rağmen anti-federalistlerin
şiddetle karşı çıktığı bir fikirdir. Anti-federalistler, işbirliğini savunmakla ve entegrasyona tamamen karşı
çıkmamakla birlikte Avrupa Birliği’nin (AB) devlete benzer bir yapıya dönüşmesini istememektedir. Bu
nedenle ve anti-federalistlerin tepkisini çekmemek için AB’nin devletlerinkine benzeyen bazı kurumları,
devletlerdeki gibi adlandırılmamaktadır. Örneğin AB, yabancı ülkelerde
büyükelçilikler açabilir ama bunlar
devleti çağrıştırmaması için büyükelçilik olarak değil delegasyon olarak
adlandırılır; AB’nin bir dışişleri bakanlığı vardır ama bu kurum Avrupa
Dış Eylem Servisi olarak adlandırılır; AB’nin bir dışişleri bakanı vardır
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ama sıfatı Birlik Dışişleri ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi’dir. Avrupa içerisinde siyaset, federalistlerle
anti-federalistler arasındaki dengeler çerçevesinde yürütülmektedir.
Federalistler, bir yandan görünüşte
ve adlandırma açısından bazı ödünler vererek tepkilerden kaçınırken,
diğer taraftan Avrupa Birleşik Devletleri idealine adım adım ve fiilen
yaklaşmaya çalışmaktadır.
Federalistler açısından bakıldığında
AB projesinin Amerika Birleşik Devletleri’ni model olarak aldığını söylemek çok yanlış olmaz. ABD’de farklı
siyasi yapıların bir araya gelerek
eyaletleri oluşturması örneği Avrupalıları da etkilemiştir. ABD’nin kuruluşunda ve Amerikan sisteminin
doğuşunda önemli bir yer tutan The
Federalist Papers adlı eserde, eyaletlerin birbirleriyle mücadele ederek ve savaşarak aslında kendilerini
zayıflattığını ve ülkeyi dış müdahalelere açtığı ileri sürülerek federal bir
birlik savunulmaktadır. Avrupa’daki
federalist bütünleşme çabaları da
aynı mantık çerçevesinde başlamıştır.
AB’nin kurumsal yapılarına bakıldığında da Amerikan sistemine
benzerlikler dikkat çeker. Örneğin
ABD’deki Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan iki meclisli yapı
AB’de de mevcuttur. Halkın, eyaletlere göre nüfus temelinde temsil edildiği Temsilciler Meclisi’nin
AB’deki karşılığı Avrupa Parlamentosu’dur. Eyaletlerin eşit olarak temsil edildiği Senato’nun karşılığı ise
Bakanlar Konseyi’dir. Yine AB Ana137

yasası hazırlama çalışmaları sırasında oluşturulan yapıya Konvansiyon
adının verilmesi de tesadüf değildir.
Zira Amerikan Anayasası da 1787’de
toplanan Anayasal Konvansiyon tarafından hazırlanmıştı.
Avrupa Birleşik Devletleri kavramı
bir ideal olarak geçmişte çeşitli defalar dile getirilmiş olsa da gerçeklik
ekonomik alanda buna yaklaşmakla
birlikte siyasi birlik anlamında bunun henüz uzağındadır. ABD’deki
bütünleşme, tarihsel geçmişi yüzeysel olan devletleri eyaletlere dönüştürmekte çok zorlanmamıştı. Avrupa’da ise tarihi çok daha eskilere
giden ve imparatorluk geçmişi olan
köklü devletleri birer eyalet statüsüne ikna etmek pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Avrupa’daki bütünleşme her ne kadar ABD’yi
model alsa da ortaya çıkacak sonuç
muhtemelen daha farklı olacaktır.
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Avrupa Birliği
(European Union)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Birliği (AB), Maastricht Antlaşması (1993) ile birlikte kurulmuştur. AB; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) –ki bu üçü Avrupa Toplulukları olarak anılır– ile
birlikte Avrupa bütünleşmesi çerçevesinde kurulan yapılardan birisidir.
AB, Maastricht Antlaşması tarafından “Avrupa halkları arasında daha
yakın bir birlik kurma sürecindeki
yeni aşama” olarak tanımlanarak
kurulmuştur (madde A). AB, klasik
olarak üç sütunlu yapının çatısı şeklinde tarif edilmektedir; zira: “Birlik,
Avrupa Topluluklarını temel alır”
ve ortak dış ve güvenlik politikası
(ODGP) ile adalet ve içişlerinde işbirliği (Aİİ) ile “bütünlenir” (madde
A). Bu arka planda, birinci sütun
Avrupa Toplulukları, ikinci sütun
ODGP ve üçüncü sütun Aİİ olarak tanımlanmakta, AB de bu üç sütunlu
yapının çatısı olarak kurgulanmaktadır. Diğer taraftan, “Avrupa Birliği”
kavramı, teknik olarak zaman zaman
(yalnızca) Maastricht Antlaşması
ile getirilen ve o antlaşma içinde
düzenlenen siyasi bütünleşmenin
alanları olan ODGP ile Aİİ alanlarını
ifade etmek üzere de kullanılabilmektedir. Kurumsal açıdan AB, tek
kurumsal çerçeve ile, yani Avrupa
Toplulukları ile aynı kurumlar vasıtasıyla işleyecektir (madde C ve E).
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AB, tarihsel süreç içerisinde özellikle Amsterdam Antlaşması (1999),
Nice Antlaşması (2003) ve Lizbon
Antlaşması (2009) ile kimi değişiklikler geçirmiştir. Bunlar arasından
sonuncusu, Lizbon Antlaşması, AB
üstünde önemli değişiklikler getirmiştir. Buna göre AKÇT, AAET ve AET
ayrı tüzel kişilikler, AB ayrı tüzel kişilik idi. Bunlar arasından AKÇT 2002
yılında sona ermişti. AET ise 1993
yılında Avrupa Topluluğu (AT) adını
almıştı. İşte Lizbon Antlaşması ile
birlikte AB, AT’nin yerine geçmiştir
ve Lizbon Antlaşması ile değişik AB
Antlaşması uyarınca tek tüzel kişilik olarak kabul edilmiştir (md. 47).
Bununla birlikte AAET varlığını ve
tüzel kişiliğini sürdürmüştür. Ayrıca Lizbon Antlaşması, AB açısından
Maastricht Antlaşması ile başlatılan
sütunlu yapıyı da sona erdirmiştir.
Bu yönden eski üçüncü sütun (Aİİ)
konuları ulusüstü yapıya büyük ölçüde aktarılmış, ancak eski ikinci
sütun (ODGP) hükümetlerarası yapıya özgü kendine has özelliklerini
muhafaza etmeyi sürdürmüştür.
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Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası”,
Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der),
Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 3. Baskı, 2016, s. 83–108.

Avrupa Birliği – ABD
İlişkileri (European Union
– USA Relations)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri
ile ABD arasındaki ilişkiler, oldukça köklü bir geçmişi olan, iki Dünya Savaşı’nın birlikte kazanılması
ve Avrupa kıtasının yeniden inşa
edilmesi gibi ortak işbirliği temeli
üzerinde şekillenen ilişkilerdir. AB –
ABD ilişkileri ise Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun (AET) kuruluşundan
günümüze kadar geçen sürede ele
alındığında, İkinci Dünya Savaşı’nın
bitiminden sonra Avrupa kıtasının
yeniden inşa edilmesini sağlayacak
siyasi ve ekonomik mekanizmaların
birlikte oluşturulmasını içermektedir. Bu çerçevede ABD ve AB arasındaki ilişkiler; askeri, siyasi ve ekonomik ayaklar üzerine kurulmuştur.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkeleri Marshall Planı çerçevesinde ABD tarafından sağlanan
ekonomik yardım ile yeniden ayağa
kaldırılmış ve yine ABD desteği ile
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun
(AKÇT) kurulması yolunda adım atmışlardır. İki taraf, Bretton Woods
Sisteminin kurulması ile birlikte,
uluslararası sistemin işleyişini sağlayan ekonomik ve siyasi kurumla139

rı inşa etmişler, Uluslararası Para
Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası yönetişimi sağlayan uluslararası örgütleri
birlikte şekillendirmişlerdir. Ayrıca
uluslararası ilişkilerde silahsızlanma, sorunların barışçıl çözümü,
kara mayınlarının temizlenmesi sözleşmesi gibi normatif düzenlemeleri
de birlikte gerçekleştirmişlerdir. AB
ve ABD arasındaki ilişkiler, liderler
arasındaki diyaloğa, elitler ve bürokratlar arasındaki işbirliğine, kamuoyunun ortak algısına ve ortak
hatıralara dayanmaktadır. Churchill- Roosevelt, Reagan-Thatcher
gibi liderler arasındaki yakın ilişkiler,
AB ve ABD arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte Bretton Woods sistemini birlikte
inşa eden John Maynard Keynes ve
Harry White arasında örneği görülen bürokratlar arasındaki işbirliği
de ilişkinin önemli unsurlardan birisidir. Ayrıca tarafların kamuoylarının birbirleri ile ilgili pozitif görüşleri önemlidir. Her ne kadar ABD ve
Avrupa kamuoyları kültür, değerler
ve inanç açısından ayrışan özelliklere sahip olsalar da birbirlerine olan
tutumları diğer ülke vatandaşlarına
göre daha pozitiftir. Ortak hatıralar
ise iki dünya savaşında olduğu gibi
birlikte hareket etmenin getirdiği
stratejik kültür yakınlığını, birlikte
istihbarat oluşturmayı ve ortak tarihsel birikimi içermektedir.
Soğuk Savaş dönemi boyunca güvenlik bağımlılığı çerçevesinde şekillenen AET–ABD ilişkileri, Soğuk
Savaş’ın sona ermesi ve Maastricht
Antlaşması çerçevesinde Toplulu140

ğun, Birliğe dönüşmesi ile birlikte
değişmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD ve AB arasındaki ilişkilerin temelleri Transatlantik Deklarasyon çerçevesinde belirlenmiştir.
Transatlantik Deklarasyon, ABD’nin
AB’yi bağımsız bir aktör olarak kabul ettiğini göstermesi açısından
önemlidir. Bununla birlikte iki taraf
arasındaki çalışma gruplarının oluşturulması, başkanlar düzeyinde görüşmeler düzenlenmesi de bu deklarasyon çerçevesinde olmuştur. Bu
dönemde AB, ABD’den bağımsız hareket edebilen bir aktör olmak için
çaba göstermeye başlamıştır. ABD,
NATO imkân ve kabiliyetleri açısından ikilik yaratılmaması, iki taraf
arasındaki iletişimin ve karar alma
mekanizmalarının
koparılmaması ve NATO ile AB üyeleri arasında
ayrımcılık yapılmaması koşullarıyla (Madeleine Albright- 3D Kuralı)
AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasını inşa etmesini desteklemiştir. Soğuk Savaş sonrasında,
AB ve ABD, NATO ve AB genişlemeleri çerçevesinde gerçekleşen çifte
genişleme sayesinde komşu bölgelerinde güvenli bir istikrar alanı
yaratılmasını sağlamışlardır. Genişleme süreci, AB ve ABD’nin politik
ve ekonomik alanda paylaştıkları
“demokrasi ve pazar ekonomisi”
değerlerini yerleştirmelerini sağlamıştır. Bu anlamda iki taraf, Soğuk
Savaş dönemindeki Avrupa’nın bölünmüşlüğünü birlikte ortadan kaldırmışlardır. Bununla birlikte bu dönemde ekonomik ilişkiler, küreselleşme sürecinin de etkisiyle birlikte
güvenlikten daha fazla ön plana
çıkmış, Dünya Ticaret Örgütü’nün
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GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşması) sisteminin yerini
alması ve çokuluslu şirketlerin artan
doğrudan yabancı yatırımları ile AB
ve ABD ilişkileri finans, hizmetler ve
mal ticareti açısından da birbirine
daha bağımlı hale gelmiştir.
AB ve ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde pek çok askeri operasyonu
birlikte yürütmüşlerdir. 90’lı yıllarda
Balkanlar’da istikrarın sağlanması
için birlikte çalışmışlardır. 11 Eylül
sonrasında ise terörizme karşı birlikte mücadele etme, insani müdahale
ve başarısız devletlerin yeniden inşa
edilmesi gibi pek çok konu başlığında ortaklıklarını sürdürmüşlerdir.
Dünya politikası, uluslararası sistemin işleyişi ve ekonomik politikalar
konusunda genellikle benzer bakış
açısına sahip olan AB ve ABD’nin tarihsel süreçte karşı karşıya geldikleri
olaylar da olmuştur. 1956 Süveyş
Krizi, 1973 OPEC Petrol Krizi, Irak Savaşı, Kyoto ve Paris Antlaşmaları’nın
imzalanmasında yaşanan sorunlar,
İran nükleer anlaşması gibi konular,
AB ve ABD’nin üzerinde anlaşamadıkları konu başlıklarındandır. Tarihsel süreçte ABD’nin sert güç “hard
power”, AB’nin ise yumuşak güç
“soft power” olarak tanımlanmaları
bu konulardaki anlaşmazlıklarının
altında yatan temel unsur olmuştur.
AB ve ABD ilişkileri, uluslararası konjonktürdeki değişimlere göre dönüşen, liderlerin kişisel özelliklerine
göre değişim gösteren ilişkilerdir. İki
taraf zaman zaman sorunlara karşı
geliştirdikleri politikalar açısından
ayrılığa düşseler de genel olarak
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köklü, istikrarlı, askeri, ekonomik ve
kültürel pek çok boyutu olan bir ilişki biçiminden söz etmek mümkündür.
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Avrupa Birliği Adalet
Divanı (Court of Justice
of the European Union)
Avrupa Birliği Adalet Divanı; Adalet
Divanı, Genel Mahkeme ve ihtisas
mahkemelerinden oluşur. Avrupa
Birliği Adalet Divanı, Antlaşmalar’ın
yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka riayet edilmesini sağlar.
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Avrupa Birliği Antlaşması
Taslağı (1984) (Draft
Treaty Establishing the
European Union)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa Birliği Antlaşması Taslağı,
Avrupa bütünleşmesinin duraksama yıllarının bitip, derinleşme aşamalarının gelişinin habercisi olarak
görülebilecek bir girişimdir. Resmen
ve o hali ile hayata geçmemiş olsa
da 1980’lerin ortalarında başlayacak hızlı, kapsamlı ve birbirini takip
eden derinleşme aşamalarının ilk
işareti ve bir ölçüde de tetikleyicisi olarak değerlendirilebilir. Her ne
kadar üye devletler tarafından benimsenerek hayata geçmesi mümkün olmamışsa da, 1985 yılından
itibaren başlayan, önce Avrupa Tek
Senedi (1987), ardından da Maastricht Antlaşması (1993) ile hızlanan
derinleşme çabalarının başlatılması
ve başarılmasında üye devletlerin
harekete geçirilmesinde etkisi olduğu görülmektedir.
Avrupa bütünleşmesinin kurucu ve
etkili figürlerinden biri olan Altiero
Spinelli’nin adı ile anılan ve 14 Temmuz 1984 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen
bir reform taslağıdır. Temel olarak
Avrupa Toplulukları’nın kurumsal
yapısını, politikalarını ve işleyişini
gözden geçirmeye yönelik bir metindir.
1979 yılında ilk defa doğrudan genel
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seçimlerle göreve gelen Avrupa Parlamentosunun hazırladığı ve kabul
ettiği bu taslak antlaşma, Avrupa
bütünleşmesi sürecinde Parlamentonun ağırlığını koymaya başlayacağı ve daha fazla bütünleşme için itici
güçlerden biri haline geleceğinin de
ilk somut işaretini oluşturur.
Okuma Listesi
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Avrupa Birliği Askeri
Komitesi (European
Union Military
Committee)
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
Avrupa Birliği Askeri Komitesi, kriz
yönetimi ve çatışmanın önlenmesi
alanlarında Avrupa Birliği (AB) Üye
Devletleri arasında askerî istişare ve
işbirliğine olanak sağlayan en yüksek askerî organdır. İlk olarak, 1999
Köln Zirvesi’nde Siyaset ve Güvenlik
Komitesi’ne askerî konularda tavsiyelerde bulunacak bir kurum olarak
önerilmiştir. Daha sonra 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde Birliğin Avrupa Güvenlik ve
Savunma Politikası (AGSP) alanında
sürekli faaliyet göstermesine olanak
sağlayacak sivil ve askerî kurumların
oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu
çerçevede 2000 yılında gerçekleştirilen Nice Zirvesi ile birlikte Siyaset
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ve Güvenlik Komitesi işlevsel hale
getirilmiş ve Avrupa Birliği Askeri
Personeli’nin yanı sıra Avrupa Birliği
Askeri Komitesi ihdas edilmiştir.
22 Ocak 2001 tarihli Konsey kararıyla oluşturulan Komite, Üye Devletlerin sürekli askerî temsilcileri
aracılığıyla düzenli olarak bir araya
gelen genelkurmay başkanlarından
oluşmaktadır. Komitenin genelkurmay başkanları düzeyinde yapılan
toplantıda seçilen ve Konsey tarafından üç yıl için atanan bir daimî
başkanı bulunmaktadır. Başkan,
Yüksek Temsilci’ye askeri konularda
danışmanlık yapar. Siyaset ve Güvenlik Komitesi toplantılarına katılır
ve askerî konularda Komite’ye tavsiye ve önerilerde bulunur. Savunmaya etkisi olabilecek kararların alınacağı Konsey toplantılarına da katılır.
Avrupa Birliği Askeri Komitesi, AB
çerçevesindeki tüm askerî aktiviteleri yönetir. Bu askerî aktiviteler
arasında özellikle Ortak Güvenlik ve
Savunma Politikası (OGSP) çerçevesindeki askerî misyonlar ve operasyonların planlanması ve yönetilmesi
ile askerî kapasitelerin geliştirilmesi
yer almaktadır.
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Avrupa Birliği Bölgesi
Krizi (European Union
Regional Crisis)
Bkz. Avro Bölgesi Borç Krizi

Avrupa Birliği Bütçesi
(European Union Budget)
Bkz. Bütçe

Avrupa Birliği Değerleri
(Values of the European
Union)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa bütünleşmesi, en baştan
itibaren birtakım ortak değerler üstüne kurulu olduysa da, bu değerler ilk kez Amsterdam Antlaşması
(1999) ile birlikte kurucu antlaşmaya işlenmiştir. Buna göre Avrupa
Birliği (AB); “özgürlük, demokrasi,
insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü”
ilkeleri üzerine kuruludur (AB Antlaşması md. 6) ve bir Üye Devlet,
bu ilkeleri ciddi ve devamlı biçimde
ihlal ediyorsa kurucu antlaşma kaynaklı haklarının bir kısmının (örne143

ğin Konsey’deki oy hakkının) askıya
alınması yaptırımı ile karşı karşıya
kalabilir (AB Antlaşması md. 7).
AB’nin değerleri, Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte ise daha derli
toplu biçimde kaleme alınmıştır.
Buna göre “Birlik, insan onuruna
saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik,
hukukun üstünlüğü ve azınlıklara
mensup kişilerin hakları da dahil
olmak üzere insan haklarına saygı
değerleri üzerine kuruludur” ve “bu
değerler; çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma
ve kadın–erkek eşitliğinin hakim
olduğu bir toplumda Üye Devletler
için ortaktır” (AB Antlaşması md. 2).
Değerler, Lizbon Antlaşması ile birlikte üç farklı bağlamda vurgulanmıştır. Birincisi, AB’nin amacı bağlamında, “Birliğin amacı; barışı, kendi
değerlerini ve halklarının refahını
ileriye götürmektir” (AB Antlaşması md. 3(1)). İkincisi, genişleme
bağlamında, “[AB’nin değerlerine]
saygı gösteren ve bu değerleri desteklemeyi taahhüt eden her Avrupa
devleti, Birliğe üye olmak için başvuruda bulunabilir” (AB Antlaşması
md. 49). Üçüncüsü, AB’nin değerlerinin korunması bağlamında, AB
kurumları, “[AB’nin değerlerinin]
bir Üye Devlet tarafından ciddi biçimde ihlaline yönelik açık bir risk
bulunduğunu” veya “bir Üye Devlet
tarafından ciddi ve sürekli biçimde
ihlal edildiğini” tespit edebilir ve
bu son halde, “ilgili Üye Devletin
hükümet temsilcisinin Konsey’deki
oy hakları da dâhil, Antlaşmalar’ın
bu Üye Devlete uygulanmasından
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kaynaklanan haklardan bazılarının
askıya alınmasına” karar verebilir
(AB Antlaşması md. 7 / madde 7
prosedürü).
AB’nin değerleri, kurucu antlaşma
tarafından açıkça ve ayrıca tanımlanmamış olmakla birlikte, konuyla
ilgili olarak Temel Haklar Şartı’nın
(THŞ) da yardımıyla birtakım tespitlerde bulunulabilir. Birincisi, insan
onuru bakımından, THŞ’ye göre “insan onuru dokunulmazdır[;] İnsan
onuru saygı görmelidir ve korunmalıdır” (THŞ md. 1). İkincisi, özgürlük
bakımından, bir yandan kurucu antlaşmadaki serbest dolaşım hakları,
diğer yandan THŞ’deki özel hayata
saygı hakkı gibi birtakım haklar kastediliyor denilebilir. Üçüncüsü, demokrasi bakımından, ilk planda AB
Antlaşması Başlık II –Demokratik
İlkelere İlişkin Hükümler– ile bağlantı kurulabilir. Buna göre, örneğin,
“Birliğin işleyişi temsili demokrasiye
dayanır” (AB Antlaşması md. 10(1)).
Dördüncüsü, eşitlik bakımından,
ilk planda THŞ Başlık III –Eşitlik–
ile bağlantı kurulabilir. Buna göre,
örneğin, “herkes hukuk önünde
eşittir” ve “cinsiyet, ırk renk, etnik
veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya
herhangi başka bir düşünce, ulusal
bir azınlığa üyelik, mülkiyet, doğum,
engellilik, yaş veya cinsel tercih gibi
herhangi bir temele dayalı her türlü
ayrımcılık yasaktır”, ayrıca kurucu
antlaşmadaki serbest dolaşım hakları özelinde “vatandaşlık temelindeki her türlü ayrımcılık yasaktır”
(THŞ md. 20 ve 21). Beşincisi, hukukun üstünlüğü bakımından, ana
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hatlarıyla, kamu gücünün hukukun
çizdiği sınırlar içinde ve bağımsız
ve tarafsız mahkemelerin denetimi
altında kullanımı tanımı verilebilir.
Örneğin, THŞ uyarınca “Birlik hukukunun güvence altına aldığı hakları
ve özgürlükleri ihlal edilen herkes”
“daha önceden yasa ile tesis edilmiş
bağımsız ve tarafsız bir” “mahkeme önünde etkili başvuru hakkına
sahiptir” (THŞ md. 47). Sonuncusu,
insan haklarına saygı bakımından,
AB “[THŞ’de] yer alan hakları, özgürlükleri ve ilkeleri tanır” ve “[Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi] tarafından güvence altına alınan ve Üye
Devletlerin ortak anayasal geleneklerinden kaynaklanan temel haklar,
Avrupa Birliği hukukunun genel ilkelerinin parçasıdır” (AB Antlaşması md. 6).
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Avrupa Birliği Gümrük
Alanı (Customs Territory
of the European Union)
–T. Mesut EREN–
Avrupa Birliği (AB) Gümrük Kodu’nun 3. maddesine göre AB’nin
gümrük alanı olarak tek bir alan tanımlanır ve bu alana üye ülkelerin
kara sınırları içerisinde kalan alanları, kıta sahanlıkları, karasuları, iç
denizleri ve hava sahaları dahildir.
Belçika Krallığı’nın, Bulgaristan ve
Çekya ile Danimarka Krallığı’nın
(Färöer adası ve Grönland hariç olmak üzere), Almanya (Helgoland
Adası ve Büsingen bölgesi hariç olmak üzere), Estonya, İrlanda ve Yunanistan ile İspanya Krallığı (Ceuta
ve Melilla hariç olmak üzere, Fransa Cumhuriyeti (Saint-Barthélemy,
Saint Pierre ve Miquellon, Yeni Kaledonya, Wallis ve Futuna, Fransa
Polenezyası ile Fransa’nın Antartika
Bölgesi hariç olmak üzere), Hırvatistan, Macaristan, Malta, Letonya
ve Latviya ve Lüksemburg, İtalya
(Livigno Beldesi hariç olmak üzere), Avusturya, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovenya ve Slovakya ile
Finlandiya, Hollanda Krallığı’nın Avrupa’daki toprakları, İsveç Krallığı ile
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (2003
tarihli katılım anlaşması koşullarına göre), Birleşik Krallık ve Kuzey
İrlanda Kanal ve Man adaları dâhil
olmak üzere Birliğin Gümrük Alanını
oluştururlar. Ayrıca Monaco Krallığı,
Fransa ile 18 Mayıs 1963 tarihinde
imzalamış olduğu gümrük anlaşması kapsamında ve İngiltere’nin Kıb145

rıs’taki Akrotiri ve Dhekelia’da yeralan toprakları 16 Ağustos 1960 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş
Anlaşması uyarınca Birliğin Gümrük
Alanı’na dâhil edilmişlerdir.
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Avrupa Birliği Gümrük
Birliği (Avrupa Birliği İçi)
(Customs Union of the
European Union)
Bkz. Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi

Avrupa Birliği Hibrit
Füzyon Birimi (European
Union Hybrid Fusion Cell)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Yeni nesil tehditler arasında en
önemli olanlardan birisi de hibrit
(çok boyutlu) tehditler olarak kabul
edilmektedir. Hibrit tehditler, askerî
ve askerî olmayan karma saldırılar
ile gizli ya da açık operasyonları kapsamaktadır. Oldukça geniş kapsamlı
olan hibrit tehdit kavramı, propaganda ve dezenformasyondan, düzensiz güçlerin kullanılmasına, sosyal medyadan, siber saldırılara pek
çok yöntemi içermektedir.
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Hibrit tehditlerle baş edebilmek için
farklı yöntemler geliştirmek gerekliliği, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun
da bu konuya eğilmesini sağlamıştır.
AB ve NATO hibrit tehditlerle mücadele için ortak deklarasyon yayımlamışlardır. Bu çerçevede, 9 Nisan
2016 tarihinde Lüksemburg’da bir
araya gelen AB Savunma Bakanları,
hibrit tehditlere karşı savunmanın
güçlendirilmesi konusunu ele almışlardır. Hibrit tehditlerle mücadele
edebilmek için Üye Devletlerin sorumluluğuna vurgu yapılan toplantıda, AB mekanizmalarının harekete
geçirilmesi üzerinde durulmuştur.
Sözü edilen toplantıda, Avrupa Savunma Ajansı ve Konsey konuyla
ilgili prosedürleri yerine getirmekle
görevlendirilirken, Dönemin Yüksek
Temsilcisi Mogherini’nin AB Hibrit
Füzyon Birimi kurma fikri memnuniyetle karşılanmıştır. Bu bağlamda,
AB İstihbarat ve Durum Merkezi’nin
parçası olarak bir Hibrit Füzyon Birimi ve Helsinki’de bir Hibrit Tehditlerle Mücadele için Avrupa Mükemmeliyet Merkezi kurulmuştur.
AB Hibrit Füzyon Birimi, bilgi toplama, istihbarat sağlama, AB kurumlarını ve üyelerini tehditlere karşı
bilgilendirme ve erken uyarı sağlama görevini içermektedir. AB Hibrit Füzyon Birimi’nin genişletilerek,
kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer unsurların etkin kullanımının ve
karşı istihbaratın sağlanması önemli
hedeflerdendir. Ayrıca NATO ile etkin bir işbirliği önemli bir hedeftir.
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Avrupa Birliği Hukukunun
Genel İlkeleri (General
Principles of European
Union Law)
–Narin İDRİZ–
Avrupa Birliği (AB) hukukunun genel ilkeleri, AB hukukunun yazılı kaynaklarının bir uyuşmazlığı çözmeye
yetmediği durumlarda, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından tamamlayıcı bir hukuk kuralları
kaynağı olarak oluşturulmuştur. Bu
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ilkeler, ABAD içtihat hukuku ile geliştirilmiş ve ABAD’ın temel hakların
korunması gibi kurucu antlaşmaların
başlangıçta sessiz olduğu kuralları
dikkate almasına hukuki temel oluşturmuştur. ABAD için temel haklar
alanında AB hukukunun genel ilkelerini geliştirirken temel ilham kaynakları Üye Devletlerin ortak anayasal
gelenekleri ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi (AİHS) olmuştur. Bu genel ilkeler daha sonra Temel Haklar
Şartı’nda düzenlenmiştir. ABAD, Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik
AB Antlaşması md. 6(3)’te kendisine
tanınan yetkiye dayanarak yeni ilkeler geliştirebileceği için temel hakların korunmasına ilişkin genel ilkelerin listesi açık uçludur.
AB hukukunun genel ilkeleri iki geniş
kategori altında incelenebilir: hukukun üstünlüğünden kaynaklanan ve
AB hukuk düzeninin anayasal yapısından kaynaklanan ilkeler. Temel
hakların korunması, eşitlik ilkesi,
orantılılık ilkesi ve hukuki belirlilik
birinci kategoriye ait örneklerdir.
Yetkilendirilme ilkesi, öncelik ilkesi, doğrudan etki ilkesi ve katmanlı
yetki ilkesi ise ikinci kategoriye örnek olarak belirtilebilir. Başlangıçta
yazılı olmayan ve hakimler tarafından geliştirilen bu ilkelerin çoğu zamanla kurucu antlaşmalara aktarılmıştır. Örneğin katmanlı yetki ilkesi
ve orantılılık ilkesi, şu an için, Lizbon
Antlaşması ile değişik AB Antlaşması
md. 5(3) ve (4) ile düzenlenmektedir.
AB hukukunun genel ilkeleri, normlar hiyerarşisi açısından birincil hu147

kukun (özellikle kurucu antlaşmalarda düzenlenmeleri halinde) veya
birincil hukukun hemen altında
ancak ikincil hukuk ve uluslararası
anlaşmalar da dâhil olmak üzere
diğer tüm AB hukuku kaynaklarının
üzerinde özel bir norm kategorisi
olarak kabul edilmektedir. AB hukukunun genel ilkeleri, birincil hukuk
ve ikincil hukuk için yardımcı yorum
kaynağı olarak kullanılması ve ikincil
hukuk ile AB’nin uluslararası anlaşmalarının akdedilmesinin hukuka
uygunluk denetiminde hukuki dayanak olmasına ek olarak devlet sorumluluğu ilkesi çerçevesinde haksız fiil sorumluluğu için de bağımsız
bir hukuki dayanak oluşturabilir.
Aynı zamanda “boşluk doldurucu”
olarak görev yaparlar, yani ilgili bir
AB düzenlemesinin olmadığı veya
ilgili kuralların bir cevap vermediği
durumlarda, AB hukukunun genel
ilkeleri bu boşluğu tüm AB hukuku
kuralları bütünü ile tutarlı bir şekilde doldurmak için kullanılabilir.
AB hukukunun genel ilkeleri, bireyler tarafından hem devlete karşı
–dikey doğrudan etki– hem de diğer bireylere karşı –yatay doğrudan
etki– karşı ileri sürülebilir.
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Avrupa Birliği – Kanada
Kapsamlı Ekonomi
ve Ticaret Anlaşması
(Comprehensive
Economic and Trade
Agreement (CETA))
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Avrupa Birliği (AB) – Kanada Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması (Comprehensive Economic and
Trade Agreement – CETA), AB ve
Kanada arasında imzalanan yeni
nesil bir ticaret anlaşmasıdır. 30
Ekim 2016 tarihinde imzalanan ve
21 Eylül 2017 tarihinde geçici olarak
yürürlüğe giren uluslararası anlaşmanın tamamıyla uygulanabilmesi
için AB’deki ulusal parlamentoların
onayından geçmesi gerekmektedir.
Ekim 2017’den Haziran 2018’e kadar geçen süre zarfında AB’nin Kanada’ya ihracatının %7 oranında
arttığı ifade edilmektedir. CETA,
AB’nin Kanada ile ticaretini gerçekleştirdiği ürünlerdeki tarifeleri %98
oranında azaltmıştır ve bunun tüm
tarifelerin sıfırlandığı durumda yıllık
590 milyon Avro kazanç sağlayacaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğı ifade edilmektedir. AB’nin hassas
sektörlerini koruyan CETA, 143 tane
coğrafi işaretli ürünün Kanada’da
kendi isimleri ile satılmasına ve taklit edilmemesine yönelik garanti de
sağlamaktadır.
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Anlaşma ayrıca hizmet sağlayıcılar
için daha iyi şartlar, şirketlerin çalışanlarına daha rahat seyahat imkânı ile mesleki yeterliliklerin karşılıklı
tanınmasını sağlayacak bir çerçeve
sunmaktadır. Yedi kısımdan oluşan
anlaşma; mal ve hizmet ticareti,
kamu alımları, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları, sürdürülebilir kalkınma
ve küçük işletmelere ilişkin hükümleri içermektedir. Kanada pazarını
finansal hizmetler, telekomünikasyon, taşımacılık ve posta ile kurye
hizmetlerinde AB’ye açan CETA;
muhasebeciler, mimarlar, mühendisler ve avukatlarda mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

European Commission, (2016),
CETA – an EU free trade deal fit for
the 21st century, https://europa.
eu/rapid/press-release_MEMO-162372_en.htm

Birliğin Kanada’ya ihraç ettiği ürünlerin beşte birini oluşturan makine
ve mekanik araç ihracatı, söz konusu
dönemde %8 artarken AB’nin Kanada’ya ihracatının %10’unu oluşturan
tıbbi ürünlerde de %10 oranında bir
artış yaşanmıştır. Benzer şekilde Birliğin önemli ihraç kalemleri arasında yer alan mobilyada %10, parfüm
ve kozmetikte %11, ayakkabıda %8
ve tekstilde %11 oranında artış gerçekleşmiştir. Tarımsal ürünlerde ise
meyve ve kuruyemişte %29, çikolatada %34, köpüklü şarapta %11 ve
viskide %5 oranında ihracat artışı
meydana gelmiştir.

Avrupa Birliği Küresel
Stratejisi (European
Union Global Strategy)
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European Commission, ‘EU-Canada Comprehensive Economic and
Trade Agreement’ (CETA), (2017),
http://trade.ec.europa.eu/doclib

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,
(2016), ‘Avrupa Komisyonu, AB-Kanada ticaret anlaşmasının imzalanmasını ve sürecin tamamlanmasını
öneriyor’ https://www.avrupa.info.
tr/tr/news

Avrupa Birliği Konseyi
(Council of the European
Union)
Bkz. Konsey

–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) Küresel Stratejisi “Paylaşılan Vizyon, Ortak Eylem:
Daha Güçlü Bir Avrupa, Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikası İçin
Bir Küresel Strateji” adı ile Brexit
referandumunun hemen ertesinde
Haziran 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Hazırlıkları iki yıl öncesine dayanan AB Küresel Stratejisi’nin, 2003
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yılında yayınlanan Avrupa Güvenlik
Stratejisi’nden farklı koşullarda ve
belgede ifade edildiği şekliyle Birliğin “düzensiz göç, ekonomik sorunlar, iklim değişikliği, terör, komşuluk
bölgesindeki istikrarsızlıklar, Rusya
ile ilişkilerde zorluklar” gibi çok sayıda krizle aynı anda mücadele ettiği dönemde, karşılaşılan zorluklara
yönelik bir strateji geliştirme ihtiyacından doğmuştur. Küresel Stratejinin çeşitli paydaşlar ve AB dışından
ülkeler ile geniş çaplı toplantılar düzenlenerek oluşturulduğu bilinmektedir.
Dönemin Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı
Federica Mogherini Strateji’nin önsözüne; “Birliğin amacının ve hatta
varlığının sorgulandığını, ancak vatandaşların ve dünyanın daha güçlü
bir AB’ye daha önce olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu” belirterek
başlamaktadır. Mogherini, “AB’nin
sert ve yumuşak güçlerinin birlikte
kullanılması gereğini ve stratejinin
Birliğin stratejik özerklik talebini
destekler nitelikte olduğunu” belirtmektedir.” Ortak çıkarların, ilke
ve değerlerin yaygınlaştırılması gibi
önceliklerin kurallar ve çok taraflılık üzerine inşa edilen bir sistemde
yerine getirilebileceğini”, “Birliğin
transatlantik ilişkiler ve NATO ile işbirliğini derinleştireceğini” vurgulamaktadır. AB üye devletleri arasında birlikte hareket etmenin ve ortak
sorumluluğunun altını çizmektedir.
Küresel Stratejide sözü edilen bazı
ilkeler ve kavramlar AB’nin dış politika eğilim ve stratejilerinin daha
fazla tartışılmasını sağlamıştır. Bu
150

kavramlardan biri, AB’nin mevcut
stratejik ortamın realist bir değerlendirmesini yapmasını öngören bir
ilke olarak kabul edilen ilkeli pragmatizm kavramıdır. İlkeli pragmatizmin bundan sonra AB dış ilişkilerini
yönlendireceği küresel stratejide
belirtilmiştir. Küresel stratejide,
“AB’nin, Avrupa kıtasında ve çevresinde, güney ve doğu ülkelerine
yönelik olarak sorumlu şekilde hareket edeceği ve çatışmaların temel
nedenlerini, yoksulluğu ortadan
kaldırmaya yönelik ve insan haklarını teşvik etmeyi sağlayacak küresel
çapta faaliyetler göstereceği” beyan
edilmektedir.
Küresel Strateji Belgesinde, Birliğin
ortak çıkarları; “AB’nin ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması
ve barış ortamının oluşturulması,
halklarının refahının sağlanması,
demokrasi ve kural temelli küresel
sistemin (rules-based global order)
sürdürülmesi” olarak ortaya konmuştur.
Küresel Strateji Belgesinde Birliğin beş öncelik alanı sayılmaktadır.
Bunlar:
1) “Birliğin güvenliği”: “Önce AB
içinde, sonra da sınırlarının ötesinde başta terörizm, hibrit tehditler,
ekonomik dalgalanmalar, iklim değişikliği, enerji güvenliği konularındaki tehditlerin ortadan kaldırılması ve
güvenliğin sağlanması” temel öncelik olarak ortaya konmaktadır. Üye
devletlerin dayanışma içinde birlikte hareket etmesi gereği vurgulanmaktadır. Strateji belgesinde Birliğin
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güvenliği için daha fazla sorumluluk
alması gerektiği ve dış tehditlerden
korunmak, tehditlere karşı caydırıcı
olmak ve cevap vermek için hazır
olunması gereği belirtilmektedir.
Belge, NATO’nun dış saldırılara karşı
varlığının önemini ortaya koymakla
birlikte, AB’nin stratejik özerkliğe
sahip olmasının gereğini de vurgulamaktadır. Savunma alanında üye
devletlerin daha fazla işbirliği yapması, terörizmle mücadele, siber
güvenlik ile ilgili alınacak tedbirler,
enerji güvenliği gibi konularda alınacak tedbirler ortaya konmaktadır.
2) “Birliğin Doğu ve Güney’indeki
devlet ve toplumların dayanıklılıklarının
sağlanması/arttırılması
(promote resilience)”: Doğu’da Orta
Asya’dan, güneyde Orta Afrika’ya
kadar uzanan bölgede yer alan
devletlerin ve toplumların dayanıklılıklarının arttırılması için yatırım
yapılmasının önemine dikkat çekilmekte ve bu konu AB için stratejik
bir öncelik olarak tanımlanmaktadır. Burada “resilience” kavramı,
stratejide açıklandığı şekliyle kırılganlığın (fragility) tersi olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, bu
kavram devletlerin ve toplumların
güçlendirilerek ve dayanıklılıklarının
arttırılarak reform yapabilme kabiliyeti kazanmaları ve böylece iç ve dış
krizlerle başa çıkabilmeleri olduğu
ortaya konmaktadır. Stratejide, başta Genişleme politikası ve Avrupa
Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkelerin krizlerle başa çıkacak
şekilde güçlendirilmesi bir öncelik
olarak ortaya çıkmaktadır. Birliğin
sözkonusu ülke ve toplumların güçAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lendirilmesi amacıyla desteği, ekonomik, toplumsal ve enerji/iklim
değişikliği konuları yanında, daha
etkili göç politikaları oluşturulması
için de sağlanacaktır. Bu bağlamda
göçmen ve mülteciler için kaynak
ayrılması ve transit ülkelerin güçlendirilmesi Birlik için özel önem
verilen bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim, kültür ve gençlik
politikaları, kalkınma fonları, ticari
anlaşmalar, sivil toplumla ilişkiler
Birliğin ilgili ülkelerdeki desteğinin
araçlarından birkaçı olarak ortaya
konmaktadır. Stratejide bu ülkelerdeki pozitif değişimlerin ancak içeriden sağlanabileceği, bu durumun
somutlaşmasının da uzun zaman
alabileceği belirtilmektedir.
3) “Çatışmalara bütüncül yaklaşım”:
Küresel strateji, Birliğin çatışmalara
ve krizlere kapsamlı bir yaklaşımla,
çatışma ya da krizin önlenmesi ve
istikrarın sağlanması için sahip olduğu araçlar ile her aşamada sorumlu
bir şekilde hareket etmesini öngörmektedir. Stratejide, çatışmaların
farklı yönetişim seviyelerini dikkate
alarak kapsamlı anlaşmalar yoluyla
ele alınması hususu belirtilmektedir.
4) “İşbirliğine dayalı bölgesel düzenler”: Birliğin farklı bölgelerde
işbirliğine dayalı bölgesel düzenleri
destekleyeceği ve gönüllü olarak
oluşturulan bölgesel yönetişimlerin
güvenlik endişelerini daha iyi yönetme fırsatı vereceği belirtilmektedir.
Avrupa Birliği – Rusya ilişkilerinde karşılaşılan zorluklar ve ilişkinin
nasıl yönetileceği konusu, Akdeniz,
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Orta Doğu ve Afrika ile ilişkilerde
işbirliğini geliştirecek hususlar ortaya konmaktadır. Bunlar arasında
Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde işlevsel çok taraflı işbirliğinin
geliştirilerek sınır güvenliği, terörizm, enerji ve diğer bazı konularda
işbirliği yapılması, Suriye ve Libya
gibi bölgesel çatışmalarda diyaloğun desteklenmesi konuları belirtilmektedir. Filistin-İsrail çatışmasında
başta 2002 yılında kurulan AB, Birleşmiş Milletler, Rusya ve ABD’den
oluşan Quartet olmak üzere, Birliğin tüm paydaşlarla yakın işbirliği
içinde, iki taraf arasında işbirliğinin
arttırılması için uluslararası hukuku
temel alan yaklaşımını ortaya koymaktadır. Ayrıca, Afrika, Asya’da
Avrupa Birliği – Çin İlişkileri, Arktik
Bölge ile ilişkilerin çerçevesi (Bkz.
Avrupa Birliği’nin Arktik Politikası)
çizilmektedir.
5) “21. Yüzyılda küresel yönetişim”:
AB’nin başta insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak uluslararası hukuka dayalı küresel düzene
taahhüdü bu başlık altında vurgulanmaktadır. Bu taahhütün mevcut
düzeni korumayı değil, dönüştürmeyi öngördüğü belirtilmektedir.
AB’nin kural temelli çok taraflı sistemin temelinde yer alan güçlü bir
BM için gayret sarf edeceği ve uluslararası, bölgesel kuruluşlar, devletler ve devlet dışı aktörler ile küresel
düzeyde koordine edilen cevaplar
geliştireceği belirtilmiştir.

güçlü bir Avrupa yaratma amacı”
vurgulanmaktadır. Çıkarlar ve değerlerin el ele olduğu ve Birliğin
çıkarının AB değerlerinin yayılması
olduğu belirtilmektedir. Birliğin dış
ilişkilerinde temel çıkarlarının barış
ve güvenlik, refah, demokrasi ve kural temelli küresel düzen olduğunun
altı çizilmektedir. AB Küresel Stratejisi, 2016 yılından itibaren yıllık değerlendirmelerle ele alınmaktadır.
Okuma Listesi
Cebeci, Münevver. “AB’nin Güvenlik
ve Savunma Politikalarında Güncel
Tartışmalar”, (Sanem Baykal et al.
(der.), Hukuki, Siyasi İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son
Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri
Ataum 30. Yıl Armağanı, Ankara
2018.
Avrupa Dış Eylem Servisi. “Shared
Vision, Common Action: A Stronger
Europe, A Global Strategy for the
European Union’s Foreign and Security Policy”, https://eeas.europa.
eu/archives/docs/top_stories/pdf/
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Tocci, Nathalie. “The making of the
EU Global Strategy”, Contemporary
Security Policy, 37:3, 2016, s. 461–
472.

Stratejinin “uluslararası alanda pozitif bir farklılık yaratacak, daha
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Avrupa Birliği
Operasyonları (European
Union Operations)
–Kadri Kaan RENDA ve Burak TANGÖR–
Yugoslavya’nın dağılması ve ardından çıkan iç savaş neticesinde (Bkz.
Yugoslavya Savaşları) Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yanı başlarındaki
Balkan ülkelerinde yaşanan krize ve
etnik çatışmalara müdahale edebilmek için askerî operasyon yapabilme kapasitesine sahip olmak istediler. Maastricht Antlaşması (1993)
ile oluşturulan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) ayrılmaz
bir parçası olan Ortak Güvenlik ve
Savunma Politikası (OGSP) içinde
AB’nin tek başına veya diğer uluslararası örgütlerle birlikte askerî
operasyon gerçekleştirebilmesi öngörülmüştü. OGSP operasyonları,
AB’nin dış politika alanında sahip
olduğu önemli araçlardan biridir.
Temel amacı, krizlere müdahale
etmek ve çatışmaları yatıştırmak
ve engellemektir. Bu operasyonlar,
karşı tarafın talebi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararı çerçevesinde gerçekleştirilir ve operasyonlara katılım
gönüllük esasına dayanır. Avrupa
Muharebe Gruplarından temel fark
da, sadece gönüllü olan ülkelerin
operasyonlarda görev almasıdır.
Ancak operasyon kararının AB üye
ülkeleri tarafından oybirliğiyle alınması gerekmektedir.
OGSP Operasyonları, sivil ve askerî
olarak ikiye ayrılmaktadır. Sivil göAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

revli olanlarının tümüne misyon adı
verilirken, askerî olanlar ise yürütme yetkisine (executive mandate)
sahip ise harekât, bu yetkiye sahip
değilse misyon olarak nitelendirilmektedirler. OGSP operasyonlarının
görevleri içinde barışın korunması,
güvenlik sektöründeki reformların
hayata geçirilmesi, sınır kontrolü,
terörizmle mücadele, deniz korsanlığıyla mücadele, kültürel mirasın
korunması, uluslararası hukuk ve
insan hakları eğitimleri, askerî eğitim ve kolluk hizmetlerinde reform
bulunmaktadır. AB üyesi olmayan
ülkelerin de operasyonlarda görev
alması mümkündür. Bu tür operasyonlarda yer alacak personel ve
malzeme operasyonlara katkı veren
ülkeler tarafından temin edilir. Sivil
operasyonların masrafları AB bütçesinden karşılanırken, askerî harekâtların ortak giderleri ise Athena
Mekanizması adı verilen yapı çerçevesinde Üye Devletler tarafından
karşılanmaktadır. Operasyonlarda
genellikle bir çerçeve ülke (framework nation) operasyonel karargâhı ve komuta yapısını oluşturur.
Tüm sivil misyonlar Sivil Planlama
ve İcraat Kabiliyeti (Civilian Planning
and Conduct Capability) birimi tarafından yürütülür. NATO’dan farklı
olarak AB askerî operasyonlarını
komuta eden sürekli operasyonel
bir karargâh yoktur. 2017’den beri
Askerî Planlama ve İcraat Kabiliyeti
(Military Planning and Conduct Capability) birimi bir operasyonel karargâh gibi çalışmaktadır. Müşterek
Destek Koordinasyon Hücresi (Joint
Support Coordination Cell) bu iki birim arasında köprü vazifesi görmek153

tedir. Tüm bu birimler ise Avrupa
Dış Eylem Servisi’ne bağlıdırlar.
AB’nin ilk OGSP operasyonu 1 Ocak
2003 tarihinde Bosna Hersek’te
başlattığı polis misyonudur (EUPM/
BiH). AB, 31 Mart 2003’te Makedonya’da ilk askerî harekâtını (EUFOR
Concordia) gerçekleştirmiştir. NATO’nun başlattığı Müttefik Uyumu
(Allied Harmony) harekâtını devralan AB’nin amacı 2001 yılında kabul
edilen Ohrid Çerçeve Belgesi’nin
kararlarını uygulamak, Makedonya’da yaşayan Slavlar ve Arnavutlar
arasındaki çatışmayı sonlandırmak
ve istikrarı sağlamaktı. AB’nin bu ilk
askerî operasyonu Makedonya’nın
daveti ve BM Güvenlik Konseyi’ nin
kararıyla hayata geçmiştir. Operasyonda 400 hafif zırhlı askeri personel görev almış ve toplam 13 AB
ülkesi ve 14 AB üyesi olmayan ülke
operasyona katkıda bulunmuştur.
AB’nin ikinci operasyonu (ARTEMIS/
DRC) ise BM Genel Sekreterliği’nin
talebi üzerine Afrika’da Demokratik
Kongo Cumhuriyeti’nde 2003 yılında gerçekleştirilmiştir.
AB, Balkanlar, Afrika, Doğu Avrupa,
Ortadoğu ve açık denizlerde sivil
ve askeri çeşitli operasyonlar gerçekleştirmiştir. 2020 yılında devam
etmekte olan 6 askeri (ALTHEA/
BiH, EU NAVFOR Somalia, EUNAVFOR MED IRINI, EUTM RCA, EUTM
Somalia, EUTM Mali) ve 11 sivil
(EUAM Iraq, EUAM RCA, EUAM Ukraine, EUBAM Libya, EUBAM Rafah,
EUCAP Somalia, EUCAP Sahel Mali,
EUCAP Sahel Niger, EULEX Kosovo,
EUMM Georgia, EUPOL COPPS/Pa154

lestinian Territories) OGSP operasyonu vardır. AB, bu operasyonları
gerçekleştirirken gerek BM gerekse
NATO ile stratejik işbirliği yapmakta,
bu sayede de müşterek operasyon
kabiliyetlerini geliştirmekte ve adı
geçen kurumların askerî yükünü hafifletmektedir. 2002 yılında yapılan
Berlin Artı Anlaşması çerçevesinde
AB operasyonlarında NATO imkânlarının kullanılması ve NATO üyesi
olup AB üyesi olmayan ülkelerin de
operasyonlara dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, OGSP operasyonları dâhilinde AB, Çin, Hindistan
ve Japonya gibi ülkelerle de işbirliğine gitmiştir.
İlk misyonundan günümüze kadar
AB’nin sivil ve askerî operasyonlarının kapsam ve amaçlarında çok
fazla değişiklik olmamıştır. AB’nin
en çok personel görevlendirdiği
operasyonu olan Bosna-Hersek’te
EUFOR Althea kapsamında 7000 kişi
görev yapmaktadır. Görev alanı olarak Balkanlar ve Afrika ülkeleri seçilmiştir. Bu bölgeler halen AB operasyonlarının temel görev alanları olmayı sürdürmektedir. Her ne kadar
Avrupa Güvenlik Stratejisi (2003)
ve Avrupa Birliği Küresel Stratejisi (2016) başlıklarıyla güvenlik ve
savunma konularında tehditleri,
hedefleri ve araçları ortaya koyan
belgeler var olsa da AB operasyonlarının dayandığı bir askerî strateji
ve doktrin bulunmamaktadır. Genel olarak, AB operasyonları askerî
ve politik olarak elverişli koşullarda
hayata geçirilmiştir. Gerçekleştirilen
askerî operasyonlarda dahi güç kullanımı sınırlı düzeyde kalmakta iken
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Libya’daki iç savaş ve Kırım’ın ilhakı
söz konusu olduğunda AB ülkeleri
herhangi bir askerî müdahale girişiminde bulunmaktan çekinmişlerdir.
Bunlara ek olarak, yakın gelecekte
AB’nin hibrit tehditler, siber terörizm, nükleer, kimyasal ve biyolojik
saldırılar, su ve yiyecek kıtlığının
yaratabileceği karışıklıklar ve salgın
hastalıklar karşısında ne tür sivil ve
askerî operasyonlar gerçekleştirebileceği ise belirsizliğini korumaktadır.
Okuma Listesi
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Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi (Official Journal
of the European Union)
Bkz. Resmi Gazete

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

Avrupa Birliği Zirvesi
(European Council)
Bkz. Zirve

Avrupa Birliği’nde Azınlık
Hakları (Minority Rights
in the European Union)
–Gözde YILMAZ–
Avrupa Birliği’nde (AB) azınlık hakları konusu özellikle Soğuk Savaş’ın
bitmesi ile öne çıkan etnik ve dini temelli çatışmalar sonucunda gündeme gelmiştir. 1990’larda Balkanlarda vuku bulan etnik çatışmalar (Bkz.
Yugoslavya Savaşları) Avrupa’yı
derinden etkilemiş ve azınlıklar ve
azınlık hakları konusunda Avrupa’da
ciddi girişimlerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Avrupa coğrafyasının homojen bir yapıya sahip
olmaması ve farklı etnik, dini ve dilsel azınlıklara ev sahipliği yapması,
Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan bu
yeni tehdidin Avrupa’da etkili olma
potansiyeli nedeniyle azınlık meseleleri ve azınlık hakları konusunda
adımlar atılmasına yol açmıştır.
Bu doğrultuda, Avrupa Konseyi, AB
gibi kurumlar Avrupa’da azınlıklar
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ve hakları konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu kurumlara
üye ülkeler oluşturulan çeşitli anlaşmalara taraf olmaları ile azınlık
haklarını kendi ülkelerinde sağlayacaklarına dair teminat vermişlerdir.
Bunun yanı sıra, yine bu kurumlara
üyelik sürecindeki ülkelerin demokratik dönüşüm süreçlerinde azınlık
hakları konusunda ilerleme göstermeleri, üyelikleri için ön koşul olarak ortaya konmuştur. AB ve Avrupa’da azınlıklar ve hakları konusu
irdelendiğinde Birliğin bu konuda
en zayıf halka olduğu görülmektedir. Uluslararası alanda olduğu gibi,
AB de azınlık kavramını tanımlamamış ve azınlıkların tanımlanması için
nesnel kriterler belirlememiştir. Bu
durum doğal olarak azınlık hakları
konusunda AB ilerleme kaydetse
bile, bu hakların kimlere sağlanacağı konusunda soru işaretlerine
yol açmaktadır. Bunun yanı sıra AB,
azınlık hakları konusunda insan haklarında olduğu gibi, belirli standartlar çerçevesinde oluşan bir rejim
kuramamış ve üye ülkelerin uyacağı
bir standart belirlememiştir. Azınlık
standartları oluşturamayan AB özellikle Avrupa Konseyi başta olmak
üzere diğer Avrupa kurumlarının
oluşturmuş olduğu azınlık standartlarından yararlanmış ve bu nedenle
azınlık hakları konusu AB için muğlak bir konu olarak kalmıştır.
Sonuç olarak, azınlık hakları konusu
AB üye ülkelerinin takdirine bırakılmıştır. Tüm muğlaklığına rağmen AB
genişleme süreçlerinde azınlık hakları konusunda aktif bir tutum takınmış ve aday ülkeleri bu konuda
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gelişme göstermeye itmiştir. 1993
yılında aday ülkeler için oluşturulan
Kopenhag Kriterleri arasında azınlıkların korunması bir katılım şartı
olarak belirlenmiştir. AB’nin genişleme sürecinde azınlık haklarında
olumlu gelişmeyi üyelik için bir ön
koşul olarak belirlemesiyle, bu alandaki gelişmeler, AB’nin kendi azınlık
standartları olmaması nedeniyle
aday ülkeler nezdinde değerlendirilmiş ve ilerleme raporları yoluyla
azınlık haklarında özel öncelikler
belirlenmiş ve bu öncelikler ışığında
aday ülkelerden gelişme göstermesi
beklenmiştir. Sonuçta, AB’nin muğlak azınlık hakları standartlarına
rağmen genişleme sürecinde AB’nin
dönüştürücü gücü etkin olmuş ve
aday ülkeler azınlık hakları konusunda olumlu gelişme göstermişlerdir. Fakat AB’nin azınlık hakları
konusunu üye ülkelerin takdirine
bırakırken aday ülkelere şart koşması AB’nin çifte standart uyguladığını
ileri süren tartışmalara yol açmıştır.
Nihayetinde, azınlık hakları meselesi AB’nin muğlak bıraktığı, bir azınlık
rejiminin oluşturulamadığı ve Avrupa çapında farklı uygulamalara konu
olan bir alan olmaktadır.
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Avrupa Birliği’nin Arktik
Politikası (European
Union’s Arctic Policy)
–Hatice YAZGAN–
Arktik bölge (Kuzey Kutup bölgesi),
uluslararası politikada sahip olduğu
zengin enerji kaynakları nedeniyle uluslararası aktörlerin aktif oldukları bir bölge olarak kabul edilmektedir. Arktik bölgede yer alan
devletler; Avrupa Birliği (AB) üyesi
üç ülke (Danimarka, Finlandiya ve
İsveç), Avrupa Ekonomik Alanı’na
dahil iki ülke (İzlanda ve Norveç) ve
ABD, Kanada ve Rusya’dır. Adı geçen ülkeler 1996 yılında kurulan ve
merkezi Norveç’te bulunan Arktik
Konseyi’nin üyesidir. Arktik Konsey
“üye ülkeler ve yerli halklar arasında özellikle sürdürülebilir kalkınma
ve çevre konularında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla”
hükümetler arası forum olarak oluşturulmuştur. Arktik Konsey çalışma
grupları şeklinde faaliyet göstermektedir ve Konsey’e gözlemci olarak Arktik bölge dışındaki ülkeler ve
kuruluşlar katılabilmektedir. Nitekim AB üye ülkeleri Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya ve
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İspanya Arktik Konsey’de gözlemci
üye olarak bulunmaktadır. Arktik
Konsey’in bir programlama bütçesi
olmadığından faaliyetler üye ülkeler
kanalıyla gerçekleştirilmektedir. AB
üyesi ülkeler ve Birlik bu kapsamda
Bölge için çerçeve programları kapsamında araştırma projeleri geliştirmiştir.
Arktik bölge AB’nin de politika
ürettiği bölgelerden biridir. Arktik
AB’nin Kuzey Boyutu (Northern
Dimension) politikasının öncelik
alanlarından birini oluşturmaktadır. AB’nin Arktik Bölgeye yönelik
spesifik politikaları özellikle 2007
yılından itibaren hazırlanan resmî
belgeler ile ortaya konmaya başlamıştır. Mart 2008 tarihinde Avrupa
Komisyonu ve Yüksek Temsilci’nin
“İklim Değişikliği ve Güvenlik” başlığı ile hazırladıkları ortak rapor,
Arktik bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi ve bölgede AB için yaratabilecek güvenlik
tehditlerine dikkat çekmektedir. Bu
belge ile Birlik için bir Arktik Politikası oluşturulması tavsiye edilmiştir. Kasım 2008 tarihinde Avrupa
Komisyonu tarafından hazırlanan
“Avrupa Birliği ve Arktik Bölge” (Arctic Communication, The European
Union and the Arctic region) başlıklı
rapor bölgede AB’nin rolü, oluşturulacak politikanın amaçları ve
özellikle belirli alanlarda (araştırma,
çevre, yerli halklar, balıkçılık, hidrokarbonlar gibi) atılması gereken
adımlara yönelik bir çerçeve sağlamıştır. Bu rapora göre AB’nin Arktik
politikası için üç önemli başlık belirlenmiştir. Bunlar: “Arktik bölgenin
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ve nüfusunun korunması ve varlığını
sürdürmesinin sağlanması, kaynakların sürdürülebilirliğini sağlanması
ve bölgenin çok taraflı yönetişiminin
geliştirilmesi”dir. Sözkonusu belgede
belirtildiği üzere, bu hususların yanı
sıra AB; Arktik bölgede “çevrenin korunması, hidrokarbon kaynaklarının
kullanımı ve çevre standartlarına
bağlı kalarak yeni deniz yollarının
açılması” konusuna öncelik vermektedir. Politikanın ana hatları bu şekilde ortaya konduktan sonra, AB’nin
Arktik bölge konusunda yayınladığı
en son belgeler 27 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Yüksek
Temsilcilik makamı tarafından hazırlanan ”Arktik için Bütünleştirilmiş AB
politikası” başlıklı belge ve bu belgeyi ele alan 20 Haziran 2016 tarihli
Dış İlişkiler Konseyi kararlarıdır. Söz
konusu kararlarda Arktik bölgenin
stratejik önemi belirtilerek, “AB’nin
bölgeye yönelik politikalar üretmesinin ve çeşitli sektörler bazında
bölgede mevcut ilişkilerini geliştirmesinin Birliğin çıkarları açısından
önemli olduğu” vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda, Birlik bölgeyi etkileyen sorunlarla başa çıkmada Arktik
bölgede yer alan devletlerin sorumluluğu olduğunu belirtse de, bölgesel ve çok taraflı işbirliğinin önemine dikkat çekmektedir. Bu noktada
AB’nin bölgede başta “Arktik Konsey
olmak üzere, Barents Avro-Arktik
Konseyi ve Kuzey Boyutu gibi oluşumlarla işbirliği içinde olacağı” belirtilmektedir. Konsey kararlarında
ayrıca “bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadele
edebilmek için tedbirlerin alınması,
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Arktik bölge için araştırma olanak
ve altyapılarının oluşturulması ve
fonların tedarik edilmesi, balıkçılık
ile ilgili uluslararası düzenlemelere
katılım, bölgedeki sivil toplum ve iş
çevreleri ile ilişki kurulması” gibi hususlar yer almaktadır. Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarının
da bölgeye ilişkin karar ve görüşleri
bulunmaktadır.
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Avrupa Birliği’nin Dış
İlişkileri (External
Relations of the
European Union)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) dış ilişkileri, literatürde temel olarak Birliğin
üçüncü ülkelerle Ortak Ticaret Politikası kapsamında kurduğu ticari
ilişkiler ve Dış ve Güvenlik politikalarını kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır. Daha geniş bir ifadeyle,
Birliğin dış ilişkileri; üye olmayan
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ülkelerle akdedilen anlaşmaları,
kalkınma yardımlarını, diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini, AB’nin
ortak dış ve güvenlik politikası, genişleme ve komşuluk politikalarını
(Bkz. Avrupa Komşuluk Politikası)
ve Birliğin diğer ülke ve bölgelerle
ilişkilerini kapsayacak şekilde değerlendirilmektedir. 1990’lı yılların başına kadar temelde ticaret, ortaklık
ve işbirliği anlaşmaları olarak sınıflandırılabilecek ve üçüncü ülkelerle
farklı derecelerde entegrasyon öngören anlaşmalar akdeden AB’nin
mevcut durumda üçüncü ülkelerle
imzaladığı anlaşmalar ile geniş bir
ticari ağı mevcuttur ve Birlik bu ülkelere önemli oranda insani yardım
ve kalkınma yardımı yapmaktadır.
AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı
anlaşmalar çeşitlenmiştir ve içerik
ve kapsam olarak bazı farklılıklara
sahip olsa da temelde, AB resmî
web sitesinde belirtildiği şekilde üç
kategoriye ayrılarak, şu şekilde tanımlanabilir ve örneklendirilebilirler.
1) Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları.
(Partnership and Cooperation Agreements) Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları en düşük entegrasyon düzeyini öngörmekte ve çok kapsamlı
düzenlemelere yer vermeksizin, ikili
ticari ilişkileri düzenlemektedir. Bu
tür anlaşmalara örnek olarak, 1999
yılında yürürlüğe giren ve güncellenmeleri için müzakerelerine başlanan AB ile Doğu Ortaklığı ülkeleri
Azerbaycan ve Ermenistan ile imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları verilebilir.
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2) Ortaklık Anlaşmaları (Association Agreements), Ekonomik Ortaklık
Anlaşmaları (Economic Partnership
Agreements), İstikrar ve Ortaklık
Anlaşmaları (Stabilisation and Association Agreements), Derin ve
Kapsamlı Serbest Ticaret (Alanı)
Anlaşmaları (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements).
AB ile ilgili ülke arasındaki “gümrük
tarifelerinin azaltıldığı ya da kaldırıldığı ve kurumsal ilişkilerin tesis
edilerek politikaların kısmi entegrasyonunun sağlandığı daha üst düzey anlaşmalar” ise aralarında yine
belirli farklılıklar göz önüne alınarak
AB tarafından Ortaklık Anlaşmaları
Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları, İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları, Derin
ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmaları olarak gruplandırılmaktadır.
Ortaklık Anlaşmalarına Mısır ile
2004 ve Gürcistan ile 2016 yılından
beri yürürlükte olan anlaşmalar,
Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarına
2012 yılından itibaren kısmen yürürlüğe giren ve güncellenmesi için
2019 yılında müzakerelere başlanan Madagaskar ve 2008 yılından
itibaren kısmen uygulanan Dominik
Cumhuriyeti ile imzalanan anlaşma
örnek olarak verilebilir. İstikrar ve
Ortaklık Anlaşmaları mevcut durumda Batı Balkan ülkelerini (Bkz.
Batı Balkanlar) içeren aday ve potansiyel aday ülkeler için yürürlükte
olan anlaşmalardır. Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmasına
2016 yılından itibaren kısmi olarak
yürürlükte olan Doğu Ortaklığı Ülkesi Ukrayna ile imzalanan anlaşma
örnektir.
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3) Gümrük Birliği (Customs Union)
ve Avrupa Ekonomik Alanı kapsamındaki Ekonomik Alan Anlaşmaları
(Economic Area Agreement)
İkili ticarette gümrük vergilerinin
kaldırıldığı, üçüncü ülkelere karşı
ortak gümrük tarifesinin uygulandığı ve ekonomi politikalarının Birlik
ile önemli ölçüde entegre edildiği Gümrük Birliği düzenlemeleri,
AB’nin üçüncü ülkelerle kurduğu
en üst düzey ekonomik entegrasyon biçimlerinden birini simgeler
ve Andorra ve San Marino ile 1991,
Türkiye ile 1996’dan itibaren yürürlükte olan Gümrük Birlikleri örnek
olarak verilebilir. İç pazarın bir parçası olan Avrupa Ekonomik Alanı’na
dahil olan İzlanda, Liechtenstein ve
Norveç ile 1994 ve 1995 yıllarından
itibaren yürürlükte olan Ekonomik
Alan Anlaşmaları da en üst düzey
entegrasyonu içeren anlaşmalardır.
AB, 2019 yılında ticaret anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin yıllık raporunda söz konusu ticaret anlaşmalarını dört kategoride incelemektedir.
Bu kapsamda; tarifelerin kaldırılmasını öngören Birinci Nesil Anlaşmalar
(First Generation Agreements) (Norveç, İsviçre, 8 Akdeniz Ülkesi, Meksika ve Şili ile imzalanan anlaşmalar,
Türkiye ile Gümrük Birliği ve İstikrar
ve Ortaklık Anlaşmaları); İkinci Nesil
Anlaşmalar (Second Generation Agreements) rekabet ve fikri mülkiyet
haklarının korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda Birlik ile
entegrasyon öngören Güney Kore,
Kolombiya, Peru, Ekvator, Kanada
ile imzalanan anlaşmalar; üçüncü
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kategoride ticari konularda AB mevzuatına uyumu öngören ve Ukrayna
ile imzalanan Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmaları, son olarak
da Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkelerinin ekonomik kalkınma ihtiyaçları
göz önüne alınarak içeriği oluşturulan Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları
belirtilmektedir.
AB’nin dış ilişkileri kapsamında incelenebilecek tüm bu anlaşmalar Birlik
ile farklı entegrasyon dereceleri öngörse de ortak özelliklerinden biri,
koşulluluk kapsamında da değerlendirilebilecek insan hakları maddeleri
(human rights clause) içermeleridir.
Bir başka deyişle, anlaşmalar kapsamındaki ülkeler insan hakları koşullarına uymadıkları takdirde, finansal
ve teknik yardımların kesilmesi ve
anlaşmanın askıya alınmasına kadar
uzanabilecek yaptırımlara başvurulması mümkündür. Ancak uygulamada siyasi nedenler ve değerler ve
çıkarlar arasındaki ikilem nedeniyle
tutarlılık arzetmeyen ve literatürde
eleştirilen uygulamalar ortaya çıkabilmektedir.
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Avrupa Birliği’nin
Öncüleri (European
Union Pioneers)
–Ahmet CERAN ve Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) temellerini
atan ve bugünkü haline gelmesinin
öncülüğünü üstlenen liderler AB’nin
öncüleri olarak adlandırılmaktadır.
Kimi AB kaynaklarında “Kurucu Babalar” (founding fathers), Avrupa
Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen’in 1 Aralık 2019 tarihinde Lizbon Antlaşması’nın 10. yılı ve oluşturulan yeni Komisyonun göreve
başlaması vesilesiyle yaptığı konuşmada belirttiği gibi “kurucu baba
ve anneleri” olarak tanımlanan bu
liderler farklı arka planlardan ve siyasi yaklaşımlardan gelerek, aynı
amacı, bir başka deyişle barış içinde
birleşmiş ve müreffeh bir Avrupa
idealini hedeflemişlerdir.
AB resmi web sitesinde “AB’nin öncüleri” olarak ifade edilen ve AB bütünleşmesine en belirgin katkıları ile
belirtilen isimler şu şekilde sıralanmaktadır. Federal Almanya’nın ilk
Şansölyesi Konrad Adenauer (18761967), Lüksemburg’un 15’inci Başbakanı Joseph Bech (1887–1975),
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Beyen Planı’nın mimarı ve ekonomik işbirliği konularında öncü, Hollanda Dışişleri Bakanı Johan Willem
Beyen (1897–1976), Birleşik Krallık’ın iki dönem Başbakanı ve “Birleşik Avrupa Devletleri” çağrısını ilk
ortaya atan öncülerden Winston
Churchill (1874–1965), İtalya’nın
cumhuriyeti kabul ettikten sonraki
ilk Başbakanı ve ortak savunma politikası fikrinin de ilk savunucularından Alcide De Gaspari (1881–1954),
Avrupa Komisyonu’nun ilk Başkanı
ve Almanya eski Dışişleri Bakanı
Walter Hallstein (1901–1982), Avrupa Komisyonu’nun tarımdan sorumlu ilk Üyesi ve AB Ortak Tarım
Politikasının oluşumundaki önemli
isimlerden Hollandalı siyasetçi Sicco Mansholt (1908–1995), Schuman Planı ve Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kuruluşuna giden süreçte ilham kaynağı
olan Fransız siyasetçi Jean Monnet (1888–1979) ve onunla birlikte
1948–1952 yılları arasında Fransa’nın Dışişleri Bakanlığını yürüten,
tarihe adını AKÇT’nin kuruluş yolunu açan Schuman Planı’nın mimarı
olarak yazdıran Robert Schuman
(1886–1963), Benelüks ülkelerinin
bir araya gelmesi fikrinin ve Roma
Antlaşması’nın öncü ismi, AB’nin
Savunma Birliği’ne de inanan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 1946 tarihli ilk Genel Kurulu’na başkanlık
eden ve 1957–1961 yılları arasında
NATO Genel Sekreterliği görevini
yürüten Paul-Henri Spaak, federal
bir AB idealinin öncüsü Altiero Spinelli. Dönemin Almanya Başbakanı
Helmuth Kohl ve dönemin Fransa
Cumhurbaşkanı François Mitterand
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da İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Fransa ve Almanya arasında işbirliğinin sağlanması ve Avrupa bütünleşmesine katkıları ile ön plana çıkan liderlerdir.

eski Kültür Bakanlarından Melina
Mercouri, 1979 yılında Avrupa Parlamentosuna seçilen ve Avrupa değerleri ve kadın hakları üzerine katkıları ile tanınan Louise Weiss’dır.

AB tarihi bu isimler yanında daha
birçok ismin etkisi ve çalışmalarıyla biçimlenmiştir. AB’nin öncüleri arasında sayılan bu isimler; AB
resmi web sitesindeki sıralamayla,
ilk doğrudan seçimle oluşturulan
Avrupa Parlamentosu’nun 1979–
1982 yılları arasında görev yapan
ilk kadın Başkanı ve 1974–1979
yıllarında da Fransa Sağlık Bakanı
olarak görev yapan Simone Veil,
1999–2002 yılları arasında Avrupa
Parlamentosunun ikinci kadın başkanı ve Avro’nun kabul edilmesi
sürecinde etkili bir rol oynayan Nicole Fontaine, 1943 yılında Avrupa
Federalist Hareketi kurucularından
ve 1975 yılında da Brüksel’de Association Femmes pour l’Europe’u
kuran Ursula Hirschmann, İkinci
Dünya Savaşı sonrası İtalya’nın en
önemli politikacılarından biri olan
ve 1969–1979 yılları arasında Avrupa Parlamenteri olarak görev yapan
Nilde lotti, 1952 yılında AKÇT Ortak
Asamblesi’nin ilk kadın üyesi olan
ve Roma Antlaşması’nın hazırlanmasında yer alan Marga Klompè,
2001 yılında İsveç’in AB Dönem
Başkanlığı sırasında Makedonya’da
yaşanan çatışmanın çözüme kavuşturulmasındaki rolü ve Avro’ya
desteği ile öne çıkan Anna Lindh,
Avrupa Kültür Başkenti girişiminin
oluşturulmasına öncülük eden ve
Avrupa’da kültürel farkındalığa katkıları önplana çıkan Yunanistan’ın
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Avrupa Birliği’nin
Sembolleri (European
Union Symbols)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) kendine özgü
sembollere sahiptir. Avrupa Birliği
resmi web sitesinde ifade edildiği
üzere, 1985 yılında kabul edilen,
AB içinde “birlik, uyum ve dayanışmayı” simgelediği ifade edilen ve
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mavi zemin üzerine daire şeklinde
sıralanmış 12 sarı renkte yıldızın bulunduğu Avrupa Bayrağı ve Beethoven’in dokuzuncu senfonisinin “Neşeye Övgü” (Ode to Joy) bölümünden oluşan Avrupa Marşı bu sembollerin en bilinenleridir. Schuman
Planı’nın açıklandığı 9 Mayıs tarihi
Avrupa günü olarak kutlanmaktadır. 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransa
Dışişleri Bakanı Robert Schuman
tarafından açıklanan Schuman Planı, akabinde 1952 yılında Paris Antlaşması ile yürürlüğe girecek Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun
(AKÇT) kuruluşuna giden yolu açmıştır. Böylelikle Birliğin temellerinin atıldığı 9 Mayıs günü, her yıl AB
kurumlarının kapılarını halka açtığı
etkinliklerle kutlanmaktadır. 2000
yılında ilk defa kullanılan AB’nin sloganı (motto) “Çeşitlilik içinde birlik”
(unity in diversity) mevcut AB üyesi
27 ülkenin farklı kültür ve dillerini
temsil etmektedir. AB’nin başkenti,
AB kurumlarının çoğunun yer aldığı
Brüksel/Belçika’dır. Günümüzde AB
sembolleri arasında 19 AB üyesinin
kullandığı ortak para birimi Avro
(Euro) da sayılmaktadır.
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Avrupa Birliği – Çin
İlişkileri (European Union
– China Relations)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki
ilişkiler, literatürde tartışıldığı şekliyle 1970’li yıllarda başlayarak gelişen
ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle
birlikte kurumsallaşmaya başlayan
ve 2003 yılından sonra mevcut işbirliğine stratejik bir boyutun da eklendiği ve ilişkilerin ivme kazandığı
bir yöne evrilmiştir.
Çin ve AB arasındaki ilk resmi ilişkiler, ABD’nin Pekin’i diplomatik olarak tanımasından üç yıl sonra 1975
yılında başlamıştır. 1978 yılında
taraflar arasında Ticaret ve İşbirliği Anlaşması imzalanmış ve Çin en
çok gözetilen ulus kaydını elde etmiştir. 1989 yılına kadar ekonomik
ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ancak 1989 Tiananmen Meydanı’nda demokratik talepler nedeniyle
toplanan aydın, öğrenciler ve işçilerin gösterilerine karşı hükümetin şiddetle cevap vermesi taraflar
arasındaki ilişkinin zedelenmesine
neden olmuş; AB Çin’e ekonomik
ambargo uygulamaya başlamıştır.
1990’lı yıllarda Çin’in insan hakları konusunda uyguladığı reformlar
nedeniyle ambargolar kaldırılmış
ancak AB tarafından uygulanan silah ambargosu devam etmiştir. Bu
dönemde AB – Çin ilişkilerinin kap163

samı daha sınırlı kalmıştır. Bununla
birlikte Soğuk Savaş’ın sona ermesi
ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması, Çin ve AB arasındaki ilişkilerin
de kurumsal hale gelmesini beraberinde getirmiştir. AB, Çin ilişkileri ile
ilgili olarak ilk uzun vadeli stratejisini “Çin-Avrupa İlişkileri İçin Uzun
Vadeli Bir Politika” başlığı ile açıklamıştır. Daha sonra 1998’de “Çin
ile Kapsamlı bir Ortaklık İnşa Etme”
stratejisi ilişkilerin temel dayanağı
olmuştur. Çin’in Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmasıyla birlikte AB, Çin
stratejisini geliştirmiş ve 2003 yılında Avrupa Güvenlik Stratejisi’nin
bir parçası olarak Çin ile ilişkilerine
güvenlik ve ekonomik boyutu da eklemiştir.
Her ne kadar değerler ve normlar
konusunda iki taraf birbirinden çok
farklı özelliklere sahip olsalar da iki
tarafın birbirlerine olan ve gittikçe
büyüyen ekonomik bağımlılıkları,
bu farklılıkların önemini azaltmıştır.
Çin ve AB arasındaki ticaret hacmi hızla artmış örneğin 2007 yılına
gelindiğinde 2003–2007 arasındaki ticaret hacmi iki katına çıkmıştır.
Çin’in en büyük ticaret ortağı AB
ile arasındaki ikili ticaret ilişkilerinde ekonomideki denge AB aleyhine
bozulmaktadır.
Bununla birlikte 2008 ekonomik
krizi ve onun bir uzantısı halinde
tezahür eden Avro Bölgesi (Borç)
Krizi, AB ekonomisine ciddi hasar
verirken, Çin’in de ekonomik olarak
önlenemez yükselişini beraberinde
getirmiştir. Ekonomik başarıyla birlikte siyasi gücü ve dünya politika164

sındaki etkisi de artan Çin, Batı tarzı
liberal düzeni de sarsmaya başlamıştır. AB; Brexit krizi, Avro Bölgesi
(Borç) Krizi, göç krizi gibi sorunlarla
baş etmeye çalışıp komşu bölgeler
üzerindeki etkinliğini de kaybederken Çin; Afrika, Asya ve Avrupa’da
dahil olmak üzere pek çok bölgede
etkinliğini arttırmış bu durum da taraflar arasındaki ilişkinin dinamiklerinin değişmesine neden olmuştur.
Ekonomik büyüme gücü yavaşlayan
ve ekonomide rekabetçilik avantajını kaybeden AB, büyük bir tüketici kitlenin olduğu Çin pazarına
ihracat arttırma hedefini daha fazla
öne plana çıkarmıştır. Aynı zamanda Çin’e verilen dış ticaret açığını
da azaltacak olan bu hedefe, Çin’e
yapılacak yabancı yatırımın artırılması stratejisi de eklenmiştir. Ancak
en önemli sorunlardan birisi Dünya
Ticaret Örgütü kurallarına uymayan
Çin ile ticaret ve yatırım yaparken
yaşanan sorunlardır. Ulusal paranın
değeriyle oynama, fikri mülkiyet
hakları düzenlemelerine uymama
ve DTÖ düzenlemelerine aykırı şekilde finans, telekomünikasyon ve
lojistik gibi alanlarda izlenilen yeni-korumacı politikalar, AB ile Çin’in
sıklıkla karşı karşıya gelmelerine neden olmuştur. Çin’in izlediği ihracat
odaklı ekonomi politikaları ekonomi
konusunda zorluklar yaşayan AB ülkeleri için tedirgin edicidir. Bu çerçevede iki taraf arasında bir güven
sorunu yaşanmaktadır. Bu güvenlik
ikileminin üstesinden gelmek ikili
ilişkilerin asıl dayanağı olan yatırım
ve ticaret ilişkilerinde daha dengeli
bir ilişki kurarak mümkün olabilecektir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Ekonomi konusunda yaşanan anlaşmazlıklara rağmen tarafların aralarındaki işbirliğini sürdürmek istediklerini de belirtmek gerekir. Özellikle
her yıl toplanan AB – Çin Zirvesi ve
taraflar arasında bir işbirliği platformu oluşturmakta, ilişkilerin daha
sağlıklı yürütülebilmesi açısından
önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca 2007 yılında kurulan “Üst Düzey
Ekonomik ve Ticari Diyalog”, 2010
yılında kurulan “Üst Düzey Stratejik Diyalog” ve 2012 yılında kurulan
“Üst Düzey İnsandan İnsana Diyalog” da taraflar arasındaki iletişimin
güçlendirilmesi adına önem taşımaktadır. Çin ve AB’nin yaşadıkları
sorunlara rağmen ilişkilerini daha
kurumsal bir çerçevede geliştirmek istediklerinin en açık örneği,
tarafların 2013 yılında “AB – Çin İş
birliği için 2020 Stratejik Gündemi”nin oluşturulmasıdır. 2020 Gündem
Belgesi; “barış güvenlik, refah ve
sürdürülebilir kalkınma ve insandan
insana iletişim” olmak üzere dört
temel alanı içermektedir. Taraflar
arasındaki sosyalizasyonun gerçekleşmesini amaçlayan belge, “bilgi
alışverişi, algı ve beklentilerin gözden geçirilmesi, ortak normların ve
standartların belirlenmesi” konularında ivme kazanılmasını hedeflemektedir.
Uluslararası ilişkilerin güncel konularından birisi de Çin’in önemli politikalarından olan “Tek Kuşak Tek
Yol” politikasıdır. Bu proje ile Çin,
hem uluslararası ticarette önemli
bir avantaj elde etmiş hem de eski
İpek Yolu’nun geçtiği bölgeler üzerindeki pek çok ülke üzerinde kontAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rol sağlamıştır. Bu bağlamda “Tek
Kuşak Tek Yol” projesine İtalya’nın
da eklenmesi, AB içinde önemli sorunlara neden olmuştur. Bu tür ortaklıklar, Çin’in Avrupa pazarındaki
artan gücüne işaret ettiğinden Fransa ve Almanya tarafında tedirgin
edici olarak nitelendirilebilmektedir. Çin’in Balkan ülkelerine yönelik
alt yapı yatırımları da AB açısından
diğer rahatsızlık konusudur. Çin’in
11 AB üyesi (Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Slovakya,
Macaristan, Slovenya, Hırvatistan,
Romanya ve Bulgaristan) ve beş
Balkan üyesi (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, K.Makedonya
ve Sırbistan) ile birlikte kurduğu
16+1 Platformu çerçevesinde AB ülkeleri ile yatırımlar, ulaşım, finans,
bilim, eğitim ve kültür alanlarında arttırdığı işbirliği ilişkileri, Birlik
içerisinde bütünlüğe zarar vermesi
ihtimali nedeniyle endişe yaratmaktadır. 16+1 Platformu 2019 yılında
Yunanistan’ın katılımıyla 17+1 Platformu haline dönmüştür.
Bu çerçevede Çin, AB içerisinde etkisini giderek arttırıp rekabetçilik ve
ekonomik büyüme anlamında AB’yi
zorlayarak, gelecekte AB için önemli bir ortak olmakla birlikte ciddi bir
rakip haline gelmiştir. Bu çerçevede
AB – Çin ilişkileri her yıl düzenlenen
Çin – AB Zirvesi gibi kurumsal mekanizmalarla devam edecektir. Bununla birlikte Çin, AB açısından önemli
bir rakiptir ve gelecekteki ilişkiler
rekabet-işbirliği ekseninde şekillenmeye devam edecektir. Nitekim,
30 Kasım 2020 tarihinde AB ve Çin
arasında Kapsamlı Yatırım Anlaşma165

sı’nın (Comprehensive Agreement
On Investment) müzakerelerinin
sona erdiği ve tarafların ilkesel olarak anlaşma şartlarında mutabık
kaldığı duyurulmuştur.
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Avrupa Birliği – NATO
İlişkileri (European Union
– NATO Relations)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Avrupa Birliği (AB) – NATO ilişkileri iki örgütün stratejik ortaklığına
dayanmaktadır. Soğuk Savaş döneminde Avrupa’nın güvenlik açısından tamamen ABD’ye ve NATO’ya
bağımlı olması, savunma alanında
bağımsız bir aktör olmasını engellemiştir. NATO, Soğuk Savaş’tan
166

AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nı (AGSP) oluşturmaya
karar verdiği 1998 yılında gerçekleşen Saint Malo Zirvesi’ne kadar
olan süreçte, Avrupalı partnerlerinin savunmasını üstlenmiştir. Soğuk
Savaş döneminde AB, kendi dış ve
güvenlik politikasını oluşturmak için
Pleven Planı, Fouchet Planı gibi girişimler çerçevesinde uzun yıllar çaba
göstermiştir. Daha sonra oluşturulan Avrupa Siyasi İşbirliği ve sonrasındaki gelişmelerle bu alanda daha
kurumsal adımlar atılmaya çalışılsa
da bağımsız bir savunma politikası oluşturmak mümkün olmamıştır. Soğuk Savaş yıllarında NATO bu
alandaki üstünlüğünü korumaya devam etmiştir.
NATO ve AB, Soğuk Savaş sonrası
dönemde de birlikte çalışarak Avrupa’da istikrarı ve yeniden bütünleşmeyi sağlamaya çalışmışlardır.
NATO, Doğu Avrupa ülkelerini savunma şemsiyesi içerisine alırken,
AB, Kopenhag Kriterleri çerçevesinde bu ülkelerin ekonomik ve siyasi
dönüşümlerini sağlamıştır. (Bkz.
Doğu Genişlemesi) Literatürde “Çifte genişleme” olarak da isimlendirilen bu süreç neticesinde Batı ittifakı
için istikrar sağlanmış, Soğuk Savaş
döneminde demir bir perde ile ikiye
ayrıldığı belirtilen kıta yeniden birleştirilmiştir. Bununla birlikte AB’nin
kendi savunma politikasını oluşturması fikri, Yugoslavya’nın dağılması
ve AB’nin Kosova Savaşı’nda hiçbir
etki gösteremeyerek ABD ile anlaşmazlıklar yaşaması sonucunda
yeniden gündeme gelmiştir. 1998
yılında Birleşik Krallık ve Fransa’nın
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Saint Malo Zirvesi’nde AGSP’yi geliştirilmesi konusunda karar almasıyla NATO – AB ilişkileri açısından
bir dönüm noktası yaşanmıştır. Saint Malo Zirvesi’nde AB’nin kendi
askeri ve savunma politikasını geliştirme kararı, NATO ile AB arasında
işbirliğinin kurumsal mekanizmalarının oluşturulmasını gerektirmiştir.
Bu dönemde AB’nin savunma alanında tamamen bağımsız bir aktör
haline gelmesi konusundaki endişe,
Madeleine Albright’ın belirlediği 3D
kuralı (“NATO imkân ve kabiliyetleri açısından ikilik yaratılmaması, iki
taraf arasındaki iletişimin ve karar
alma mekanizmalarının koparılmaması ve NATO ile AB üyeleri arasında ayrımcılık yapılmaması”) ile giderilmiştir.
Soğuk Savaş sona erdikten sonra
NATO ve AB, çifte genişleme süreciyle Doğu Avrupa ülkelerini de birlikte üyeliğe kabul ettikleri için iki
örgütün pek çok üyesi ortaktır. Bununla birlikte AB ve NATO’ya paralel biçimde üye olmayan ülkeler de
mevcuttur. Avusturya, Finlandiya,
İsveç, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, Malta AB üyesi ülkeler
olmakla birlikte NATO’ya üye değildirler. ABD, Kanada, Türkiye, Birleşik Krallık (Brexit sonrası), Norveç,
Karadağ, İzlanda, Arnavutluk ve
Kuzey Makedonya ise NATO’ya üye
olup AB üyesi olmayan ülkelerdir. İki
örgütün üyeleri arasındaki farklılık,
kurumsal işbirliği için önemli bir sorun haline gelebilmektedir. Özellikle
Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iki örgüte paralel olarak üye
olmayışları pek çok sorunu berabeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rinde getirmiştir. Bu sorunlardan en
önemlisi, AB’nin gerçekleştireceği
operasyonlarda NATO’nun imkanlarının ve kapasitesinin kullanılmasına yönelik olmuştur. Türkiye ile
2001 yılında gerçekleştirilen Ankara
Mutabakatı/Uzlaşısı ile bu sorun giderilmeye çalışılmıştır. Yunanistan
tarafından yapılan itirazlar ise 2002
yılında gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi kararları ile çözülmüştür. Ancak
fiilen giderilen sorunlara rağmen
bu üyelerin uyguladıkları çifte veto
mekanizması nedeniyle iki örgütün
işbirliği yapması yolundaki sorunlar
giderilememiştir. Kâğıt üzerinde de
olsa işbirliği önündeki sorunların giderilmesiyle 17 Mart 2003 tarihinde
Berlin-Artı (Berlin-Plus) Anlaşmalar
paketi oluşturulmuştur. Berlin-Artı
Anlaşması; AB’nin NATO’nun operasyonel planlamasını kullanabilmesinin garanti edilmesi; AB’nin NATO
yetenekleri ve ortak varlıklarını kullanabilmesi; AB önderliğindeki operasyonlar için, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı’nın
(SHAPE) kullanılması seçeneğinin
bulunmasını içermektedir. Bununla birlikte NATO savunma planlama
sisteminin gerektiğinde AB operasyonları için kullanılabilecek şekilde
uyarlanması gibi unsurlar da bu
anlaşmada yer almıştır. Berlin-Artı
düzenlemelerinden sonra AB, 2003
yılında Makedonya’da en büyük
askeri operasyonu olan Concordia
operasyonunu gerçekleştirmiştir.
Bu tarihten sonra AB, NATO’nun
Balkanlar’da gerçekleştirdiği askeri
operasyonları devralmıştır. Bu operasyonlar, 1992 yılında Batı Avrupa
Birliği (BAB) görevleri olarak belirle167

nen ve Amsterdam Antlaşması ile
Maastricht Antlaşması’na eklenen
Petersberg görevleri kapsamında
gerçekleştirilmiş operasyonlardır.
Petersberg görevleri; “insani misyonlar ve kurtarma misyonları,
barış misyonları, barış sağlama da
dahil olmak üzere çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi” için belirlenen misyonlardır. Bu çerçevede
AB’nin NATO misyonlarını devralarak yürüttüğü ve iki örgütün işbirliği
yaptığı bu yıllar, AB’nin gelecekte
NATO’ya rakip bir örgüt haline gelip
gelemeyeceği tartışmalarının da yaşandığı yıllardır.
2003 yılında Irak Savaşı’nda, ABD –
AB ilişkilerinde olan çatlak, AB’nin
önce Avrupa Anayasası düzenlemeleri yapması, sonra da Lizbon
Antlaşması (2009) ile savunma
alanında ciddi adımlar atmasına
neden olmuştur. Anlaşma ile AGSP,
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na (OGSP) dönüşmüş, Avrupa
Savunma Ajansı’nın güçlendirilmesi sağlanmış, dayanışma ve Daimî
Yapılandırılmış İşbirliği (Permanent
Structured Cooperation-PESCO) kabul edilmiştir. Bu düzenlemeler ile
savunma alanında daha güçlü olacağı düşünülen AB, Libya operasyonundaki başarısız performansı ve
ilerleyen tarihlerde yaşadığı krizler
nedeniyle savunma konusunda kendisinden beklenilen performansı
gösterememiştir.
Uzun yıllar OGSP konusunda bir varlık gösteremeyen AB, ABD başkanı
Donald Trump’ın Avrupalı müttefiklerine NATO içerisinde askeri har168

camaları arttırmamaları konusunda
yönelttiği ağır eleştirileri sonucunda, Lizbon Antlaşması ile çerçevesi çizilen PESCO’yu oluşturmuştur.
PESCO muktedir ve gönüllü olan
üyeler arasında daha yakın bir işbirliğini öngörmektedir. 2017 yılında
17 işbirliği projesi konusunda anlaşmaya varan 25 üye ülke savunma
konusunda daha yakın işbirliği yapmak için mutabakata varmışlardır.
Ancak PESCO düzenlemeleri, AB’nin
gelecekte NATO’ya rakip olacağı anlamına gelmemektedir. AB’nin NATO’ya rakip olup olmayacağı soruları artık geçerliliğini kaybetmiş durumdadır. Günümüzde hibrit savaş,
siber güvenlik tehditleri, asimetrik
tehditler, yükselen güçlerin yarattığı
yeni tehditler ve terörizm gibi farklı
tehditlerle mücadele etmek zorunda olan iki örgüt işbirliğine devam
etmekte ve bu sorunlar konusunda
iş bölümü yaparak etkin olmaya çalışmaktadırlar.
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Avrupa Birliği – Rusya
Federasyonu İlişkileri
(European Union and
Russian Federation
Relations)
–Habibe ÖZDAL–
Avrupa Birliği (AB) ile Rusya Federasyonu arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler 1994 yılında imzalanan,
1997’de 10 yıllığına yürürlüğe giren
ve 2007’den bu yana her yıl uzatılan
Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’na
(Partnership and Cooperation Agreement–PCA) dayanmaktadır. Rusya
ile AB arasındaki ilişkilerin siyasi ve
hukuki altyapısını oluşturan anlaşma, siyasi diyaloğun da temelini
oluşturmaktadır. İlişkilerin kurumsallaşmasının altındaki temel motivasyon, AB ve Rusya’nın uluslararası alanda birbirlerini önemli birer
aktör olarak tanımaları ve ortak
çıkarlarına uygun alanlarda işbirliğine gitmek olmuştur. 2003 yılında
AB ve Rusya stratejik ortaklıklarını
güçlendirme ve dört “Ortak Alan”
(Common Spaces) oluşturarak aralarındaki işbirliğini geliştirme kararı
almışlardır. Bu alanlar: 1) “Ekonomi
ve çevre”, 2) “Özgürlük, güvenlik ve
adalet”, 3) “dış güvenlik”, 4)”araştırma, eğitim, kültür”dür.
Rusya’nın AB’nin en büyük komşusu
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

olması, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde sahip olduğu veto yetkisi nedeniyle uluslararası alanda
meydana gelen gelişmeleri etkileyebilmesi, coğrafi, tarihsel, kültürel
bağları vesilesiyle Avrupa’nın hem
siyasi yapısının hem de güvenlik
mimarisinin önemli yapıtaşlarından
birisi olması ve son olarak AB üyelerinin değişen oranlarda olmak suretiyle Rus doğalgazına olan bağımlılıkları, Rusya’yı AB için önemli bir
aktör haline getirmektedir.
Rusya açısından ise AB ile ilişkilerin
konjonktürel gelişmelere paralel
olarak dönüşen bir önemi vardır.
SSCB’nin dağılmasının ardından geçen ilk sekiz yıllık dönemde siyasi diyalog bakımından ikili ilişkiler büyük
bir ivme kazanamamıştır. Bu durum
iki temel neden ile açıklanabilir. Birincisi Birliğin dönüştürücü rolü konusunda Rusya’da görülen dirençtir.
İkincisi ise özellikle 1990’ların ikinci
yarısında daha fazla öne çıkan bir
durum olarak, uluslararası alandaki
gelişmelerin Batılı devletlerin inisiyatifleri ile şekillenmesine karşı
Rusya’nın ekonomik zayıflık ve siyasi kaos ortamı nedeniyle aktif bir
belirleyici olamaması durumudur.
Bu durumun da etkisiyle 2000’lerde Rusya – AB ilişkilerinde Moskova daha pragmatik bir tutum takınacaktır. 2000’li yıllardan itibaren
AB’nin Rus dış politikasındaki öneminin arttığı görülmektedir. Zira bu
dönemde Avrupa’dan gelecek olan
yabancı yatırım, hammadde ihracatına dayanan Rus ekonomisinin
dönüştürülmesi bakımından kritik
önem arz etmiştir. Bu dönemde
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Rusya – AB ilişkilerinin ekonomik
alanda enerjinin yoğunluğunu hissettirdiği tam bir karşılıklı bağımlılık niteliği taşıdığı yoğun olarak
tartışılmaktadır. Nitekim, karşılıklı
bağımlılığın sonucu olarak, AB’nin
Rusya’nın en önemli ticaret ortağı
haline geldiği ve en önemli dış yatırım kaynaklarından biri olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan Moskova açısında ikili
ilişkilerin sınırı, bahsi geçen çerçeve
ile sınırlı tutulmuş, “eşitler arası”
ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmiştir. Bu konuda hassasiyet Avrupa’nın eski Sovyet coğrafyasına yaymaya çalıştığı ‘liberal değerler’ ve
oynadığı dönüştürücü güç rolünün,
Moskova tarafından egemenliğine
zarar verici olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle
AB’nin Rusya ile kurduğu ilişkilerin
dinamiği, diğer eski Sovyet coğrafyasında bulunan devletlerden farklı olmak durumunda kalmıştır. Bu
dinamikler nedeniyle ikili ilişkilerin
niteliği kimi dönemlerde işbirliği
olurken, kimi dönemlerde ise normatif güç mücadelesi öne çıkmaktadır. Rusya ile AB arasındaki ilişkilerde krizlerin ve anlaşmazlıkların
yönetilmesi konusundaki gereklilik,
Birliğin ve Rusya’nın Avrupa bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamak
adına birlikte çalışmaları gerekli iki
temel aktör olmaları durumundan
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte
dış politika alanında çatışan çıkarlar
görmek de mümkündür. 2000’li yıllardan bu yana iki aktör arasındaki
mücadele Avrupa Komşuluk Politikası’nın oluşturulması ile ortaya çı170

kan “ortak komşuluk alanı” (shared
neighborhood) kavramı ile ifade edilen eski Sovyet coğrafyasında kendisini göstermiştir. Öyle ki Ukrayna
Krizi’nin devamında Mart 2014’te
Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı, Ukrayna’nın doğusunda ortaya çıkan iç
savaş ve sonrasındaki dondurulmuş
çatışma durumu Rusya’nın Batılı
devletler ve örgütler ile olan ilişkilerinde önemli bir kırılmaya neden
olmuştur. Bu noktada sadece Rusya
ile AB arasındaki anlaşmalar askıya
alınmakla kalmamış, aynı zamanda
Rusya’ya yönelik AB yaptırımları da
uygulanmaya konulmuştur. Diplomatik ilişkilerdeki kopuşa rağmen
Avrupa’daki dış politika yapıcıları
Rusya’nın dışında bırakıldığı herhangi bir yapının sürdürülebilir olmayacağı konusunda uzlaşmaktadır.
Tam da bu bakış açısının etkisiyle,
Rusya – AB ilişkilerinin içinde bulunduğu kriz ortamı devam etmekle
birlikte, Rusya’nın AB için bölgesel
ve küresel gelişmeler söz konusu
olduğunda stratejik bir oyuncu ve
ortak olduğu düşüncesi de varlığını
sürdürmektedir.
Yaşanan siyasi krizlere, söz konusu
krizlerin getirdiği siyasi kırılmalar ve
ekonomik yaptırımlara rağmen taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin
boyutu dikkat çekicidir. Uygulanan
yaptırımlara ve tüm siyasi krizlere
karşın Rusya için AB en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam
etmektedir.
Rusya ile Birlik arasındaki ticari ilişkilerin yoğunluğunun en önemli
nedenlerinden biri Rusya’nın AB’nin
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en büyük doğalgaz ve petrol tedarikçisi olmasıdır. Rusya açısından
AB önemli bir pazar iken AB üyesi
ülkelerin ise Rusya’ya olan değişen
ölçülerdeki bağımlılığı, enerji tedariğinin güvenli, sürdürülebilir ve
karşılanabilir ölçülerde olması hususlarını her iki taraf için de öne çıkarmaktadır. Bu nedenlerden ötürü
bu konuda literatürde üzerinde durulan en önemli konulardan birinin
Rusya ile AB’nin enerji alanında ortak çıkarları olduğunu ve ilişkilerinin
niteliğinin karşılıklı bağımlılık olduğu söylenmelidir.
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Avrupa Borç Krizi
(European Debt Crisis)
Bkz. Avro Bölgesi (Borç) Krizi
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Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu
(European Regional
Development Fund
(ERDF))
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu,
Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Politikası’nın araçlarından bir tanesidir.
1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran Roma Antlaşması’nda üye ülkelerin ekonomik
entegrasyonunun başarılı olması
için bölgeler arasındaki ekonomik
gelişmişlik farklarının giderilmesi
gerektiği vurgulanmıştır. Altı ülke
ile kurulan AB’de zaman içerisinde
yaşanan genişlemeler sonucunda
yeni ülkelerin de Birliğe dâhil olması ve küreselleşmenin artan etkileri
neticesinde hem bir ülke içerisindeki farklı bölgeler arasındaki hem
de farklı Üye Devletler arasındaki
sosyo-ekonomik farklar artmıştır.
Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip
bölgeler arasında uyumu sağlamayı ve dengesizlikleri azaltmayı
amaçlayan Bölgesel Politika’nın bu
kapsamda en önemli araçları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund
– ERDF) ve Uyum Fonu’dur (Cohesion Fund). Söz konusu iki fon; Avrupa Sosyal Fonu (European Social
Fund), Kırsal Kalkınma için Avrupa
Tarımsal Fonu (European Agricultural Fund for Rural Development) ve
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu
(European Maritime and Fisheries
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Fund) ile birlikte Avrupa Yapısal ve
Yatırım (European Structural and
Investment - ESI) fonlarını oluşturmaktadır.

nomisine yönelik yatırımları desteklerken, geçiş bölgelerinde %15 ve az
gelişmiş bölgelerde %12 oranında
destek sağlamıştır.

ESI fonlarının en büyük kısmı olan
ve 1975 yılında hayata geçirilen
ERDF, ekonomik ve sosyal olarak
Birliğin diğer bölgelerinden daha az
gelişen bölgelerinin kalkınmasına
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. En
genel tanımıyla Ar-Ge ve yenilikçilik,
iklim değişikliği ve çevre, KOBİ’lerin
desteklenmesi ile telekomünikasyon, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim ve
sosyal konulardaki altyapı projelerini destekleyen ERDF, bölgesel ve
yerel kalkınmayı artırmayı amaçlamaktadır. 2014–2020 döneminde
1.082 milyar Avro’luk AB bütçesinin %32,5’inin (351,8 milyar Avro)
tahsis edildiği Bölgesel Politika’dan
en büyük payı 185,3 milyar Avro ile
ERDF almıştır.
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Avrupa Bütünleşme
(Entegrasyon) Kuramları
(European Integration
Theories)
–Sezgin MERCAN–
Teori, bir olayın ve sürecin açıklanmasında hangi faktörlerin öne çıkarılması gerektiği ve faktörler ile olay
arasında nasıl bir ilişkinin olduğu
konusundaki temel referanstır. Teori, gözlemlerin yapılandırılmasını ve
anlamlandırılmasını sağlamakta, bir
açıklamada neyin önemli olduğuna
ve nasıl tanımlanması gerektiğine
işaret etmekte, farklı bilgi türlerinin ortaya çıkmasına ve dönüşmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda
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bir teori olayla ilgili olası sonuçların
da öngörülmesine yardımcı olmaktadır. Eğer olay siyasi ve ekonomik
bütünleşme ise bunun süreci, kurumsallaşması, varacağı nokta gibi
hususlar açıklanmak durumundadır.
Avrupa bütünleşmesinin teorik
referansla açıklanmasına yönelik
ihtiyaç, bütünleşme kuramlarının
önemini yansıtmaktadır. Avrupa
Birliği’nin (AB) kendine özgü yapısı, geniş ölçekli siyasi ve ekonomik
bütünleşme hareketleri, karar alma
mekanizmaları, birimler arasındaki etkileşim ve sınırları aşan siyasi,
ekonomik işlemler farklı kuramsal
perspektiflerle açıklama yapmayı
gerektirmektedir. Bütünleşme kapsamında devletin konumu, bürokratik yapının etkinliği, kimliğin nasıl
konumlandırıldığı, normatif hassasiyetlerin varlığı, ortak politikalar
hakkında yürütülen müzakere süreçleri, müzakerelerdeki pazarlıklar
ve karar alma mekanizmasına etki
eden aktörler değişebilmektedir. Bu
gibi değişimlerin açıklanabilmesinde yine bütünleşme kuramlarından
yararlanılabilmektedir. Avrupa bütünleşmesini farklı perspektiflerden
açıklayan Avrupa bütünleşme kuramlarının başlıcaları; işlevselcilik,
yeni işlevselcilik, hükümetlerarasıcılık, liberal hükümetlerarasıcılık,
yeni kurumsalcılık (tarihsel kurumsalcılık, rasyonel tercih kurumsalcılığı, sosyolojik kurumsalcılık) ve
sosyal inşacılık olarak sıralanabilir.
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Avrupa Bütünleşmesi
(Entegrasyonu)
(European Integration)
–Haluk ÖZDEMİR–
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve günümüzde Avrupa Birliği’nin (AB) ortaya çıkmasıyla
devam eden süreç Avrupa bütünleşmesi olarak bilinmektedir. Ulaştığı ekonomik ve parasal birlik aşaması, ortak politika ve kurumlarıyla
birlikte dünyadaki en başarılı bütünleşme örneğidir. Avrupa’da bütünleşme düşüncesi yüzyıllarca geriye
götürebilecek fikirlere dayanmaktadır ve tarihsel olarak ilham aldığı
bazı örneklerden beslenmiştir. Bu
tarihsel örnekler arasında, ortak bir
amaç için birlikte hareket edilmesini
simgeleyen Haçlı Seferleri, ortak bir
hukuk ve siyaset anlayışını simgeleyen Roma İmparatorluğu sayılabilir.
Bir de Avrupa bütünleşmesini zorunlu hale getiren olumsuz tarihsel
örnekler vardır. Örneğin İkinci Dünya Savaşı ve Nazi işgalleri, Avrupa
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bütünleşmesinin ideolojisini şekillendirmiştir. Buna benzer örnekleri tekrar yaşamamak için özellikle
anti-Nazizm ve liberalizm, Avrupa
bütünleşmesinin temel ideolojik
unsurlarıdır.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları,
Avrupa’nın tarih sahnesindeki dramatik düşüşüne neden olmuştur.
Dünyaya hükmeden Avrupa imparatorlukları bu savaşlar sonrasında
sıradan devletler konumuna itilirken, ABD ve Sovyetler Birliği Avrupa kıtasına hâkim olmuş, kıtayı paylaşmış ve bu eski imparatorluklara
hükmetmeye başlamıştır. Winston
Churchill, 5 Mart 1946’da ABD’de
bir üniversitede yaptığı konuşmada
Avrupa bütünleşmesinin gerekliliğine işaret eden konuşmasını yapmıştır.
Avrupalılar açısından psikolojik şok
etkisi yaratan ve özellikle Fransızların kabullenemediği asıl gelişmeyse, eski sömürgeleri olan ABD’nin
yardımına muhtaç duruma düşmüş
olmalarıdır. Amerikan hegemonyasının en somut olarak hissedildiği
gelişmelerden biri de Süveyş Krizi
olmuştur. Eski imparatorluklar olan
İngiliz ve Fransız devletleri, 1956’da
Süveyş’te planladıkları komployu
gerçekleştiremeyince, hem karşı
bloğun lideri Sovyetler Birliği hem
de muhtaç oldukları büyük müttefikleri ABD tarafından eleştirilmiştir. Onlar açısından gurur kırıcı bu
durum, Avrupa’da bütünleşmeyi ve
Avrupa’nın eski güçlü konumunu
yeniden ve bütünleşme yoluyla elde
etmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir.
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Avrupa’da bütünleşme çabaları aslında İkinci Dünya Savaşı öncesinde
başlamış, savaşın hemen ardından
daha da ivme kazanmıştır. Kont Richard Coudenhove Kalergi tarafından 1922’de yayınlanan Pan Avrupa
manifestosu ve ardından 1923’te
kurulan Pan Avrupa hareketi, içerisinde çeşitli politikacı ve devlet
adamlarını da barındıran önemli
bir hareketti. Hareketin amacı Avrupa’da federal bir birlik sağlamaktı.
Araya giren Dünya Savaşı hareketi
sekteye uğratsa da savaşın hemen
ardından federalist hareketler yeniden canlanarak 1948 yılında Avrupa
Hareketi adı altında birleşerek günümüzdeki Avrupa bütünleşmesinin temellerini attı.
9 Mayıs 1950’de Robert Schuman
tarafından ilan edilen plan, günümüzde de devam eden Avrupa bütünleşmesinin ilk somut adımı oldu.
(Bkz. Schuman Planı) Bu plana göre
bütünleşme, özellikle Almanya ve
Fransa’yı bir araya getiren bir Kömür ve Çelik Topluluğu olarak başlamalıydı. Çünkü Avrupa’nın karşılaştığı sorunların büyük bir kısmının
temelinde, 1648’den bu yana Alman-Fransız gerginliği yatmaktaydı. O tarihlerden itibaren Alman
ulusal birliğini engellemeye çalışan
bir Fransa ve daha sonra da ulusal
birliğini sağladıktan sonra Fransa
ile düşmanca ilişkiler geliştiren bir
Almanya vardı ve bu iki ülke arasındaki gerginlikler, iki dünya savaşıyla
birlikte Avrupa’nın sonunu getirmişti. Bu iki ülkenin ulusal çıkarları bir
şekilde birleştirilmeli ve örtüştürülmeliydi. Bu çerçevede 1952 Paris
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Antlaşması’yla birlikte stratejik ve
askeri sanayi için hayati öneme sahip sektörler olan kömür ve çelik
sektörlerinin ortak yönetimini sağlayan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Merkezinde
Almanya ve Fransa’nın bulunduğu
topluluğun diğer üyeleri, İtalya,
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg,
aynı zamanda AB’nin kurucu altı ülkesi (Altılar) olarak bilinir.
Sektörel bazda başlayan bütünleşme, daha sonra tüm sektörleri kapsayacak şekilde 1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kuruluşuna yol
açmıştır. AET’nin temel amacı, üye
ülkeler arasında önce gümrük birliği ve ardından daha ileri bir bütünleşmeyi temsil eden bir ortak pazar
yaratılmasıdır. Nitekim 1968 yılında
gümrük birliği ve 1993 yılında da
ortak pazar aşamalarına geçilmiştir.
1993 yılında yürürlüğe giren ve
Avrupa Birliği Antlaşması olarak
da bilinen Maastricht Antlaşması,
bütünleşmenin amaçlarını yeniden tanımlayarak hem ekonomik
ve parasal birliği bir hedef olarak
koymuş, hem de bütünleşme sürecine ortak dış politika ve içişleri gibi
siyasi nitelikte yeni unsurlar eklemiştir. Bu çerçevede ortak bir para
birimi olarak Avro oluşturulmuş,
onu yönetmek için de Avrupa Merkez Bankası kurulmuştur. Böylece
Avro’ya geçen üye ülkeler hem ulusal paralarından vazgeçmiş, hem
de parasal politikalar konusundaki
egemenlik yetkilerini bu bankaya
devretmiştir.
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Avrupa bütünleşmesinin geldiği
son aşamada 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması Avrupa
Birliği’ne bugünkü şeklini vermiştir.
Bu çerçevede Avrupa Birliği’ni uluslararası alanda ayrı bir tüzel kişilik
olarak tesis eden Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Zirvesi kurumu
oluşturulmuş, böylece AB’yi uluslararası alanda somut olarak temsil
eden bir Zirve Başkanı ortaya çıkmıştır. AB’nin başkanlığını ilk olarak
Herman von Rompuy üstlenmiştir.
Bir diğer önemli adım, AB’nin ortak
dış ve güvenlik politikasını yürütmek üzere dışişleri bakanına benzer bir konum olarak Birlik Dışişleri
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği (Bkz. Yüksek Temsilci) oluşturulmuştur. Yüksek Temsilci’ye
yardımcı olmak ve onunla birlikte
çalışmak üzere Avrupa Dış Eylem
Servisi kurulmuş, AB’nin diğer ülkelerde bulunan temsilcilikleri yani
Avrupa Birliği Delegasyonları bu
kuruma bağlanmıştır. (Bkz. Birlik
Delegasyonları)
Bütünleşmenin ulaştığı aşamayı
somutlaştıran bir başka gelişme de
sınırları ortadan kaldırarak pasaportsuz serbest dolaşım ve ortak
bir vize sistemi oluşturan Schengen
sistemidir. 1957’de ortaya konulan
serbest dolaşım hedefi büyük oradan başarılmış olsa da Schengen
uygulaması aynı zamanda diğer ülkelerden gelen insanların da sanki
tek bir ülkede seyahat ediyormuş
gibi serbestçe dolaşabilmesini sağlamıştır. Bu durum, aynı zamanda
AB üyelerinin ortak içişlerine yönelik belli kurumlar yaratmasını da
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zorunlu hale getirmiştir. Schengen
Bilgi Sistemi, ortak Schengen vizesi çerçevesinde AB ülkelerine giriş
yapan kişilere dair bilgilerin paylaşılmasını sağlayan ve bu yolla suçla
mücadeleyi de kolaylaştıran bir sistemdir. Aynı bağlamda, 1998 yılında
kurulan Avrupa Polis Ofisi (Europol), Avrupa’nın ortak polis teşkilatı
olarak işlev görmektedir.
Avrupa bütünleşmesi her ne kadar
federalist bir yönde ilerliyor görünse de anti-federalist olarak adlandırılan kesimler, bütünleşmenin bir
federasyona dönüşmemesi yönünde yaklaşım sergilemektedir. Avrupa
bütünleşmesi, başlangıçtan itibaren
federalistlerle anti-federalistler arasındaki dengeler çerçevesinde ilerlemekte ve sürecin hızı bu dengeler
tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden resmi AB belgelerinde Avrupa
Birleşik Devletleri veya Avrupa federasyonu ifadeleri bir amaç olarak geçmemektedir. Nitekim 1957
Roma Antlaşması, bütünleşmenin
nihai hedefi “giderek yakınlaşan bir
birlik” (an ever closer union) olarak
belirsiz bir şekilde ifade etmiştir.
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Avrupa Değerleri
(European Values)
Bkz. Avrupa Birliği Değerleri

Avrupa Denetim
Otoriteleri (European
Supervisory Authorities)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Birliği (AB) ekonomisi ve
finansal piyasaları 2008 küresel krizinden oldukça olumsuz etkilenmiştir. Bunun sonucunda finansal kurumların AB düzeyinde daha sıkı bir
şekilde denetiminin yanı sıra ulusal
denetim kurumları arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlayacak ortak
kurumların oluşturulmasının gereği
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 2010 yılında AB’de makro ve mikro ihtiyati
denetimin artırılması amacıyla AB
düzeyinde yeni bir yapılanmaya gidilmesine yönelik Avrupa Finansal
Denetim Sistemi (European System of Financil Supervision) oluşturulması kararlaştırılmıştır. Sistem
kapsamında bankacılık, sigortacılık
ve menkul kıymetler alanlarında
üç yeni AB denetim otoritesinin ve
bunlara ilave olarak Avrupa Sistemik Risk Kurulu’nun kurulmasını
öneren düzenleme teklifleri hazırlanmıştır. 2010 yılında söz konusu
teklifler kabul edilerek Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Authority – EBA), Avrupa Sigorta
ve Emeklilik Otoritesi (European
Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar
Otoritesi’nin (European Securities
and Markets Authority – ESMA) kurulması kararlaştırılmıştır.
Üye Devletlerdeki denetim ile birlikte faaliyet gösteren ve 1 Ocak
2011 itibarıyla uygulamaya giren
bağımsız yapıdaki söz konusu kurumlar uyumlaştırılmış kuralların
sıkı ve uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür
ve AB düzeyindeki koordinasyonu
ulusal denetim unsurlarıyla birleştirmektedir. Bu kurumların temel
hedefi finansal sektörleri düzenleyen kuralların, istikrarın korunması,
sektörde güvenin artırılması ve tüketicilerin korunması amacıyla etkili
bir şekilde uygulanması; ortak denetim kültürünün oluşturulması ve
tek finans piyasasının oluşturulmasına katkı sağlamasıdır. Söz konusu
kurumlar daha önce faaliyet gösteren Avrupa Bankacılık Denetleme
Kurumları Komitesi, Avrupa Menkul
Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ve
Avrupa Sigorta ve Emeklilik Komitesinin yerini almıştır.

riskleri tespit etmek ve izlemekten
sorumlu olan bu kurum, AB çapında
finansal sistemin bir bütün halinde
istikrarını gözetir.
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Avrupa Finansal Denetim Sistemi
kapsamında kurulan üç denetleme
otoritesine ek olarak AB çapında
finansal sistemin bir bütün halinde istikrarını gözetmek ile sorumlu
bir kurul olan Avrupa Sistemik Risk
Kurulu (ASRK) da oluşturulmuştur.
ASRK finansal sistemin istikrarına
yönelik tehdit oluşturabilecek olası
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Avrupa Deniz Gücü
(European Maritime
Force–EUROMARFOR
(EMF))
–Kadri Kaan RENDA ve Burak TANGÖR–
Avrupa Deniz Gücü (Kuvvetleri), 15
Mayıs 1995 tarihinde Lizbon’da kabul edilen deklarasyon ile Fransa,
İtalya, İspanya ve Portekiz’in işbirliğiyle oluşturulmuştur. Adı geçen
bu dört ülke Avrupa Acil Müdahale Gücü (EUROFOR) kurucusudur.
EUROMARFOR veya EMF 1995 yılının Ekim ayında İspanyol amiralin komutayı üstlenmesiyle daimî
olmayan (non-standing), önceden
yapılanmış (pre-structured) ve çokuluslu bir deniz gücü olarak görev
yapmaya başlamıştır. EUROMARFOR daimî bir deniz gücüne sahip
olmayıp, görevin nitelikleri çerçevesinde küçük bir görev grubu olarak
oluşturulabileceği gibi büyük bir
görev gücü olarak da yapılandırılabilmektedir. Bu görev gücünde yer
alacak muharebe unsurları, çıkarma
ve destek gemilerinin yanı sıra denizaltılar, mayın temizleme gemileri
ve devriye uçaklarını da içerebilmektedir.
EUROMARFOR, Nisan 1996’da EOLO
96 tatbikatına katılmıştır. 2002 yılında Doğu Akdeniz’de NATO’dan
bağımsız olarak ancak NATO’nun Etkin Çaba Operasyonuyla (Operation
Active Endeavour) yakın temas içinde ilk otonom operasyonunu ger178

çekleştirmiştir. 14 Ocak 2003 – 12
Aralık 2005 tarihleri arasında ABD
liderliğindeki Sonsuz Özgürlük Operasyonu (Operation Enduring Freedom) kapsamında Hint Okyanusu’nda ikinci görevini ifa etmiştir. Şubat
2008’den Şubat 2009’a kadar BM
Lübnan Geçici Görev Gücü (United
Nations Interim Force in Lebanon-UNIFIL) misyonuna bağlı Deniz Görev
Gücünün komutasını üstlenmiştir.
2011’den 2016’ya kadar tam 41 ay
boyunca Avrupa Birliği’nin ATALANTA Operasyonu çerçevesinde Hint
Okyanusu’nda deniz haydutluğunu
engellemek için çeşitli görevleri yerine getirmiştir.
EUROMARFOR’un kurumsal yapılanmasında Bakanlıklar Arası Üst
Düzey Komite (The High Level Inter-Ministerial Committee-CIMIN)
en yetkili organdır. Bu komite içinde
üye ülkelerin genelkurmay başkanları, savunma ve dışişleri bakanlıklarından yetkililer ve diğer resmî
temsilciler yer almaktadır. Komite,
EUROMARFOR’un yetki ve görevleri, gerçekleştireceği operasyonların
amaç ve hedeflerini belirlemek ve
bu konularda askerî ve siyasi işbirliğini sağlamakla yükümlüdür. Komite, gerekli görüldüğü takdirde bir
araya gelir. Bu komiteye bağlı Siyasi ve Askerî Çalışma Grubu (Politico-Military Working Group-POLMIL
WG) tüm idari işlerden ve üst düzey
komitenin almış olduğu kararları
hayata geçirmekten sorumludur. Bu
çalışma grubu, üye ülkelerin genelkurmay başkanlıklarınca ve dışişleri bakanlıklarınca görevlendirilmiş
yetkililerden oluşmaktadır. Çalışma
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grubuna bağlı EUROMARFOR Alt
Çalışma Grubu ise üye ülkelerin donanma kurmayından seçilmiş yetkililerden oluşturulmuştur. Alt çalışma grubunun görevi, donanmayı ilgilendiren konularda gerekli tavsiye
ve görüşleri Siyasi ve Askerî Çalışma
Grubu’na sunmaktır. EUROMARFOR içinde operasyonel düzeyde
en üst yetkili Avrupa Deniz Kuvveti
Komutanıdır. Üye Devletlerin deniz
kuvvetleri iki seneliğine dönüşümlü
olarak bu görevi yerine getirmektedirler. Komutan hem kendi ülkesinin
hem de Avrupa Deniz Gücü Daimî
Hücresinde (Permanent Cell) yer
alan personelden faydalanabilmektedir. 2001 yılından beri Yunanistan
ve Türkiye’den birer deniz subayı
Avrupa Deniz Gücü Daimî Hücresi’nde gözlemci olarak bulunmaktadırlar.
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Avrupa Dış Eylem Servisi
(European External
Action Service (EEAS))
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
Avrupa Anayasal Antlaşması’nda
da yer alan Avrupa Dış Eylem Servisi Lizbon Antlaşması’nın getirdiği
yeniliklerden biri olup, Avrupa Birliği’nin (AB) diplomatik servisi olarak
görev yapmaktadır. Lizbon Antlaşması’nda Avrupa Dış Eylem Servisinin organizasyonu ve işleyişinin belirlenmesi Konsey kararına bırakılmıştır. Eski Yüksek Temsilci Catherine Ashton tarafından sunulan teklif
sonrasında 26 Temmuz 2010 tarihli
Konsey kararı ile kurulan Avrupa Dış
Eylem Servisi, faaliyetlerine resmi
olarak 1 Ocak 2011’de başlamıştır.
Avrupa Dış Eylem Servisi, Yüksek
Temsilci’ye görevini yerine getirirken yardımcı olmakla sorumludur,
Birliğin üçüncü ülkelerle diplomatik
ilişkilerini ve stratejik ortaklıklarını
yönetir ve AB dış ve güvenlik politikasını yürütür. AB dış politikasının daha etkin ve uyumlu olmasını,
böylece Birliğin küresel etkisini artırmayı amaçlar. Politika üretemez,
ancak Konsey ve Parlamento’nun
aldığı kararlarda faaliyet gösterir.
Yüksek Temsilci’ye askeri ve güvenlik konularında da tavsiyelerde
bulunur. Siyasi ve ekonomik destek
yoluyla barışın tesisi, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP)
çerçevesinde güvenliğin sağlanması, Avrupa Komşuluk Politikası vasıtasıyla AB’nin yakın komşularıyla iyi
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ilişkilerin sürdürülmesi, kalkınma ve
insani yardım ile kriz müdahalesi ve
iklim değişikliği ile insan hakları meseleleri Avrupa Dış Eylem Servisinin
ilgilendiği konuların başında yer almaktadır.
Avrupa Dış Eylem Servisi’nin organizasyon yapısında, Başkanlık görevi
Yüksek Temsilci tarafından, günlük
işlerin yürütülmesi ise Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Avrupa Dış Eylem Servisi, coğrafi ve
tematik olarak belirlenmiş direktörlüklerden oluşmaktadır. Beş büyük
departmanı, dünyanın çeşitli bölgelerini (Asya-Pasifik, Afrika, Avrupa
ve Orta Asya, Büyük Orta Doğu ile
Kuzey ve Güney Amerika) kapsamaktadır. Departmanlar, insan hakları, demokrasi desteği, göç, kalkınma gibi küresel ve çok taraflı konuları içermektedir. Ayrıca OGSP’nin
planlanması ve krize müdahale departmanları da bulunmaktadır. Avrupa Dış Eylem Servisi, Üye Devletlerin diplomatik birimleriyle işbirliği
halinde çalışır. Birlik delegasyonları
ve ofislerinin yönetilmesi görevi de
bulunmaktadır. Brüksel’de yer alan
Konsey, Komisyon ve AB Üye Devletlerinin diplomatik servislerinden
transfer edilen uzman personel ve
AB delegasyonlarından oluşmaktadır. Avrupa Dış Eylem Servisi yıllık
faaliyet raporları, AB’nin Ortak Dış
ve Güvenlik Politikasına (ODGP)
dair raporları ve insan haklarına
ilişkin raporlardan oluşmaktadır.
Avrupa Dış Eylem Servisi Birleşmiş
Milletler ve uluslararası örgütlerle
yakın işbirliği içinde çalışır.
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Avrupa Ekonomik Alanı
(European Economic
Area)
–Emre ATAÇ–
Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), 2
Mayıs 1992 tarihinde, Avrupa Toplulukları (AT) ile EFTA üyesi 7 ülke
(Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) arasında imzalanan ve 1 Ocak
1994’te yürürlüğe giren bir Anlaşma
ile kurulmuştur. AEA Anlaşması, taraflar arasında bir iç pazarın oluşturulması için gerekli olan dört özgürlüğe dayanmaktadır: Malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin
serbest dolaşımı. Bu anlaşma sayesinde EFTA ülkeleri AT iç pazarında
yer alma olanağına kavuşmuşlardır.
Dört serbestiye paralel olarak geliştirilmesi kaçınılmaz olan, sosyal politika, tüketicinin korunması, çevre,
istatistik ve iş kanunları gibi kurallaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rın da uyumlaştırılması konuları da
Anlaşma kapsamında düzenlenmiş
alanlardır. Ayrıca anlaşma araştırma
ve teknolojik gelişme, enformasyon
hizmetleri, eğitim, öğretim ve gençlik, istihdam, girişimcilik konularında da düzenlemeler içermektedir.
AEA Anlaşması, Avrupa Birliği’nin
ortak tarım ve balıkçılık politikaları
ile dış politika, güvenlik politikası,
adalet ve içişleri politikalarını kapsamaz. AEA bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Ortak bir parasal birlik hedefi yoktur. İsviçre, 6 Aralık 1992’de
yapılan referandumun olumsuz sonuçlanması üzerine AEA’nın dışında
kalmış olmasına rağmen, AB ülkeleri
ile imzaladığı ikili sektörel anlaşmalar ile AEA anlaşması kapsamındaki
öngörülmüş olan birçok serbestiyi
elde edebilmiştir. 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in Avrupa
Birliği üyesi olmaları nedeniyle, üye
sayısı önemli derecede azalmıştır.
Bugün, söz konusu Anlaşmaya taraf
olarak yalnızca İzlanda, Liechtenstein ve Norveç kalmıştır.
AEA’nın kurumsal yapısına baktığımızda, AEA Komitesi, AEA Ortak
Komitesi, AEA Ortak Parlamenterler
Komitesi, AEA Danışma Komitesi’ni
görürüz. En yüksek karar alma organı olan AEA Komitesi yılda iki kez
toplanır. Komite başkanlığı altı aylık
sürelerde dönüşümlü olarak AB ve
EFTA üyesi hükümetlerinin bir üyesi
tarafından yürütülür.
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Avrupa Ekonomik
Bütünleşmesi (European
Economic Integration)
–T. Mesut EREN–
Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi
kendisine ilk olarak 1957 yılında
imzalanan Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nda yer bulmuştur. Üye ülkelerin ekonomi ve
döviz kuru politikalarını koordine
etmeleri gereklidir şeklinde ifade edilen bu zorunluluk sayesinde
ekonomi yönetimlerinin Topluluk
çıkarını da gözetecek şekilde politika belirlemeleri istenmiştir. 1968
yılında, planlanandan 1,5 yıl önce
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gerçekleştirilen gümrük birliği sonrasında aynı yıl içerisinde işgücünün serbest dolaşımını sağlayan
bir tüzük de yayınlanmıştır. 1969
yılında Lahey’de toplanan Avrupa
Konseyi, Topluluğun, o zamana kadar elde ettiği başarılardan cesaret
alarak, ekonomik ve parasal birliğe
geçişin değerlendirilmesi amacıyla
bir görevlendirme yapmıştır. Yapılan
çalışmalar sonrasında, yukarıda da
değindiğimiz “Werner Planı” ortaya
çıkmıştır. Plan, ekonomik ve parasal
birliğe, üç aşamalı bir plan sonrasında ve 10 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedef olarak belirlemiş olmasına rağmen uluslararası sermaye
piyasalarında ortaya çıkan sorunlar
nedeniyle başarılı olamamıştır. Öte
yandan Dünya ekonomisindeki bazı
gelişmeler sonucunda ikinci Dünya
Savaşı’ndan beri devam eden Bretton Woods sistemi çökmüş, ardından 1972 yılında “Döviz Kuru Yılanı” adı verilen ve katılımcı ülkelerin
döviz kurlarında istemli veya istemsiz bir şekilde gerçekleşen dalgalanmaları azaltarak, istikrar getirmeyi
amaçlayan bir sistem uygulamaya
sokulmuştur. Sistemin başarılı şekilde uygulanması ve bu sayede elde
edilen olumlu sonuçlar, 1985 yılına
gelindiğinde Ekonomik ve Parasal Birlik hedefinin canlandırılması
ile ilgili tartışmalara yeniden ivme
kazandırmıştır. Bu tartışmalar sırasında Ekonomik ve Parasal Birlik, o
tarihlerin en önemli hedefi olan Tek
Pazar’ın tamamlayıcı bir unsuru olarak görülmeye başlanmıştır.
Komisyon 1985 yılında yayınladığı
Beyaz Kitap’ta (White Book) Avrupa
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Ekonomik Entegrasyonunun derinleştirilerek arttırılması gereğini ortaya koymuştur. Eski Fransa maliye
bakanı ve dönemin güçlü komisyon
başkanı Jacques Delors’un girişimiyle başlatılan çalışma, o tarihte 320
milyonluk bir nüfusa sahip olan Avrupa Topluluğu’nun bir ortak pazara (OP) sahip olmasının Roma Antlaşması’nın ruhuna ve anlaşmada
öngörülen hedeflere ulaşması için
gerekli olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de kurucu anlaşmanın hedefi, malların, hizmetlerin, kişilerin
ve sermayenin serbest dolaşımının
sağlandığı, serbest rekabet koşullarının geçerli olduğu, üye ülkeler
arasında hukuk normlarıyla doğrudan vergilendirme uygulamalarının
uyumlaştırıldığı bir ortak pazarın
oluşturulmasıdır.
Bu amaca yönelik olarak Topluluğun
gümrük birliği hedefine, anlaşmada
öngörülenden 18 ay önce, 1 Temmuz 1968 tarihinde ulaşmış olmasından övgüyle bahsedilmesine rağmen, bunun nihai bir hedef olmadığı vurgulanmıştır. Hatta daha da ileri
gidilerek, “Ya Avrupa’nın ekonomik
entegrasyonunun gerçekleştirilmesi
için cesaret ve kararlılıkla çalışmaya
devam edilecek, ya da Avrupa, siyasi cesaretsizlik ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan sorunlar eşliğinde, basit bir serbest ticaret bölgesi olarak
kalmaya mahkûm olacaktır” denilmiş ve ortak pazarın en geç 1992
yılına kadar gerçekleştirilmesi için
AB Konseyi’nin gerçekçi ve bağlayıcı bir plan hazırlamasını istemiştir.
Ortak Pazar hedefine ulaşılabilmesi
için önündeki tüm engellerin kaldıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rılması, teknik uyum ve vergilendirme ile ilgili düzenlemeleri de içeren
300 maddelik bir yapılacaklar listesi
hazırlanmıştır. 28-29 Haziran 1985
tarihinde Milano’da toplanan AB
Konseyi, bu isteği yerinde bularak
benimsemiş ve çalışmalara başlanması için gerekli yetki ve görevlendirmeyi yapmıştır. Avrupa Birliği’nin
siyasi ve ekonomik tarihine bakıldığında “Beyaz Kitap” tek pazarın gerçekleştirilmesi yolunda çok önemli
bir katkı sağlamıştır.
Topluluk anlaşmalarına getirilen ilk
değişiklik 1986 yılında 12 AT üyesi
tarafından imzalanan ve 2 yıllık bir
onay süreci sonrasında 1 Temmuz
1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi’dir. Hem Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu hem de
Avrupa Ekonomik Topluluğu anlaşmalarının karar alma süreç ve yeter
sayılarıyla ilgili önemli düzenlemeler getiren bu anlaşmanın Avrupa
ekonomik entegrasyonu bakımından önemi, Ortak Pazar’ın gerçekleştirilmesi için belirlenen hedef tarihi (31 Aralık 1992) 13. maddesinde hükme bağlamış olmasıdır. Yine
aynı maddede bir tanım yapmış ve
ortak pazarın, içerisinde sınırların
olmadığı ve malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının garanti altına alındığı bir
alan olduğunu belirterek, neyin hedeflendiğini de ortaya koymuştur.
Anlaşmanın 18. maddesinde, Ortak
Pazar hedefine ulaşmak amacıyla
Konsey’in gereken düzenlemeleri
nitelikli çoğunluk ile karara bağlayabileceği (Avrupa Tek Senedi oy birAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

liği esasını değiştirmiştir) ve ayrıca
detaylı uyumlaştırma çabaları yerine karşılıklı tanıma ilkesinin (Cassis
de Dijon formülü) uygulanması yoluna gidilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Komisyon, işi sıkı tutmuş ve Konsey
üzerindeki baskıyı arttıracak ekonomik bir analiz yaptırma yoluna
gitmiştir. 1986 yılında Komisyon,
İtalyan banker ve ekonomist Paolo
Cecchini başkanlığında bir heyete
1985 tarihinde yayınlanan Beyaz
Kitap’taki tek Pazar hedefine ulaşmanın yaratacağı olası makro-ekonomik etkileri inceleyen bir rapor
sipariş etmiştir. Yapılan kapsamlı
araştırmanın sonuçları 29 Mart
1988 tarihinde, Şubat ayında toplanan ve Tek Pazar konusunda bağlayıcı kararlar içeren Delors Planı’nın
AB Konseyi toplantısında kabul edilmesinden yaklaşık bir ay sonra açıklanmıştır. Ortaya konan sayısal çalışmanın sonuçlarına göre ortak Pazar
hem Topluluk hem de üye ülkelerde
ekonomik performans ve istihdam
üzerinde çok olumlu etkilere yol
açacaktır. Rapora göre bu etki, rekabet politikası, Topluluk içerisinde ve
üye ülkelerde doğru uygulandığında
enflasyonsuz ve istikrarlı bir büyüme (200 Milyar ECU’luk bir bonus)
yanında milyonlarca yeni iş olanağı
yaratacaktır.
Tüm bu gelişmelere paralel olarak,
Avrupa Birliği Adalet Divanı da,
malların ve kişilerin serbest dolaşımı ile ilgili önüne gelen davalarda
Topluluk içerisindeki bu hakların
yorumlanmasında getirdiği genişle183

tici yorumlarla çok önemli katkılar
sağlamıştır.
Aralık 1989 tarihinde Strasburg’ta
toplanan AB Konseyi, ekonomik ve
parasal birliğin gerçekleştirilebilmesi için AB Sözleşmesinde yapılması
gereken değişiklik ve yeni düzenlemeleri belirlemek için bir Hükümetlerarası konferans (HAK) düzenleme
çağrısı yaptı. Bu HAK kapsamında
yapılan çalışmalar, Aralık 1991’de
Maastricht’te toplanan zirvede
devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanan ve 7 Şubat 1992
tarihinde Maastricht’te imzalanan
Avrupa Birliği Anlaşması’nın temel
taşını oluşturmuştur.
Tüm bu gelişmeler AB ekonomik
entegrasyonunun görünmeyen kilometre taşlarını oluşturur. Öte yandan 1961 yılından bu yana Almanya’yı ayıran Berlin Duvarı’nın 9 Kasım 1989 tarihinde yıkılması ile birlikte Soğuk Savaş’ın sona ermesi de
süreçte çok önemli bir psikolojik etki
yaratmış ve 1992 yılında Maastricht
Antlaşması’na giden yolu açmıştır.
Avrupa Birliği’ni kuran anlaşmanın
giriş kısmında Avrupa Ekonomik
Entegrasyonu’ndan ne anlaşıldığı
kısaca anlatılmıştır. Bu anlaşmanın
ilgili maddeleri Ekonomik ve Parasal Birliğin gerçekleştirilmesinde en
önemli hukuki dayanağı oluşturur.
Anlaşmanın B maddesinde Birliğin
hedefi, iç sınırların kalktığı bir alanın
yaratılması, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği ve belirli bir
süre içerisinde tek para kullanımını
içerecek şekilde ekonomik ve parasal birliğin kurulması yoluyla denge184

li ve sürekli bir ekonomik ve sosyal
kalkınmanın gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Yine anlaşmanın
2. Maddesinde Topluluğun, ortak
bir Pazar yaratılması, ekonomik ve
parasal bir birliğin kurulması hedefi
yanında ekonomik ve sosyal alanlarda ortak politikalar geliştirilmesi
yoluyla uyumu ve dengeli bir kalkınmayı sağlamakla görevli olduğu
hükme bağlanmıştır. Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa Ekonomik
Topluluğu, Avrupa Birliği adını alarak, ileriye doğru niteliksel bir sıçrama yaşamıştır. Ekonomik bir topluluktan, siyasi bir birliğe evirilmesi
hedeflenen yeni yapının sembolü,
ilk kez getirilen Birlik Vatandaşlığı
kavramıdır. Maastricht anlaşmasına
kadar üye ülke vatandaşları serbest
dolaşım veya yerleşme hakkı gibi
haklarla ilgili olarak, yani, yalnızca
herhangi bir ekonomik aktivitede
bulunmak istediklerinde birer ekonomik obje olarak görülmüşlerdir.
Yeni getirilen düzenlemeyle Avrupa
Birliği vatandaşı olarak, Birlik içerisinde serbestçe hareket edebilme
hakkına kavuşmuşlar, birkaç istisna
dışında, üye ülke vatandaşlarıyla
eşit konuma getirilmişlerdir. Bu yeni
yaklaşım, AB vatandaşlarına anlaşmayla sağlanan pozitif bir statü hakkı olarak tanımlanmaktadır.
1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe
giren Amsterdam Anlaşması, AB
tarihinde ilk kez, belirli koşullar altında bazı ülkelere, daha yakın ve
güçlendirilmiş bir işbirliği yapma
ve bu amaçla AB kurumlarından
yararlanma imkanı getirmiştir. Bu
farklılaştırılmış işbirliği olanağına
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

özellikle Ekonomik ve Parasal Birlik
ile Schengen Anlaşması bağlamındaki işbirlikleri örnek olarak gösterilebilir. Üye ülkelerin bir kısmı,
bazı politika alanlarında yaratılmak
istenen işbirliğine ve bunun gerektirdiği ödev ve sorumluluklara uyum
sağlamakta zorluk çekebilirler. Bu
durum, ilgili alanda daha yoğun işbirliğine gitmek veya daha derin
bir entegrasyon hedefleyen ülkeleri
bu hedeflerinden alıkoymaz. Diğer
ülkeler koşulları yerine getirebildiklerinde veya hazır olduklarında bu
işbirliğinde yer alabilirler. Basit gibi
görünen bu yaklaşım Amsterdam
Anlaşması’yla getirilmiştir. Bu sayede hem daha çok entegrasyon ya da
daha yoğun bir işbirliği isteyen ülkeler hızlı bir şekilde yol alabilmişler
hem de geride kalan ülkelere zaman
verilmiş ve kendilerine bir anlamda
motive olabilecekleri bir hedef tanımlanmıştır. Ekonomik ve Parasal
Birliğin gerçekleştirilebilmesinde bu
farklılaştırılmış entegrasyon yönteminin katkısı son derece önemlidir.

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

Yukarıda sayılan tüm aşamalar başarılı bir şekilde geçilmiş ve bu kriterleri yerine getirebilen 11 ülke 1999
yılına gelindiğinde Ekonomik ve
Parasal Birliği gerçekleştirmişlerdir.
İlk aşamada, kriterleri yerine getiren Avusturya, Belçika, Finlandiya,
Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve
İspanya ile 2001 yılında ise Yunanistan Euro Bölgesi’ne katılmışlardır. 1
Ocak 2002 gününe gelindiğinde 11
ülkede Euro banknot ve bozuk paraları dolaşıma girdi. Ardından 2007
yılında Slovenya, Malta ve Güney

Cecchini, Paolo. Europa ’92- Der
Vorteil des Binnenmarktes, Baden-Baden, 1988
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Euro bölgesinde yaşanan borç krizi, Ekonomik ve Parasal Birliğe olan
güveni sarsmış olsa da güçlükle
ulaşılmış olan Ekonomik ve Parasal
Birliğin değerinin daha iyi anlaşılmasına da yolaçmıştır. Yaşanan kriz
aynı zamanda EPB mimarisinin eksik
veya tamamlanmamış olduğunu, bu
yapının mali krizlerin önlenmesine yoğunlaşarak kriz zamanlarında
problem çözme yeteneğini ihmal ettiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda EPB’nin üç aşamada gerçekleştirilmesi öngörülen bir reform planı
ile tamamlanması ve 2025 yılına kadar gerçek anlamda ekonomik, mali
ve bütçe birliği yanında bir politik
birliğe de ulaşılması hedeflenmiştir.
Okuma Listesi

Griller, S., Lentsch, E.. Europäische
Wirtschafts- und Währungsunion
– Wer hat Angst vor Vertragsänderungen? Wien. ÖGfE Policy Brief, 08.
2019
Vollendung des Binnenmarktes:
Weissbuch der Kommission an den
Europaeischen Rat Kom/85/0310
Endg https://eur-lex.europa.eu/legal content
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Avrupa Ekonomik
Topluluğu (European
Economic Community)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET),
1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması’nın 1 Ocak 1958’de yürürlüğe
girmesi ile ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulmuştur. Avrupa bütünleşmesinin altı kurucu Üye Devletinin
kurduğu Avrupa Toplulukları’ndan
biridir. Somut amacı kömür ve çelik
ile nükleer enerji alanları dışında
tüm sektörleri kapsayan genel bir
ortak pazar meydana getirmektir.
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(AAET) ile aynı zamanda ve farklı bir
Roma Antlaşması ile kurulmuştur.
Füzyon Antlaşması çerçevesinde
Avrupa Toplulukları’nın tek ve ortak kurumsal yapısının AET’yi kuran
Antlaşma’da öngörülen yetki, görev
ve işleyiş prosedürleri çerçevesinde
faaliyet göstermiştir. Yine, Avrupa
Toplulukları’ndan birisi olarak, Maastricht Antlaşması (1993) sonrası
Avrupa bütünleşmesinin birinci sütunu, yani ekonomik bütünleşme
sütunu kapsamında işlemiştir. Maasticht Antlaşması ile ismi Avrupa
Topluluğu olarak değiştirilmiş, Lizbon Antlaşması (2009) ile de yerini
Avrupa Birliği’ne bırakarak ortadan
kaldırılmıştır.
Okuma Listesi
Anlaşma metni için bkz. https://eur186

lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A11957E%2FTXT
Arat, Tuğrul, Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi:
1957–1993 Arası”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 58–81.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
“Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası”, Belgin Akçay ve İlke Göçmen
(der), Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara:
Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, 2016, s.
83–108.

Avrupa Enerji Güvenliği
(European Energy
Security)
Bkz. Enerji Güvenliği

Avrupa Finansal
Denetçiler Sistemi
(European System of
Financial Supervisiors)
–Sevgi İNECİ–
Avrupa Finansal Denetçiler Sistemi, 2007 finansal krizinden alınan
derslerin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Bu sistem ile Avrupa finans piyasalarında yer alan aktörleri içine alan entegre bir denetim
sistemi yaratılması öngörülmüştür.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Bu amaçla 2010 yılında kurumsal
yapı güçlendirilerek Avrupa Denetim Otoriteleri (European Supervisory Authorities) ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu (The European
Systemic Risk Board) kurulmuştur.
Bu kurumsal yapılanma Avrupa Finansal Denetim Sistemi sayesinde
bir ağ iletişim sistemi üzerinden adı
geçen bu kurumları ve ulusal denetçileri birbirine bağlamaktadır.
Bu iletişim ağının merkezinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) yer
almakta ve anılan kurumlarla sıkı
işbirliği yapmaktadır. Sistemin özünde makro ihtiyati ve mikro ihtiyati
tedbirlere uyulması sözkonusudur.
Makro ihtiyati tedbirler kapsamında finans sistemi bir bütün olarak
ele alınmakta ve bu sistemi tehdit
edebilecek risklerin önlenmesi ve
yönetilmesi sözkonusu olmaktadır.
Avrupa finans sisteminin makro ihtiyati tedbirlerinden sorumlu olan bu
kurumun merkezi, AMB’nın Frankfurt’taki merkezinde yer almaktadır
ve AMB Sekreterliği ile ortak çalışmaktadırlar.
Avrupa Sistemik Risk Kurulu’nun görevleri arasında sistemik riskleri tesbit edebilmek için gerekli olacak her
türlü veri seti ve bilgiyi derlemek,
erken uyarı sistemleri geliştirmek,
risk tanımlarını kolaylaştıracak tavsiyeler geliştirmek, bu tavsiyeler ışığında tedbir almak ve bu kapsamda
da işbirliği ve koordinasyonu sağlamak gelmektedir. Mikro ihtiyati tedbirler özellikle başta bankalar olmak
üzere sigorta şirketleri ve emeklilik
fonlarını yöneten şirketleri risk yöAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

netiminde güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Okuma Listesi
EU Parliament. “European System
of Financial Supervision (ESFS)”,
Fact Sheets on the European Union,
2019 http://www.europarl.europa.
eu/ftu/pdf/en/FTU_2.6.14.pdf
Deutsche Börse Group. European
System of Financial Supervision
(ESFS), 2019 https://deutsche-boerse.com/dbg-en/regulation/regulatorytopics/reg-topics-european-supervisory-authorities
Schoenmaker D. Oosterlo S. “Financial Supervision in Europe: A Proposal for a new Architecture”, In L.
Jonung, C. Walkner, & M. Watson
(Der), Building the Financial Foundations of the Euro. Experiences
and Challenges s.337-354. London:
Routledge , 2008.

Avrupa Güvenlik
Stratejisi (European
Security Strategy)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) dış ve güvenlik politikasının temel belgelerinden
biri olan Avrupa Güvenlik Stratejisi, “Daha İyi Bir Dünyada Güvenli
Bir Avrupa” (A Secure Europe In a
Better World) başlığı ile Aralık 2003
tarihinde yayınlanmıştır. Dönemin
Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Avrupa Güvenlik Stratejisi ile “AB’nin
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ilk defa ortak bir tehdit değerlendirmesi yaptığını ve temel değerlerini
dikkate alarak amaçlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu” belirtmiştir.
Avrupa Güvenlik Stratejisi başlıca üç
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde “küresel zorluklar” ve “temel tehditler” ortaya konmakta ve güvenlik
ortamı tarif edilmekte, ikinci bölümde AB’nin “stratejik amaçları” açıklanmakta ve üçüncü bölümde “mevcut koşulların Avrupa’ya etkileri ve
amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacaklar” ortaya konmaktadır.
Stratejide Avrupa’nın sahip olduğu
refah, güvenlik ve özgürlüğe atıf yapılmakta, ancak dönemin koşullarında mevcut zorluklarla tek bir ülkenin
başa çıkamayacağı belirtilmektedir.
AB’nin küresel bir aktör olduğu vurgulanmakta ve Birliğin karşı karşıya
olduğu küresel zorluklar ve temel
tehditler ortaya konmaktadır. Stratejide küresel zorluklar kapsamında,
Soğuk Savaş sonrası küreselleşmenin etkileri ve savaş ve çatışmalara
dikkat çekilmekte, yoksulluk, kötü
beslenme ve AIDS gibi salgın hastalıkların önemli güvenlik endişeleri haline geldiği belirtilmektedir.
Güvenliğin kalkınma için ön koşul
olduğu, su gibi doğal kaynaklar için
mücadelelerin küresel ısınmanın etkisiyle artacağı ve gelecek yıllarda
göç hareketlerine sebep olabileceği
vurgulanmaktadır. Son olarak, Birliğin enerji bağımlılığının da endişe
kaynağı olduğu ve Avrupa’nın dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ithalatçısı olduğu belirtilmektedir. Avrupa Güvenlik Stratejisi’nde Birliğin
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karşı karşıya olduğu temel tehditler
ise “terörizm, kitle imha silahlarının
yayılması, bölgesel çatışmalar, başarısız devletler ve organize suç” olarak
sıralanmaktadır. Stratejide AB’nin
güvenliğini sağlama ve değerlerini korumak için başlıca üç stratejik
amacı olduğu belirtilmektedir. Bunlar; 1) “Tehditlerin ortaya konması
ve bu tehditlerle mücadele edilmesi”, 2) “Komşuluk bölgesinde güvenliğin tesis edilmesi” ve 3) “Etkin
çok-taraflılığa dayalı bir uluslararası
düzenin desteklenmesi”dir. Özellikle
komşuluk bölgesindeki ülkelerin iyi
yönetilmesinin Birlik için önemine
dikkat çekilmekte, Balkanlarda istikrarın sağlanması konusunun önemli
olduğu vurgulanmaktadır. Arap-İsrail
sorununun çözümünün AB için stratejik öncelik olduğu ve genel olarak
Akdeniz bölgesi ülkeleri ile Barselona süreci çerçevesinde işbirliğinin
Birlik için önemi vurgulanmaktadır.
Etkin çok-taraflılığa (Bkz. Çok taraflılık) dayalı bir uluslararası düzen
vurgusu ve bu bağlamda uluslararası
hukuka bağlılığın belirtilmesi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın uluslararası
ilişkilerin temel çerçevesi olarak görülmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi
ve diğer uluslararası kuruluşların etkinliklerinin sağlanması konuları ve
NATO ile ilişkilere verilen önem de
Stratejide yer alan diğer hususlardır.
Mevcut güvenlik ortamının AB’ye etkileri ve amaçların gerçekleştirilmesi
için yapılması gerekenler de Avrupa
Güvenlik Stratejisinde ortaya konmaktadır. Buna göre, Birliğin stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmek
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için uluslararası alanda “daha aktif,
tutarlı olması ve gerekli imkân ve
kabiliyetlere sahip olması” gerektiği
belirtilmektedir. Amaçları gerçekleştirmek için “diplomatik, askeri,
ticari araçların tümünün kullanılması” ve “stratejik kültürün geliştirilmesi” gereği vurgulanmaktadır.
Transatlantik ilişkilerin ve uluslararası işbirliğinin AB için taşıdığı önem
ortaya konmaktadır. Rusya ile daha
yakın ilişkilerin kurulması gereği,
Japonya, Çin, Kanada ve Hindistan
ile stratejik ortaklıklar kurulabileceği belirtilmektedir ve kurulacak
ilişkilerde “ortak değerlere” yapılan
vurgu dikkat çekmektedir. Avrupa
Güvenlik Stratejisi’nin yayınlanmasından beş yıl sonra, Aralık 2008
tarihinde Stratejinin uygulanması
değerlendirilerek, “enerji güvenliği”,” iklim değişikliği” konuları, “siber güvenlik” gibi Avrupa güvenliği
için yeni tehditler tanımlanmış ve
alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirmeler ortaya konmuştur.
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Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı
(Conference on Security
and Cooperation in
Europe)
–Erdem DENK–
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), Soğuk Savaş koşullarında 1962’de tırmanan ve nükleer
dehşet dengesini gösteren Küba
Füze Krizi’nin başlattığı yumuşama döneminin en somut ve kalıcı
ürünüdür. Soğuk Savaş’ın sembolü
olan Berlin Duvarı’yla ayrılan “iki
Almanya”nın birbirini tanımasının
hemen ardından 1973’te Helsinki’de toplanmıştır. Dönemin Doğu
ve Batı bloklarının birbirlerinin sınırlarını ve varlıklarını tanımasını
takip eden konferansların başlangıçtaki resmi amacı, barış içinde yan
yana ve hatta bir arada yaşamanın
asgari kurallarını belirlemektir. Dolayısıyla katılımcı 35 devletin öncelikli ortak hedefi, sıcak çatışma
tehlikesinden uzaklaşılarak kurulan
barışçıl ortamın sürdürülebilir hale
getirilmesinin koşullarını ve zeminini inşa etmektir. Bu dönüşümde
1971-1973 sürecinde dünyada yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin de önemli bir etkisi vardır. Örneğin ABD, 1971’de aldığı ve Nikson
Şoku olarak bilinen kararla Bretton
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Woods Sisteminden kısmen çekilerek dalgalı kur rejimini başlatmıştır.
Böylece üretime ve sosyal devlet
anlayışına dayalı liberal endüstriyel
kapitalizm yerini neoliberal finansal kapitalizme bırakmaya başlayacaktır. Soğuk Savaş’ın iki süpergüç
arasında yarattığı rekabetin neden
olduğu ve 1973 Petrol Krizi’yle derinleşecek ekonomik durgunluktan
böylece çıkmayı deneyen ABD, benzer bir “esnekliği” gösteremeyen ve
fakat ideolojisi gereği sahip çıktığı
devletçiliği devam ettirmekte de
zorlanan SSCB karşısında göreli bir
avantaj elde etmiştir. Keza 1971’de
başlayan ABD-Çin yakınlaşması da
Sovyetler açısından önemli bir dezavantajdır. “Batı”nın artan meşruiyeti karşısında prestij kaybeden
“Doğu”nun temel önceliği ise eşit
taraflar olarak karşılıklı hak ve yükümlülüklerin kayıt ve garanti altına
alınmasıdır.
Bu ortamda toplanan AGİK’te NATO
şemsiyesi altında örgütlenmiş Batı
Bloku’nun öncelikli hedefinin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik
etki alanını doğuya doğru genişletmek olduğu söylenebilir. Doğu
Bloku ise daha ziyade mevcut konumunu ve statükoyu korumayı önceleyecektir. Nitekim AGİK sürecinin
ilk somut ürünü olan Helsinki Nihai Senedi’nin “sepet” olarak bilinen dört bölümü de bu çerçevede
oluşturulacaktır. Ortak temel ilkelerle faaliyet alanlarını tanımlayan
sepetlerden birincisi, taraflar arası
ilişkilerin usul ve esaslarını tespit
etmektedir. Bunlardan egemen eşitlik, kuvvet kullanmaktan kaçınma,
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sınırların dokunulmazlığı, toprak
bütünlüğü, uyuşmazlıkların barışçıl
çözümü ve içişlerine karışmama gibi
ilkeler -SSCB tarafının önemsediği
üzere- mevcut statükonun korunmasına yöneliktir. Öte yandan, din,
vicdan ve ifade özgürlüğünü de içeren temel hak ve özgürlüklere saygı
ile halkların eşit haklarına ve kendi
kaderini tayin (self-determinasyon)
ilkesine yer verilmesinde Batı’nın
ideolojisini yayma ve kendine alan
açma arayışının etkileri açıktır. İkinci
sepette düzenlenen teknik (ekonomik, bilimsel, teknolojik ve çevresel) konularda işbirliğini kurumsallaştırarak derinleştirme anlayışı ise
artan ilişkilerin ortak fiziki altyapısını geliştirmeye yöneliktir. Keza
üçüncü sepette yer alan aile birliklerinin sağlanması, kültürel değişim
ve seyahat kolaylıkları gibi konular
da yine sosyo-kültürel etkileşimin
idari-hukuksal altyapısını kurma
amaçlıdır. Nihayet son sepette tüm
ortak çalışmaların hayata geçirilmesi sürecini birlikte takip etme, denetleme ve geliştirme gibi unsurlar
üzerinde durulmuştur.
Bir bütün olarak bakıldığında, tarafların Soğuk Savaş’ın başlarına
damgasını vuran düşmanlık ve negatif rekabet yerine pozitif rekabet
ve yakın işbirliğine geçme iradesini
ön plana çıkardığı açıktır. Nitekim
Senet’in girişinde “yumuşamayı sürekli ve canlı tutma”, “ortak tarihin
bilincinde olma” ve “Avrupa’da güvenliğin bölünmezliği” gibi ifadeler
özellikle vurgulanmaktadır. Daha da
önemlisi AGİK, halefi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
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tarafından da takip edileceği üzere,
belirlediği karar alma yöntemiyle
de uzlaşma iradesini/havasını yansıtmaya ve korumaya özel önem
verdiğini göstermiştir. Benimsenen
konsensüs/oydaşma yöntemi, oylama yerine kimsenin itirazı kalmayana kadar müzakere edilen ve gözden geçirilen “nihai” metnin kabul
edilmiş sayılması anlayışına dayanmaktadır. Böylece iki kutbun hiçbir
üyesinin itiraz etmediği ve dolayısıyla herkesin arkasında olduğu ortak
bir metinde uzlaştığı, uzlaşabildiği
mesajı hem içe hem de dışa yönelik
olarak verilmektedir. Bu sembolik
yöntem, iki süpergüç arasında sürmekte olan silahsızlanma görüşmeleri de dikkate alındığında, aslında
Soğuk Savaş’ın bitmesi gerektiği düşüncesinin hâkim olmaya başlamasının da bir göstergesidir. Nitekim
Soğuk Savaş’ı Batı lehine bitirecek
AGİK ilkelerinin herkes tarafından
kendi evinde hayata geçirilmesi sürecinin sembolü olan “bizim ortak
Avrupa evimiz (our common European home)” ifadesinin 1987’de
Gorbaçov tarafından kullanılmasıyla da AGİK öngörülen hedefine ulaşmış olacaktır.
Kasım 1990’da toplanan AGİK zirvesinde “Yeni Bir Avrupa İçin Paris
Şartı”nın (Charter of Paris for a New
Europe) imzalanması, aslında Soğuk
Savaş’ın temelinde yatan ideolojik
ayrışmanın bitişinin ilanıdır. Şart’ın
girişinde de belirtildiği gibi, “cepheleşme çağının ve Avrupa’nın bölünmüşlüğünün son bulması” anlamına
gelen derin değişiklikler tarihi beklentilere neden olmuş, “Avrupa’da
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yeni bir demokrasi, barış ve birlik
çağı” açılmıştır: “Zamanımız, halklarımızın onlarca yıldır yüreklerinde
besledikleri umut ve beklentileri
gerçekleştirme zamanıdır. Bunlar,
insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı demokrasiye sarsılmaz
bir bağlılık, ekonomik serbesti ve
toplumsal adalet yolundan elde
edilecek refah ile tüm ülkelerimiz
için eşit güvenliktir.” Helsinki Nihai
Senedi’nin attığı temeller üzerine
yükselen ve insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, güvenliğin
ortaklaştırılması ve serbest ekonominin benimsenmesi gibi temel
unsurları içerecek şekilde Paris’te
derinleştirilen “tüm AGİK taahhütlerinin eksiksiz uygulanması” esas
olacaktır.
Aynı zirvede NATO ve Varşova Paktı
üyelerinin silahlarını önemli ölçüde
azaltan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’na imza atması,
Soğuk Savaş’ı askeri anlamda da
bitirecektir. Düşmanlığa dayalı blok
politikaları artık yerini “ortak Avrupa evi”nin yeniden inşası çabalarına
bırakmıştır. Bu dönüşümün Soğuk
Savaş koşullarında kurulan Avrupa
Topluluklarını etkilememesi beklenemez. Nitekim bir yandan Alman
Demokratik Cumhuriyeti’nden başlayarak “özgürleşen” Doğu’nun Batı’ya katılmasının koşulları tanımlanacak, diğer yandan ekonomik-hukuksal-teknik temellerini oturtan
Toplulukların toplumsal ve siyasal
alana doğru taşmasının zamanının
artık geldiği konuşulacaktır. Hükümetlerüstü Avrupa Birliği’nin (AB)
derinleşmesinin ve genişlemesinin
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koşul ve kriterlerinin belirleneceği
Maastricht Zirvesi 1991’de toplandığında, dağılan SSCB’nin bıraktığı
boşluğa doğru uzanan AGİK de yerini hükümetler-arası bir yapı olacak
AGİT’e bırakma sürecindedir.
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Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı
(Organization for
Security and Cooperation
in Europe)
–Erdem DENK–
Soğuk Savaş koşullarında toplanan
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nda (AGİK) 1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi, Batı
ve Doğu blokları arasındaki siyasi,
askeri, ekonomik ve ideolojik zıtlığı/düşmanlığı yumuşatma amacı
taşımaktaydı. Bu kısa-orta vadeli
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hedefe (Batı lehine) ulaşıldığının
bir anlamda ilanı olan Paris Şartı (1990) ise, galebe çalan Batı’nın
siyasi-ideolojik değerlerini “ortak
Avrupa evi”nin temel ilkeleri olarak
tanımladı. Bir anlamda yol haritası
niteliğindeki talep ve beklentilerin
hayata geçirilmesinde rol oynayacak hükümetler-arası mekanizmalar kurma arayışı ise AGİK’in adının
1995’te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı-AGİT olarak değiştirilmesiyle sonuçlandı.
Aslında AGİT klasik anlamda hükümetler-arası bir örgüt değildir. Zira
bir kurucu antlaşması yoktur. Dolayısıyla bir uluslararası hukuk kişiliği de söz konusu değildir. AGİT,
Helsinki Nihai Senedi ile Paris Şartı’nın çizdiği çerçeve içinde zamanla
kendi mekanizmalarını da içerecek
şekilde kurumsal bir varlık, değer
ve işlevsellik atfedilen/kazandırılan
kendine has bir yapıdır. Aslında iç
yapılanması şeklen klasik bir hükümetler-arası örgüt niteliğindedir.
Üye 57 ülkenin hükümet ve devlet
başkanlarının katılımıyla aralıklarla
toplanacak Zirve’nin bu ortaklığın
temel siyasasını, ana faaliyet alanlarını ve yönelimini belirlemesi,
dışişleri bakanlarını yılda bir kez
bir araya getiren Bakanlar Konseyi’nin ise Zirve kararlarının hayata
geçirilmesini takip etmesi öngörülmüştür. Zirve toplantılarının nadiren yapılmasının da etkisiyle AGİT
adına kararlar Bakanlar Konseyi
tarafından alınmaktadır. Keza üç
yıllık dönemler için seçilen genel
sekreterler, dört bin kadar memurunun çalışmalarını ve iç işleyişini
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koordine ettiği AGİT’i uluslararası
platformlarda da temsil etmektedir.
57 üyenin meclislerinden gelen 323
milletvekilinin oluşturduğu Parlamenterler Asamblesi ise AGİT’in en
önemli siyasal müzakere platformudur. Faaliyetlerini Viyana’daki merkez binada ve Kopenhag, Cenevre,
La Haye, Prag ve Varşova’da bulunan bürolarında yürüten AGİT’in
kendi organlarına ve üye devletlere
siyasi-hukuksal konularda danışma
görüşü veren çeşitli komisyonları
da bulunmaktadır. 1991’de Serbest
Seçimler Bürosu olarak kurulmakla
birlikte 1992’de aldığı isimle Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Ulusal Azınlıklar Yüksek
Komiserliği ve Medya Özgürlüğü
Temsilcisi gibi yapılarının faaliyetleri
de zaman zaman ciddi karşılık bulabilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan
arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992’de Rusya,
Fransa ve ABD’nin eş-başkanlığında
kurulan ve Türkiye dâhil 13 üyesi
olan Minsk Grubu ise, nadiren yapılan toplantılara rağmen olumlu bir
ilerleme kaydedememiştir. Bunda
Azerbaycan (ve Türkiye’nin) Minsk
Grubu’nun tarafsızlığı konusundaki
itirazları da önemli bir etkendir.

Ancak özellikle Rusya Federasyonu
Başkanı Putin’in Soğuk Savaş sonrasına damga vuran “Batı hegemonyası”nı sorgulayan 2007 Münih
Güvenlik Konferansı konuşmasıyla
başlayan süreçte “AGİT ruhu” da
önemli ölçüde etkilenecektir. Zira
Rusya, 2000’lerin başında Gürcistan
ve özellikle de Ukrayna’da yapılan
seçim süreçlerinde yaşanan renkli
devrimlerde AGİT seçim gözlemcilerinin de rolü olduğunu iddia edecektir. Nitekim Ukrayna’da 2014’te
başlayan krizle Rusya’nın AGİT (ve
kısmen AB) özelinde Avrupa kurumlarıyla mesafesi daha da açılacaktır.
(Bkz. Ukrayna Krizi) Aslında Rusya,
AGİT’in Ukrayna’daki seçim, çatışma ve ateşkes dönemlerini izleyerek yayınladığı raporların önyargılı
ve taraflı olduğu itirazını sıklıkla dile
getirmektedir. Öte yandan AGİT, taraflara görüşecek ortak bir zemin
de sunacaktır. Özellikle Donbas’ın
statüsü konusunda 2019 itibariyle
devam eden görüşmelerin Rusya ve
Ukrayna ile birlikte AGİT’e de içeren
Üçlü Temas Grubu olarak yapılması,
AGİT’in “Doğu ile Batı arasındaki ortak zemin” olma vasfını tüm tartışmalara rağmen bir şekilde sürdürdüğünü de göstermektedir.

Öte yandan, 1990’lar boyunca sonuncusu 1999’da İstanbul’da olmak
üzere düzenli ve sık toplanan Zirve’nin daha sonra sadece 2010’da
yapılabilmesinin de gösterdiği üzere
AGİT’in başlangıçtaki “siyasi” motivasyon ve çabası zamanla kaybolmuştur. Aslında Bakanlar Konseyi
her yıl (genellikle Aralık ayında)
toplanmaya devam etmektedir.

Öte yandan AGİT, sadece Doğu
ucunda değil Batı ucunda da kimi
tartışmalara konu olmaktadır. 2004
ve 2012 ABD başkanlık seçimlerindeki gözlemciliği ciddi eleştiriler almış, bünyesinde azınlıklarla ilgili yapılan çalışma ve açıklamalar nedeniyle Avrupa’da da sorgulanmıştır.
AB üyesi de olan Batı Avrupa ülkeleri lehine “çifte standart” yapıldığı
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yönündeki itirazlar artmış, 11 Eylül
saldırıları, Arap Baharı ve Suriye
Savaşı gibi gelişmelerin toplumsal
etki ve sonuçları konusunda sessiz/
etkisiz kaldığı dillendirilmiştir. Keza
yükselen aşırı sağın resmi politikalar
üzerinde artan etkisi, medya ve ifade özgürlüğü konusunda neredeyse
tüm ülkelerde çeşitli ölçülerde yaşanan sorunlar gibi konularda anlamlı ve somut bir tutum almadığı
eleştirileri de AGİT’in önemli ölçüde
kredi kaybına uğramasına neden olmuştur. Öte yandan, zamanla ağırlığını özellikle yolsuzluk ve kara para
aklamayla mücadeleyi de içerecek
şekilde iyi yönetişime veren AGİT,
toplum destekli polis eğitimine kadar uzanan yöntemlerle ortak sorunlara ortak idari çözümler bulma
zemini ve aracı haline dönüşecektir.
Kısacası, 1990’larda özellikle devletlere karşı insanların hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme vaadinden kaynaklanan bir iyimserlik
havasıyla yola çıkan AGİT, 2000’lerin ortasından itibaren bu anlamda
sorgulanmaya başlayacaktır. Taşıdığı
siyasi anlam ve etkisini büyük ölçüde yitirdiğini söylemek pek yanlış
olmayacaktır. Öte yandan, etkileşimleri her geçen gün derinleşen
ve dolayısıyla ortak sorunlara ortak
çözümler bulma ihtiyaçları da artan
üye devletlerin idari yapılarını koruma ve geliştirme işlevinin ön plana
çıktığı da açıktır. Dolayısıyla, AGİT’in
güvenliğin değişen anlamına koşut
bir işbirliği ağı olmaya devam edeceği öngörülebilir.
Tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri
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AGİT katılımcısıdır ve AB, AGİT gelişmelerinin başlangıcından itibaren
parçası olmuştur. Birliğin Ortak Dış
ve Güvenlik Politikasının oluşturulmasından sonra da AB ile AGİT
arasında işbirliği artarak devam etmiştir.
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Avrupa Güvenlik
ve Savunma Kimliği
(European Security and
Defence Identity)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa’nın NATO içindeki rolünü
güçlendiren bir yapı olarak Avrupa
Güvenlik ve Savunma Kimliği’nin
(AGSK) temelleri 1994 yılından itibaren atılmış ve nihayetinde AGSK
1996 yılında Berlin’de gerçekleşen
NATO Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısında alınan kararla geliştirilmiştir. Sözkonusu kararda belirtildiği
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

üzere; AGSK; “Avrupalı müttefiklerin
NATO misyon ve faaliyetlerine daha
tutarlı ve etkin katkılarının sağlanması” amacıyla, “ortak sorumlulukların yerine getirilmesi” ve “transatlantik ortaklığın güçlendirilmesi” için
oluşturulmuştur. Bu bağlamda NATO
ve Batı Avrupa Birliği (BAB) arasında işbirliğini sağlayacak toplantıların
düzenlenmesi ve düzenli danışma
mekanizmaları oluşturulması öngörülmüştür.
BAB’ın gerçekleştireceği operasyonlarda, NATO ve BAB arasında “ayrılabilir ama ayrı olmayan” (separable but not separate) yetenekler ve
varlıkların kullanımı öngörülmüştür.
AB dış ve güvenlik politikası literatüründe; AGSK düzenlemesinin arka
planında 1990’lı yılların başından itibaren, Birliğin dönemin önemli uluslararası olaylarında etkisiz bir uluslararası aktör görünümü sergilemesi
ve yetersiz kalması gelişmeleri ve bu
durumun ABD ile ilişkilere yansıması bulunduğu konu edilmektedir. Bu
bağlamda, AB’nin güvenlik ve savunma alanında ABD’ye tabi olması
ve “yük paylaşımı” (burden-sharing)
olarak adlandırılan ve ABD’nin askeri
ve savunma harcamalarında Avrupa’nın payının artırılması yönündeki talepleri daha fazla gündeme
gelmeye başlamıştır. Halihazırda,
NATO üyesi olan ve olmayan AB üyeleri’nin varlığı ve AB – ABD ile ilişkilerindeki sorunlar yanında, güvenlik
ve savunma konularında egemenlik
hassasiyetinin yüksek olmasından
kaynaklanan bütünleşme sorunları
AB’nin güvenlik ve savunma alanında bir politika oluşturma konusunda
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daha yavaş hareket etmesine neden
olmuştur. Bu koşullar altında AGSK,
1990’lı yılların başlarında NATO çerçevesinde gündeme gelmeye başlamış ve mevcut görünümüne ulaşmıştır.
Okuma Listesi
Açıkmeşe, Sinem Akgül ve Cihan
Dizdaroğlu. NATO-AB İlişkileri, İşbirliği ve Çatışma Dinamikleri, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı,
Kasım 2013, s. 27-30.
NATO. “Ministerial Meeting of the
NAC in Berlin 3 June 1996”, Final
Communique, https://archives.nato.
int/ ve EUR-Lex. “European Security
and Defence Identity”, Glossary of
Summaries, https://eurlex.europa.
eu/summary/glossary
Tangör, Burak. “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları”, Belgin Akçay, ve
İlke Göçmen, (der.) Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2016, s. 673-704.

Avrupa Güvenlik ve
Savunma Politikası
(European Security and
Defence Policy)
–Hatice YAZGAN–
Maastricht Antlaşması (1993) ile
ikinci sütun olarak oluşturulan Ortak
Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ile
AB güvenlik yapılanmasında önemli
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bir aşama kaydedilmiştir. Ancak Avrupa güvenliğinde süregelen tartışmalar (ABD’nin NATO’nun Avrupalı
müttefiklerinin askeri harcamalara
daha fazla pay ayırmasını istemesi,
AB güvenlik yapılanmasında NATO’nun rolü gibi), 1990’lı yılların
geri kalanında ortaya konan kurumsal gelişmelerde yeniden gündeme
gelmiştir.
Nitekim 1996 yılında NATO çerçevesinde ortaya konan Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK),
oluşumunda da bu tartışmaların ve
dönemin uluslararası gelişmelerinin
etkisi görülmektedir. Böylece, 1998
yılında Fransa ve Birleşik Krallık arasında Saint Malo Bildirisi ile alınan
kararlar, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’na (AGSP) giden yolu
açmıştır. Bu adım, mevcut kurumsal
yapılara savunma boyutunu ekleyen
ve Birliğin kendi savunma politikasını oluşturma anlamında önemli
bir adım olarak kabul edilmektedir.
Askeri güç ve kurumsal kapasite
bakımından kararlar alınan Saint
Malo bildirisi sonuçları 1999 yılında gerçekleştirilen Köln ve Helsinki
Zirvesi’nde de teyid edilerek Avrupa
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
oluşturulmasında önemli bir mesafe
katedilmiştir. 2009 yılında yürürlüğe
giren Lizbon Antlaşması ile Avrupa
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
adı Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası olarak değiştirilmiştir (Ayrıca
bkz. Acil Müdahale Gücü) (Bkz. Temel Hedef)
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Açıkmeşe, Sinem Akgül ve Cihan
Dizdaroğlu. NATO-AB İlişkileri, İşbirliği ve Çatışma Dinamikleri, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları,1. Baskı,
Kasım 2013, s. 31-34.
Özen Çınar. “ESDP-NATO Relations:
Considerations on the Future of
European Security Architecture”,
The Turkish Yearbook of International Relations, Cilt: 33, 2002, s. 231255.
Tangör, Burak. Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Gelişimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.

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

zano Borragan. European Union
Politics, 3.baskı, Oxford University
Press, UK, 2010.

Komite’nin en önemli etkinliği, Mayıs 1948’de Lahey’de Avrupa Konseyi’nin kuruluşuyla sonuçlanan Avrupa Kongresi’ni toplamasıdır. (Bkz.
Lahey Avrupa Kongresi) Burada,
federalist örgütler, Avrupa’da ekonomik, parasal ve siyasi bir birliğin
gerekliliğini ve buna yönelik bir uluslararası örgüt kurulması gerektiğine
karar verdiler. Daha sonra bu yapı,
25 Ekim 1948’de federalist örgütlerin bir çatı örgütü olarak Avrupa Hareketi adını almıştır. Hareketin 19481950 arasındaki ilk başkanı, aynı
zamanda kurucusu da olan Duncan
Sandys olmuştur. Daha sonra başkanlık görevini, Avrupa Birliği’nin
(AB) doğuşunda önemli roller üstlenen Robert Schuman, Paul-Henri
Spaak ve Walter Hallstein gibi isimler üstlenmiştir.

Dinan, Desmond. Europe Recast. A
History of the European Union, London: Lynne Rienner, 2004, s. 22-24.

Günümüzde bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren Avrupa
Hareketi, Avrupa’da bütünleşmeyi
desteklemenin yanısıra demokratik
değerlerin yaygınlaşması ve yerleşmesine yönelik etkinliklerine devam
etmektedir. Hareket içerisinde, AB
üyelerinin yanısıra üye olmayan Türkiye gibi diğer pekçok ülkeden çeşitli kurumlar yer almaktadır. Avrupa
Hareketi Türkiye olarak da bilinen
Türkiye Avrupa Birliği Derneği, bu
hareketin üyesidir.
Okuma Listesi
Cini, Michelle ve Nieves Perez-SlorAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Özdemir, Haluk. Avrupa Mantığı. Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri, 3. Baskı, İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları, 2019.

Avrupa Hava Seyrüsefer
Emniyeti Teşkilatı
(European Organisation
for the Safety of Air
Navigation (Eurocontrol)
–Emre ATAÇ–
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği
Teşkilatı (Eurocontrol); Avrupa kıtasındaki hava trafiğinin yönetimini
sağlamak amacıyla kurulmuş olan
uluslararası bir örgüttür. 13 Aralık
1960 tarihinde, Belçika, Fransa, Almanya Federal Cumhuriyeti, Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık temsilcileri tarafından Brüksel’de
imzalanan öncü anlaşma, Hava Seyrüsefer Emniyeti İşbirliğine ilişkin
Anlaşma, “Eurocontrol” adı altında
çok taraflı uluslararası bir sözleşme
olarak düzenlenmitir. Eurocontrol’un öncelikli amacı Avrupa’daki
havacılık sektöründeki tüm paydaş çalışmalarını koordine ederek
daha verimli çalışan bir Pan-Avrupa
Hava Trafik Yönetim (ATM) sistemi
geliştirmeya çalışmaktır. Bu bağ197

lamda örgütün temel etkinlik alanı,
pan-Avrupa ATM ağının oluşturulması ve geliştirilmesi ve Avrupa çapında sivil havacılık kurallarının hazırlanmasının ve düzenlenmesinin
sağlanmasıdır. Ayrıca hava trafiğinin
gelecekteki oluşacak ihtiyaçlarının
belirlenerek, bunları karşılayacak
önlemlerin geliştirilmesi, Hava trafik hizmetlerinde çalışanların eğitimlerinin sağlanması, Hava ulaşımı
ilgili örnek çalışmalar ve deneyler
yapılması, üye ülkelerin bu konularda yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi, Orta Avrupa’da hava
trafik kontrol hizmetinin sağlanması
ve hava seyrüsefer ücretlerinin üye
devletler adına toplanmasıdır.

dhmi.gov.tr/sayfalar/Icerik.aspx?oid=554

Örgüte aşağıda isimleri sayılan 41
ülke üyedir: Almanya, Arnavutluk,
Avusturya, Belçika, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan,
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya,
İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, K. Makedonya, Malta, Moldova,
Monaco, Norveç, Polonya, Portekiz,
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan. Türkiye, 1 Mart 1989 tarihinde
Teşkilata 10’uncu üye olarak katılmıştır.

–Emre ATAÇ–

Okuma Listesi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü Hava Seyrüsefer
Dairesi Başkanlığı. “Kısaca EUROCONTROL Teşkilatı”. https://ssd.
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EUROCONTROL. “About us”. https://
www.eurocontrol.int/about-us
European Commission. “Co-operation with EUROCONTROL”. https://
ec.europa.eu/transport/modes/air/
single_european_sky/co-operation_eurocontrol_en

Avrupa İktisadi İşbirliği
Teşkilatı (Organization
for European Economic
Cooperation)
O.E.E.C. (Organisation Europeenne de Cooperation Economique)
şeklinde kısaltma ismiyle anılan
bölgesel nitelikli ekonomik örgütlenme. 1948’de kurulmuş ve Marshall Planı denilen Amerika Birleşik
Devletleri’nin Avrupa’yı Kalkındırma
Programı çerçevesinde yaptığı yardımları yönetmekle görevli olarak
işe başlamış, sonraları da Avrupa
ülkelerinin aralarında ekonomik ve
mali işbirliğini sağlayan bir kuruluşa dönüşmüştür. Üye ülkelerin aralarında ticareti geliştirmek, üretimi
arttırmak, malî ve para değerlerinde
dengeyi sağlamak, ödeme kolaylıkları getirmek, insan gücünü kıymetlendirmek ve kişilerin üye ülkelerde
kolaylıkla hareketini sağlamak, ekonomik konularda bilgi alışverişi yapmak gibi önemli sorunlarla uğramış
ve yararlı çalışmalarda bulunmuştur.
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Türkiye’de bu örgütün bir üyesi olarak başından beri bütün çalışmalara
katılmıştır. Bu örgüte başlangıçta 16
ülke katılmıştır: Avusturya, Belçika,
Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg,
Norveç, Hollanda, Portekiz, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Türkiye. 1960
yılında üye sayısı 18 olmuştur. Topluluğa 1955’te Almanya, 1959’da
İspanya üye olmuştur.
Önceleri Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü (OEEC) adı altında, Marshall
Planı’nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan bu örgütün
adı 30 Eylül 1961’ de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
şeklinde değiştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, katılma kararını
29 Mart 1961’de onaylamıştır. Örgütün merkezi Paris’tedir.
Okuma Listesi
T.C. Dışişleri Bakanlığı. “İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)”.
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OECD. “Organisation for European
Economic Co-operation”,
https://www.oecd.org/general/
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm

Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (European Bank
for Reconstruction and
Development (EBRD))
–Emre ATAÇ–
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu bir kalkınma bankasıdır. Ortaklık yapısını 69 ülke ve iki
uluslararası kurum (AB ve Avrupa
Yatırım Bankası) oluşturur.
Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan coğrafyada 36 ülkede serbest
piyasa ekonomisini destekler. EBRD
bir AB kurumu olmasa da, çalışmalarının AB’nin ekonomik kalkınması ve
AB siyasalarının belirlenmesi anlamında önemli bir etkisi vardır. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
(Dünya Bankası) örneğinde olduğu
gibi, EBRD de kredi vermek sermaye yatırımlarını teşvik etmek ve ticareti geliştirmek için kurulmuştur.
Ancak bu bankanın odağında Doğu
Avrupa’daki eski Sovyet devletlerinin serbest piyasa ekonomisine
geçişlerine yardımcı olmak vardır.
Fransız Cumhurbaşkanı François
Mitterrand’ın 1989 yılındaki önerisiyle Mart 1991’de çalışmalarına
başlayan banka, bugün Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın büyük yatırımcısı konumundadır. Dünya Bankası
çok büyük oranda hükümetlere kredi sağlasa da, EBRD kredilerinin yüz199

de 60’ını özel sektöre vermekte ve
özelleştirmeyi özendirmek amacıyla
kamu kuruluşlarıyla da çalışmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası gibi
EBRD ‘de de üye ülkelerden gelen
(genellikle ülkelerin maliye bakanları) birer temsilciden oluşan bir İdare
Heyeti vardır. Bu heyet 23 kişilik bir
yönetim kurulu ile birlikte bankanın
günlük idaresini gerçekleştirecek bir
başkan atar. Merkezi Londra da bulunmaktadır.
EBRD, Türkiye’deki faaliyetlerine
2009 yılında başlamıştır. EBRD, Türkiye ekonomisi için oldukça önemli
olan KOBİ’leri destekleyerek ülkenin sürdürülebilir bir gelişme sağlayabilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Buna paralel olarak,
kadınların iş dünyasına katılımını
teşvik etmek için kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’ler için “Kadın
İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı”nı yürütmektedir.
Okuma Listesi
TOBB Kobi Bilgi Sitesi. “Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası (EBRD)”,
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Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (European
Court of Human Rights)
–Merve AĞZITEMİZ–
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) uyarınca 1959 yılında kurulmuş olup, Sözleşme’ye
taraf devletlerin Sözleşme’den ve
Sözleşme’nin Protokolleri’nden doğan yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla yargılama yetkisiyle
donatılmış bir mahkemedir. Merkezi Strazburg’da bulunan AİHM, uluslararası mahkeme statüsündedir.
Mahkemenin çalışma dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Başvurular ise
taraf devletlerin dillerinden birisi ile
yapılabilmektedir.
AİHM’nin şu an için 47 hâkimi bulunmaktadır. Hâkimler, Sözleşme’ye
taraf olan her bir devletin teklif edeceği 3 aday arasından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından
seçilir. Hâkimlerin görev süresi 9
yıldır ve bu süre uzatılamamaktadır.
AİHM hâkimleri tam bağımsızdır ve
bağımsızlık ve tarafsızlıklarına gölge
düşürebilecek eylemlerde bulunamaz.
AİHM gerek idari gerek yargısal faaliyet gösteren birimlerden oluşmaktadır. Bu birimler idari olarak; Genel
Kurul, Bölümler ve Filtraj Bölümüdür. Genel Kurul, mahkemenin tüm
hâkimlerinin katılımıyla oluşmaktadır. Genel Kurul, üç yıllık bir süre
için başkanını ve bir veya iki başkan
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yardımcısını seçmekte, belirli süreler için daireleri oluşturmakta ve
bunların başkanlarını seçmektedir.
Ayrıca mahkeme içtüzüğünü kabul
etmek ve yazı işleri müdürünü seçmek gibi görevleri de bulunmaktadır. Bölümler, 5 adet olmak üzere
mahkeme bünyesinde kurulmuştur
ve içeriğinde daireler bulunmaktadır. Her Bölüm, bir başkan, bir
başkan yardımcısı ve hâkimlerden
oluşmaktadır. Filtraj Bölümü ise,
2011 yılından beri çalışmakta olup
mahkemeye yapılan başvuruların
tasnifini yapmakta ve bu başvuruların uygun yargısal bölümlere iletilmesini sağlamaktadır.
İdari ve yargısal faaliyet gösteren birim ayrımından farklı olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, karma bir birim olarak nitelendirilebilecektir. Yazı İşleri
Müdürlüğü mahkemeye yargısal işlevini gerçekleştirirken hem hukuki
hem de idari destek sağlamaktadır.
Görev ve kuruluşu mahkeme içtüzüğü ile belirlenmektedir. Hukukçular, teknik ve idari uzmanlar ve
tercümanlardan oluşmaktadır. Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün temel görevi,
mahkemeye yapılan bireysel başvuruları alarak karar için hazır hale
getirilmesidir.
AİHM yargısal olarak; tek hâkim,
3 hâkimli komite, 7 hâkimli daire
ve 17 hâkimli büyük daire şeklinde oluşmaktadır. AİHM’ye yapılan
başvurular duruma göre tek hâkim,
komite veya daire şeklinde toplanacak oluşumlardan biri tarafından
incelenmektedir. Tek hâkim, devlet
başvuruları dışındaki başvurularda,
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bir başvuru kabul edilebilirlik kriterlerini taşımamaktaysa bu başvuruyu karara bağlanmaktadır. 3 hâkimli
komite, bir başvuru AİHM’nin daha
önce hakkında kararları bulunan bir
konu ile ilgiliyse bu başvuruyu karara bağlanmaktadır. 7 hâkimli daire,
bir başvuru AİHM’nin daha önce
hakkında kararları bulunmayan bir
konu ile ilgiliyse bu başvuruyu karara bağlanmaktadır.
17 hâkimli büyük daire; başkan,
başkan yardımcıları, bölüm başkanları ve başvurunun yöneldiği taraf
devlet hâkimi ile birlikte kura ile
seçilecek diğer hakimler ile oluşmaktadır. Bu daire, 7 hâkimli daire
tarafından verilen kararların temyizen incelenmesi ya da daireler tarafından büyük daire lehine yargılama
yetkisinden el çekildiği durumlarda
başvuruyu ele almaktadır. Ayrıca
taraf devletlerin, AİHM kararlarını
uygulama yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin meseleleri
de incelemektedir. Bu bağlamda,
AİHS’nin yorumu ve uygulanması
bakımından önemli olarak görülen
sorunlara ilişkin davalara baktığı
söylenebilecektir.
AİHM re’sen hareket edememektedir. Bu mahkemeye mutlak suretle
AİHS’nin ihlali ile ilgili olarak başvurulması gerekmektedir. Ayrıca
yapılacak başvurular sadece Sözleşme’nin tarafı olan devletlere yönelebilmektedir. Sözleşme sisteminin
dışındaki bir devlete ya da bireylere
yönelen başvurular mahkeme tarafından kabul edilemez sayılmaktadır. AİHM’ye iki şekilde başvuru
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yapılabilmektedir. Bunlardan ilki
devlet başvurusudur. Bu başvuruda
başvurucu devletin mağdur olması
şartı aranmamaktadır. Yine başvurucu devlet ile aleyhinde başvuruda
bulunulan devlet arasında bir tanıma ilişkisinin bulunması da gerekli
değildir. İkinci başvuru şekli ise bireysel başvurudur. Sözleşme’de tanınan haklardan birinin, sözleşmeci taraflardan biri tarafından ihlal
edilerek mağdur olduğunu belirten
gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş ya
da kişi grupları AİHM’ye başvurabilmektedir. Bu bağlamda bireysel
başvuru yapabilmek için hem sayılan davacı kategorileri içerisinde
bulunmak hem de Sözleşme’nin
ihlalinin yarattığı mağduriyet bakımından yeterli delil gösterebilmek
gereklidir.
Mahkemeye yapılacak başvurular
yazılı olmalıdır. Mahkemede incelemeler genel olarak yazılı şekilde yapılır. Duruşma, çok az davada rastlanan bir uygulamadır. Duruşmalar,
kapalı oturumda yapma kararı alınmadıkça kural olarak kamuya açıktır.
AİHM önüne bir dosya geldiğinde iki
aşamalı bir incelemeden geçmektedir. İlk aşamada kabul edilebilirlik
ikinci aşamada ise davanın esası ele
alınmaktadır. Kabul edilebilirlik aşamasında incelenecek kabul edilemezlik kriterleri; usule, yargı yetkisine ya da esasa ilişkin olabilir. Usule
ilişkin kabul edilemezlik kriterleri;
iç hukuk yollarının tüketilmemesi,
isimsiz başvurular, sürelere riayet
edilmemesi, mahkeme tarafından
daha önceden incelenmiş bir başvu202

ruyla aynı olma ve başvuru hakkının
kötüye kullanılması gibi durumlardır. Yargılama yetkisine ilişkin kriterler; kişi, yer ve zaman bakımından
bağdaşmazlık halinde ele alınmaktadır. Esasa ilişkin kriterler ise, dayanaktan yoksun olma ve önemli bir
zararın bulunmaması olarak değerlendirilebilir.
Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonunda başvuru reddedilebilir ya da karar verilebilir. Verilecek
karar ise ihlal bulunması ya da ihlal
bulunmaması (davanın reddi) şeklinde olmaktadır. Mahkeme, yargılamanın her aşamasında, davanın
AİHS ve Protokolleri ile tanınan insan haklarına saygı ilkesinden esinlenen bir dostane çözüm yoluyla
sonuçlanmasını sağlamak için taraflara yardımcı olabilecektir. Tek hâkim ve 3 hâkimli komite tarafından
verilen kararlar kesindir. 7 hâkimli
daire kararları ise karar tarihinden
itibaren 3 ay içerisinde kesinleşir.
Bu süre içerisinde ilgili davanın büyük daire tarafından incelenmesi
talebinde bulunulabilir. 17 hâkimli
büyük daire kararları kesindir.
Mahkemenin kesin nitelikteki kararları ilgili devlet açısından bağlayıcıdır. Bu kararların uygulanması
bakımından sorumluluk ise Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bırakılmıştır. Komite, Sözleşme’nin
ihlalinin tespit edildiği kararlar bakımından ilgili devletin bu kararın gereklerini yerine getirmek için gerekli
tedbirleri alıp almadığını denetlemektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi (European
Convention on Human
Rights)
–Merve AĞZITEMİZ–
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS), Avrupa Konseyi üyelerinin
medeni ve siyasi hakları korumak
amacıyla imzaladıkları uluslararası
bir sözleşmedir. 1950 yılında Roma’da imzalanan bu sözleşme 1953
yılında yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından
10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan bazı haklar, bu Sözleşme sayesinde ortak bir güvenceye
bağlanmış ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM) yargılama
yetkisi ile birlikte etkin bir koruma
sistemi içerisine alınmıştır. Avrupa
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Konseyi üyesi her devlet AİHS’ye
taraf olmak durumundadır ve Sözleşme taraf olan devletler açısından
bağlayıcıdır. Bu bağlamda devlet
dışı aktörlerin AİHS kapsamında bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu
durum, Sözleşme ile korunan haklar
bakımından gerçekleştirilen bir ihlal
ile devlet gücünün kullanılması arasında bir bağlantı kurulmasını gerektirmektedir.
AİHS temel olarak üç bölümden
oluşmaktadır. Sözleşme’nin birinci
bölümünü hak ve özgürlükler oluşturmaktadır. Yaşam hakkı, işkence
yasağı ve ayrımcılık yasağı gibi birçok hakkı bünyesinde barındıran bu
bölüm, ekonomik ve sosyal nitelikli
haklara ilişkin bir hüküm içermemektedir. Sözleşme’nin ikinci bölümü AİHM’ye ilişkin düzenlemeleri
içermektedir. Burada AİHM’nin kuruluşu, hâkimler, mahkemenin yapılanması, yargılama usulü ve yetkileri
ile ilgili olanlar gibi hükümler bulunmaktadır. Sözleşme’nin üçüncü
bölümü ise çeşitli hükümleri içermektedir. Burada çekinceler, imza
ve uygulanma ve fesih gibi konular
düzenlenmektedir.
Devletlerin AİHS’ye taraf olabilmeleri ancak bir onay sürecine bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bu süreçte öncelikle sözleşme imzalanmakta
sonra ise imzalayan devletin onayı
gerçekleşmektedir. Son aşamada ise
onaylama belgeleri Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri’ne verilmektedir.
Sözleşme, imzacı devletler açısından
onaylama belgesinin verilmesinden
itibaren yürürlüğe girmektedir.
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Devletler AİHS’ye taraf olurken çekince koyma hakkını da kullanabilmektedir. Buna göre bir devlet
Sözleşme’nin imzası ve onaylama
belgesinin sunulması sırasında, Sözleşme’nin belirli bir hükmü hakkında, ülkesinde yürürlükte olan bir
yasanın bu hükümle bağdaşmazlığı
konusunda bir çekince koyabilecektir. Dikkat edilmesi gerekli olan
husus ise bu çekincelerin genel nitelikli olarak koyulamayacağıdır.
Aynı zamanda Sözleşme’ye taraf
olunduktan sonra çekince koyulamamaktadır.
AİHS, on altı Ek Protokol ile desteklenmektedir. Bu Protokollerden
Birinci, Dördüncü, Altıncı, Yedinci,
On İkinci ve On Üçüncü Protokoller,
AİHS’ye yeni haklar ve özgürlükler
eklerken kalan Protokoller AİHS ile
ilgili değişiklikler getirmiştir. Ek Protokollerin imza, onay ve yürürlüğüne ilişkin maddeler kendi içlerinde
düzenlenmektedir.
AİHS, AİHM tarafından yorumlanmak suretiyle, hukuki açıdan sürekli geliştirilen bir enstrümandır.
Bu alanda gelişmiş içtihat hukuku
sayesinde Sözleşme hükümlerinin
anlamı çağa uygun bir şekilde gelişmekte ve genişlemektedir.
Okuma Listesi
Aybay, Rona. İnsan Hakları Hukuku,
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2017.
Gözübüyük, Şeref, Gölcüklü, Feyyaz
ve Saygılı, Abdurrahman. Avrupa
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İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara: Turhan Kitapevi, 12.
Baskı, 2019.
Göçmen, İlke. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve
Türkiye Göç Hukuku, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2015.

Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne Katılım
(Accession to the
European Convention on
Human Rights)
–Merve AĞZITEMİZ–
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS) Avrupa Konseyi üyeleri tarafından medeni ve siyasi hakları korumak amacıyla hazırlanmış, 1950
yılında imzalanmış ve 1953 yılında
yürürlüğe girmiştir. AİHS’ye katılım
AİHS md. 59 ile düzenlenmektedir.
Buna göre Sözleşme Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarına açık olup
onaylanmalıdır ve onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilmelidir. Sözleşme, on adet
onay belgesinin verilmesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’yi
daha sonra onaylayacak olan imzacılar için yürürlük tarihi ise onaylama belgesinin verilmesinden itibaren başlamaktadır.
Bu hükümler değerlendirildiğinde
aslında salt olarak bir Sözleşme’ye
katılım değil, Avrupa Konseyi sistemine katılım durumunun söz konusu olduğu görülmektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Avrupa Birliği (AB), ekonomik temelli olarak kurulmuş bulunan bir
birlik olsa da Avrupa bütünleşmesi
ilerledikçe salt ekonomik birlikteliğin ötesine geçmiştir. Temel haklar
zamanla AB açısından önemli bir
konu haline gelmiştir. Kurucu antlaşmalarda hüküm bulunmayan dönemlerde dahi Avrupa Birliği Adalet Divanı (Divan) içtihat hukuku
sayesinde bu alanda ilerleme kaydedilmiştir. Bu sayede temel haklar
AB hukukunun genel ilkelerinin
ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Divan bu içtihadını
oluştururken Üye Devletlerin ortak
anayasal geleneklerini ve Üye Devletlerin taraf olduğu insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeleri rehber almıştır. Bu
bağlamda AİHS’nin de önemi Divan
tarafından ayrıca belirlenmiştir. Bu
gelişmelere karşın, AB bir temel
haklar koruma mekanizması olmadığı gibi ABAD da aslında bir insan
hakları mahkemesi değildir. Bu
bağlamda AİHS’ye taraf olma hakkındaki tartışmalar süregelmiştir.
Ayrıca AB, AİHS’ye taraf olmasa da
Üye Devletlerin tamamı bu Sözleşme’nin tarafı haline gelmiştir.
Lizbon Antlaşması’na (2009) kadar
olan dönemde kurucu antlaşmalarda AİHS’ye katılım ile ilgili bir hüküm
bulunmamaktadır. Bu bakımdan katılıma ilişkin yetki sorunlu bir alan
haline gelmiştir. Bu konuya ilişkin
olarak ilk kez 1994 yılında ABAD’dan
Görüş talebinde bulunulmuştur.
ABAD, 2/94 sayılı Görüş ile AB hukukunun o günkü durumu itibariyle
AB’nin AİHS’ye katılmak için yetAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kiye sahip olmadığını belirtmiştir.
Söz konusu katılım, AB’nin farklı bir
uluslararası sisteme girmesi anlamına gelecektir ve Birlik sisteminde
önemli değişiklikler yapmayı gerektirecektir. Öte taraftan, AB hukukunda bu şekilde bir yetki ihdası olmamasından dolayı AB’nin AİHS’ye
katılım yetkisi bulunmamaktadır.
2000’li yıllarda özellikle temel haklar ekseninde yapılan tartışmaların
artması, uzmanlık alanı temel haklar
olan bir mahkemenin dış denetim
yapması gerekliliğine ilişkin düşünceler, AB Üye Devletlerinin tamamının AİHS’ye taraf olması ve Avrupa
Birliği Temel Haklar Şartı üzerinden
yapılan girişimler bu konunun tekrar
gündeme gelmesini sağlamıştır. Lizbon Antlaşması ile birlikte ABAD’ın
2/94 sayılı Görüş ile altını çizdiği
yetki sorununa bir çözüm getirilmiştir. Lizbon Antlaşması ile değişik AB
Antlaşması md. 6(2)’ye göre Birlik
AİHS’ye katılır ve bu katılım Birliğin
kurucu antlaşmalarda belirlenen
yetkilerinde değişikliğe yol açmaz.
Yine kurucu antlaşmalara ekli olan
Birliğin AİHS’ye katılımına ilişkin AB
Antlaşması Madde 6(2)’ye dair Protokol (8 numaralı Protokol) de bu
yönde hazırlanmıştır.
Lizbon Antlaşması ile düzenlenen
şekliyle, AB’nin bu sisteme katılabilmesi için bir katılım anlaşması yapılması gerekecektir. Böyle bir anlaşmanın kabulü için Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
md. 218’deki usul takip edilmelidir.
Buna göre, Konsey bu anlaşma için
Avrupa Parlamentosu’nun onayın205

dan sonra oybirliğiyle karar almalıdır, dahası bu anlaşmanın akdedilmesine ilişkin karar, Üye Devletler
tarafından kendi anayasal kurallarına uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 8 numaralı
Protokol’de ayrıca, AB’nin AİHS’ye
taraf olması durumunda temsil konusu ile Birlik ve kurumlarının yetkilerinin ve AB hukukunun spesifik
özelliklerinin korunması için alınacak önlemler de yer almaktadır.

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

Böylelikle Lizbon Antlaşması sonrası AB’nin AİHS’ye katılımı için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bir
yandan, 1 Haziran 2010 tarihinde
yürürlüğe giren AİHS’ye Ek 14 numaralı Protokol ile AİHS’ye “Avrupa
Birliği bu Sözleşme’ye katılabilir”
düzenlemesi eklenmiştir. Diğer yandan, Komisyon’un tavsiyesi üzerine
Konsey, 4 Haziran 2010 tarihinde,
AİHS’ye katılım anlaşmasıyla ilgili
olarak müzakerelerin başlatılmasına yetki veren kararı kabul etmiştir.
Komisyon bu karar ile birlikte müzakereci olarak belirlemiştir. Taraflar
arasındaki resmi görüşmeler 7 Temmuz 2010 tarihinde başlamıştır.

ABAD, 2/13 sayılı Görüş ile 18 Aralık 2014 tarihinde taslak katılım
anlaşmasına ilişkin olumsuz görüş
vermiştir. Bu görüşte öne çıkan yön
ise AB hukukunun kendisine özgü
niteliklerinin korunması gerektiği
ve özerkliğinin önemidir. Divan bu
görüşünde, 8 numaralı Protokol’ün
gereklerinin yerine getirilmesi üzerinde durmuş, Birlik ve hukukunun
spesifik karakterlerinin bu taslak
katılım anlaşmasında korunması
gerektiğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda Divan gerek Birlik kurumları
gerek Birlik yetkilerinin bu anlaşmadan zarar görmeden kullanımının
devamı şartını aramış ve taslak katılım anlaşmasını bu yönden kurucu
antlaşmalar ile uyumlu bulmamıştır.
Yine AİHS’ye Ek 16 numaralı Protokol ile getirilen danışma görüşü
usulünün AB’deki ön karar prosedürünü etkileyeceği, ikincil hukuka
ilişkin bir sorunun önce Divan önüne getirilmesi konusunun kapsam
dışında bırakıldığı ve ortak sorumluluk mekanizmasının Birlik hukuku
açısından sorun yaratacağına ilişkin
vurgular da bu görüşte yer almaktadır.

Yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan metin, 2013 yılı içerisinde
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne ve Konsey’e (AB) iletilmiştir.
Hazırlanan taslak katılım anlaşması
metninde yer alan (oylama yöntemleri ve hâkim seçimi gibi) kurumsal
öğeler çok fazla tartışma konusu
edilmemişse de özellikle dava arkadaşlığı, AB’nin taraf olacağı Protokoller ve bunların kapsamı, devlet
başvuruları ve özellikle AB hukuku206
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ABAD’ın 2/13 sayılı Görüşü ile birlikte ya kurucu antlaşmalarda ya da
taslak katılım anlaşmasında değişiklik yapmak gerekmektedir. 2016
yılında Komisyon, 2/13 sayılı Görüş
çerçevesinde çalışmalara devam
edileceğini açıklamıştır. Nitekim
AİHS’ye katılım askıya alınmamış
ve katılıma ilişkin çalışmalar Komisyon’un 2017 yılı çalışma takviminde
de yerini bulmuştur. Avrupa Parlamentosu’nda da bu konu üzerinde
çalışılmaya devam edilmektedir.
2016 yılında Avrupa Parlamentosu’nun ilgili Komitesi katılıma ilişkin
olarak bir oturum düzenlemiş ve katılım sürecinin devamının sağlanabilmesi için hangi adımların atılması
gerektiğini tartışmaya açmıştır. Avrupa Parlamentosu 12 Şubat 2019
tarihli ilke kararı ile AB’nin AİHS’ye
katılımının önemini tekrardan vurgulamıştır. Konsey de 2016 yılından
itibaren Konsey sonuçlarından görüleceği üzere bu konunun önemini belirtmiş ve katılım bakımından
yapılan çalışmaları takip etmeye
devam etmiştir. 7–8 Ekim 2019 tarihindeki Adalet ve İç İşleri Konseyi
toplantısında ise Avrupa Konseyi
ile katılım konusundaki ilişkinin kaldığı yerden hızlıca devam ettirilebilmesi için Komisyona müzakere
için ek müzakere talimatı verilmesi
kararlaştırılmıştır. Bu yeni talimat
Divan’ın 2014 yılında verdiği görüş
dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2/13 sayılı Görüş nedeniyle tıkanan
katılım sürecinin aşılabilmesi bundan böyle özellikle katılımı engelleyen AB tarafından yapılacak çalışmalara bağlı görünmektedir. Ancak
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

unutulmamalıdır ki her ne kadar AB
kurumları bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirerek Katılım Anlaşmasını AB
Hukukuna uyumlu hale getirse de
ABİHA m. 218’e göre bu anlaşmanın akdedilmesine ilişkin karar, Üye
Devletler tarafından kendi anayasal
kurallarına uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Şu
an için bu konuda bir tartışma bulunmamaktaysa da yine de sürecin
son halkasının iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Okuma Listesi
Alyanak, Servet. “Avrupa Birliği’nin
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
Katılımı: Saatler İleriye mi Yoksa Geriye mi İşliyor?”, Ombudsman Akademik, No: 2, 2015, s. 72–88.
Topaloğlu, Gökçe. Avrupa Birliği’nin
Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu’na Katılımı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2015.
Karayiğit, Mustafa T.. “Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nın 2/13 Sayılı Mütalaası’nın Çağrıştırdıkları”, Marmara
Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:
23, No: 1, 2015, s. 1–24.

Avrupa İstatistik Ofisi
(EUROSTAT)
–Melis BOSTANOĞLU–
Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT),
AB’nin resmi istatistik ofisidir. Kurumun misyonu Avrupa için yüksek kaliteli istatistikler sunmaktır.
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EUROSTAT, ilk olarak 1953 yılında
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun gereksinimlerini gidermek
için kurulmuştur. Yıllar içerisinde
görev kapsamı genişlemiş ve 1958
yılında Avrupa Topluluğu kurulduğunda EUROSTAT Avrupa Komisyonu’nun genel müdürlüklerinden biri
haline gelmiştir.
Günümüzde EUROSTAT’ın başlıca
rolü, diğer genel müdürlüklerin istatistik gereksinimlerini karşılamak
ve Topluluğun politikalarını tanımlamaları, uygulamaları ve analiz etmeleri için Komisyon ve diğer Avrupa kurumlarına veri sağlamaktır. Bunun yanı sıra EUROSTAT hükümetlerin, işletmelerin, eğitim sektörünün,
gazetecilerin ve halkın işlerinde ve
günlük yaşamlarında kullanabilecekleri çok sayıda önemli ve ilginç
veriler sunmaktadır.
Topluluğun politikalarının değişmesiyle EUROSTAT’ın rolü de evrim
geçirmiştir. Bugün, AB Ekonomik ve
Parasal Birliği için veri toplamak ve
AB üyeliği için aday ülkelerde istatistiksel sistemler geliştirmek, önceki yıllara oranla çok daha büyük
bir önem taşımaktadır. Görevlerini
yerine getirirken EUROSTAT saygı
ve güven, mükemmellik, yenilikçilik,
hizmet odaklılık ve profesyonel bağımsızlık gibi değerleri de desteklemektedir.
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
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Avrupa İstihdam
Stratejisi (European
Employment Strategy)
–Emre ATAÇ–
Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS)
1990’lı yıllarda ortaya çıkan ve çalışma piyasasına ilişkin sorunlarının
ortaya çıkardığı sıkıntıları gidermek
için Avrupa Birliği (AB) düzeyinde
alınmış bir dizi aktif iş piyasası önleminden oluşmaktadır. Temel amaç
olarak, ekonomik birlikteliğin her
alanda sağlanabilmesi için kurulan
AB’de işsizlik ve istihdam politikalarının düzenlenmesine yönelik
olarak gereken önlemlerin alınması ihtiyacı hissedilmiş ve istihdamı
arttıracak aktif istihdam politikaları
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, AB üyesi ülkeler tarafından;
işgücü piyasasında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm üretebilmek ve bu
piyasalarda yapılması gereken modernizasyonu sağlayabilmek amacıyla 20-21 Kasım 1997 tarihinde
Lüksemburg’da yapılan olağanüstü
bir Zirvede “Avrupa İstihdam Stratejisi” oluşturulmuştur.
İstihdam stratejisinin öncelikleri
arasında, tüm AB politika ve eylemlerinin istihdam üzerindeki olası
etkilerini göz önüne alarak hazırlanması ve topluluk çapında Konsey ve
Komisyonun ortak raporları, Konsey
kararları, değerlendirme kılavuzları
sistemi, üyeler arasında eşgüdümü
sağlayacak İstihdam Komitesi ve pilot projeler aracılığıyla yürütülecek
bir koordinasyonun oluşturulması
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sayılabilir. AİS’te açık koordinasyon
yöntemi temel ilkedir. Üye ülkeler
ve Birlik düzeyinde uyumun sağlanması, yakınsama, karşılıklı öğrenme,
bütünleşmiş yaklaşım ilkeleri de
diğer önemli ilkelerdir. Göstergeler
yıllık olarak takip edilmektedir. AİS,
yeni gelişmeler olduğunda sürekli kendini güncelleyen, dinamik bir
süreçtir. Lizbon Stratejisi ile Avrupa
İstihdam Stratejisinin temel politik
ekseni belirlenmiştir. 2005 yılında
Avrupa İstihdam Stratejisinin ikinci
aşamasına geçilmiş ve 2010 yılında
ise Avrupa 2020 Stratejisi gündeme
gelmiştir.
Okuma Listesi
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Sayı:2, 2005 s. 25-51.
European Commission. “European employment strategy”. https://
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Avrupa İstikrar
Mekanizması (European
Stability Mechanism)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Birliği (AB), 2007 yılında
ABD’de başlayan mortgage krizinin
negatif finansal etkileri ile başa çıkmaya çalışırken, 2010 yılında kendi
piyasalarında ortaya çıkan ekonomik kriz ile karşı karşıya kalmıştır.
Piyasalarda çok sayıda üye ülkeye
olan güven azalmış, ülkelerin risklerinin arttığı gerekçesiyle piyasadan
borçlanma faizi yükselmiştir. Ülkelerin risklerinin artışı, artan kamu
borçlarına, rekabet edebilirlikteki
düşüşe ve bankacılık sistemindeki
açıklara dayandırılmıştır. 2010 yılından itibaren ise korkulan olmuş,
ülkeler piyasalara giriş kabiliyetlerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu
süreçte başı Yunanistan çekmiştir.
Yunanistan, ikili anlaşmalarla diğer
Avro Bölgesi ülkelerinden Yunan
Borç Kolaylığı (Greek Loan Facility)
adı altında borçlanmıştır.
Haziran 2010’da geçici bir çözüm
olarak devreye Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı (AFİK – European
Financial Stability Facility) girmiştir.
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı
günümüzde halen varlığını sürdürmekle birlikte yeni bono çıkarma
yetkisi bulunmamaktadır.
Ekim 2012’de hayata geçirilen Avrupa İstikrar Mekanizması, Avrupa
Finansal İstikrar Kolaylığı’nın tamamlayıcısı niteliğindedir. Avrupa
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İstikrar Mekanizması, kamu borcu
krizinin (sovereign debt crisis) başlarında ortaya çıkan bir sorun ile büyümeden başa çıkabilmek için başvurulacak bir daimî çözümdür. Günümüzde, Avrupa Finansal İstikrar
Kolaylığı ve Avrupa İstikrar Mekanizması farklı tüzel kişiliklere sahip
olmakla birlikte ortak çalışanlara,
kolaylıklara ve işlemlere sahiptirler.
Avrupa İstikrar Mekanizması, Avro
Bölgesi ülkelerinin ve zor durumdaki finansal kurumların istikrarı için
fon kullanabilen bir daimî finansal
mekanizmadır. Avrupa İstikrar Mekanizması’na ilişkin mevcut reform
girişimleri, sözkonusu mekanizmanın AB ekonomisi için gittikçe artan
önemini gözler önüne sermektedir.
Komisyon ve bazı üye ülkeler Avrupa İstikrar Mekanizması’nın, Tek Çözüm Fonu (Single Resolution Fund)
olarak adlandırılan Avro Bölgesi
çözüm fonuna başvurudan önceki
son finansal dayanak olmasını talep
etmektedirler. Komisyon’un ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in
düşüncesi, Avrupa İstikrar Mekanizması’nın Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesidir.
Yasal ve kurumsal yapısı itibariyle
Avrupa İstikrar Mekanizması, hükümetlerarası (intergovernmental)
niteliğe sahip bir oluşumdur. Çünkü
Avrupa İstikrar Mekanizması, Avro
Bölgesi ülkelerinin imzaladığı bir
uluslararası antlaşma ile oluşturulmuştur. Ayrıca, alınacak kararlarda
oybirliği şartı aranması, Mekanizma’nın hükümetlerarası niteliğinin
bir sonucudur.
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Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı
ve Avrupa İstikrar Mekanizması,
2010-2016 yılları arasında beş üye
ülkeye, toplam 254.5 milyar Avro
destekte bulunmuştur. İlgili beş üye
ülke İrlanda, Portekiz, Yunanistan,
İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’dir. Sözkonusu desteğin
amacı, reform programları için nakit
desteğini hayata geçirmek ve destek alan ülkelerin yapısal ve finansal
dönüşümleri için itici bir güç oluşturmaktır. Ayrıca ilgili programlar,
borç yükü altındaki ülkelerin kredi
temin etmelerini kolaylaştırabilmekte ve daha düşük faizle borçlanmalarını sağlayabilmektedir. Kamu
borcu krizi sürecinde İrlanda Şubat
2011’de, Portekiz Haziran 2011’de
ve Yunanistan Mart 2012’de Avrupa
Finansal İstikrar Kolaylığı’na başvurmuştur.
Avrupa İstikrar Mekanizması çerçevesinde ilk ödeme, sorunlu olan
bankacılık sistemini yeniden yapılandırması için Aralık 2012’de
İspanya’ya yapılmıştır. İspanya’yı,
GKRY izlemiştir. Avrupa İstikrar Mekanizması’nın ilk tam teşekküllü
programı GKRY’ye uygulanmıştır.
GKRY Mart 2013’de, ilgili program
çerçevesinde verilen finansal desteğin ilk dilimini almıştır. 2015 yılının
ortalarında Yunanistan için 86 milyar Avro’luk üçüncü Avrupa İstikrar
Mekanizması programı başlatılmıştır.
Okuma Listesi
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Minenna, Marcello ve Dario Aversa
“A Revised European Stability Mechanism to Realize Risk Sharing on
Public Debts at Market Conditions
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Euro Area”, Economic Notes, 48 (1),
2019, s. 1-19.
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(EFSF) and European Stability Mechanism (ESM)”, Seminar Paper, Germany: Grin Verlag GmbH, 2013.

Avrupa Kalkınma Fonu
(European Development
Fund)
–Selvi EREN–
Avrupa Kalkınma Fonu (AKF), 1957
yılında Roma Antlaşması ile oluşturulmuş ve 1959 yılında uygulamaya
konulmuştur. AKF, Avrupa Birliği’nin
(AB) Afrika, Karayip ve Pasifik ülkelerinin yanı sıra deniz aşırı ülkelere
kalkınma yardımı yaptığı ana aracıdır. Söz konusu fon, temel olarak
ekonomik, sosyal ve insani kalkınma
odaklı işbirliklerine finansman sağlamaktadır. Ek olarak bölgesel işbirlikleri ve entegrasyon çalışmaları da
AKF’na dahil edilmektedir.
Doğrudan AB üye ülkelerinin katkılarıyla oluşturulan AKF, 7 yıllık bütAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

çe planlamasını içeren Çok Yıllı Mali
Çerçeve’ye paralel olarak hazırlanan finansal ve uygulama yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir.
Günümüzde AKF, AB’nin partner
ülkeler (Afrika, Karayip ve Pasifik
ülkeleri) ile imzaladığı bir uluslararası anlaşma ile düzenlenmektedir.
Ayrıca Cotonou Anlaşması olarak
da bilinen anlaşma 2000 yılında yürürlüğe girmiştir ve her 5 yılda bir
yenilenmektedir.
2014-2020 yıllarında 30,5 milyar
Avro ayrılan 11’inci AKF, hükümetlerarası bir anlaşma ile oluşturulmuştur. Tüm üye ülkelerin onayının alınmasının ardından 1 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 11’inci AKF,
2014-2020 AB bütçesi kapsamında
yer almamaktadır. 2021-2027 yılları arasında 12’inci dönemi başlayan
AKF aynı döneme ait yedi yıllık Çok
Yıllı Mali Çerçeve’nin içerisine dahil
edilmiştir.
Okuma Listesi
European Commission, European
Development Fund, https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/
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Price, S. “The Impact of Brexit on
EU Development Policy, Politics and
Governance”, Politics and Governance, Cilt 7, No. 3, 2019.

Avrupa Kalkınma
Politikası (European
Development Policy)
–Zelha ALTINKAYA–
Avrupa Birliği’ne (AB), kalkınma işbirliği alanında faaliyet yürütme ve
ortak bir politika yürütme yetkinliği
vermektedir. AB ülkeleri de bu alanda kendi yeterliliklerini kullanabilirler.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 208. maddesinde
ortaya konan AB Kalkınma Politikası’nın (ABKP) temel amacı, yoksullukla mücadele edilmesi ve uzun
vadede azaltılmasıdır. 208. madde
ayrıca AB ve AB ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yetkili
uluslararası kuruluşlar bağlamında
yapılan taahhütleri yerine getirmelerini şart koşmaktadır.
ABKP ayrıca, özellikle gelişmekte
olan ülkelerin sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasını desteklemek için Avrupa Birliği
Antlaşması’nın 21. maddesinin (2)
(d) fıkrasında belirtilen AB dış eyleminin hedeflerini de takip eder.
Yoksulluğun ortadan kaldırılmasının temel amacı belirtilen hedefler
doğrultusunda, kalkınma politikası,
demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını desteklemeyi,
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barışı koruma ve çatışmayı önlemeye, çevrenin kalitesini iyileştirmeye
katkıda bulunur. Aynı madde doğal
veya insan kaynaklı felaketlerle karşı karşıya kalan nüfuslara, ülkelere
ve bölgelere yardım etmek ve daha
güçlü çok taraflı işbirliğine ve iyi küresel yönetişime dayanan uluslararası bir sistemi teşvik etmek için
küresel doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini esas alır.
Daha güçlü bir küresel aktör olarak
AB, daha barışçıl ve müreffeh bir
dünyaya ulaşmak için AB ve AB ülkelerinden gelen tüm mevcut araçları bir araya getirmeye çalışmaktadır. AB’nin küresel stratejisinin dış
ve güvenlik politikası konusundaki
tam uygulaması 2017’de başlamıştır. Bu strateji, AB’nin katılım için
temel ilgi alanlarını ve ilkelerini belirleyerek Dünya’da daha güvenilir,
sorumlu ve duyarlı bir AB vizyonu
yaratmıştır. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde AB ve
AB ülkeleri birlikte en büyük resmi
kalkınma yardımcısı ve bağışçısıdır.
Avrupa Kalkınma Fonu, AB’nin 79
Afrika, Karayipler ve Pasifik (ACP)
ülkesine ve Cotonou Anlaşması’ndaki denizaşırı ülkeler ve bölgelere
kalkınma yardımı sağlamada ana
aracıdır.
Kalkınma İşbirliği enstrümanıyla AB,
gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmanın yanı sıra sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve iyi yönetişimi
teşvik etmeyi hedeflemektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

2030 sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 193 BM üye ülkesi tarafından
2015 yılında kabul edilmiştir. Gündem 2030 yılına kadar yoksulluğun
ortadan kaldırılması ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması için yeni küresel çerçevedir. AB, 2017 Yeni Kalkınma Uzlaşısı’nda, AB kurumları ve AB ülkeleri
için, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi ve Addis Ababa Eylem
Gündemine ulaşılmasına katkıda
bulunmak amacıyla gelişmekte olan
ülkelerle olan işbirliklerinde ilkeleri belirlemektedir. BM tarafından
2015 yılında kabul edilen ve iklim
değişikliği ile ilgili Paris Anlaşması, AB’nin kalkınma eylemini göre
düzenlemektedir. 2030 gündemi,
insanlar, gezegen, refah, barış ve ortaklık konularında yapılandırılmıştır.
Okuma Listesi
Avrupa Parlamentosu’nun ilgili
websayfası: https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/en/sheet/163/a-general-survey-of-development-policy

Avrupa Kamusal Alanı
(European Public Sphere)
–Özlem SEFER–
Avrupa kamusal alanı; literatürde
tartışıldığı şekliyle Avrupa Birliği’nde, (AB) çeşitli aktörlerin siyasal
iletişimde yer alabilmeleri için eşit
imkân sağlayan, herkesin erişebildiği, aynı konuda farklı fikirlerin tartışıldığı bir alan olarak tanımlanabilir.
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Kamusal alan; Birlik vatandaşlarının
(Bkz. Birlik Vatandaşlığı) aynı zamanda, aynı konuları tartışabildikleri bir alana işaret etmektedir. Kamusal alanın en temelindeki kavramlardan biri müzakeredir. Nitekim kamusal alan konusunda literatürdeki
önemli isimlerden biri olan Jürgen
Habermas, Avrupa kamusal alanını,
“bütün Birlik vatandaşlarına iletişim
yoluyla eşit katılım imkânı sağlayan
bir ağ” olarak tanımlamaktadır. Habermas’ın, kamusal alan oluşturulabilmesi için en önemli gördüğü
kavramların başında iletişim ve iletişimle birlikte oluşacak olan müzakere kavramı gelmektedir. Eriksen
de Habermas’ın görüşüne benzer
şekilde kamusal alanı, “temelinde
müzakerenin olduğu sosyal bir oda,
bir iletişim ağı” olarak tanımlamaktadır. Kamusal alanın oluşturulabilmesi için, katılım ve tartışmaya
olanak sağlayacak bir gündem oluşturulması, üye ülke vatandaşlarının
farkındalığının ve müzakere ortamına katılımının sağlanması önemlidir. Bu doğrultuda, kamusal alanda
müzakere edilen düşünceler, kamuoyu oluşturmaya yardımcı nitelikte
olacaktır. Medya yoluyla oluşturulabilecek kamusal iletişim, kamusal
alan için önemli bir unsur olarak
değerlendirilmektedir. Birlik vatandaşlarının hem kolaylıkla ulaşabileceği hem de ilgilerini çekebilecek
yayınların öne çıkarılması, hedeflenen kamusal alanın aktörlerinden
olabilmeleri bakımından önemlidir.
Avrupa kamusal alanının, demokrasiyle de bağlantılı olduğu görülmektedir. Özellikle AB’deki demokrasi
açığı tartışmaları göz önüne alındı213

ğında, AB’de kamusal alan konusu
da öne çıkmaktadır. Avrupa kamusal alanının oluşturulmasıyla birlikte, Birlik vatandaşlarının karar-alma
ve politika-yapım süreçleri hakkında farkındalıklarının artması ve bu
sayede demokratik işleyişin olumlu
yönde ilerlemesi öngörülmektedir.
Kamusal alan, yalnızca fikir oluşturmayı değil aynı zamanda vatandaşların karar-vericileri etkilemesini de
mümkün kılmaktadır.
Okuma Listesi
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Avrupa Kimliği
(European Identity)
–Özlem SEFER–
Avrupa kimliği, açık ve kesin bir tanıma sahip olmayan, muğlak ve tartışmalı bir kavramdır. Avrupa kimliğinin ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde sahip olunacak bir kimliğin
aynı anlamı ifade edip etmemesi
bile bu tartışmanın parçası olmuştur. Temelinde diğer sosyal kimlikler
gibi aidiyet kavramı olan bu kimliğin, coğrafi, ekonomik, politik çağrışımları başta olmak üzere birden
fazla tanımı yapılmaktadır. ‘Avrupalı
olmak’ tartışmalarının da kimlik konusundan bağımsız olmadığı görülmektedir. ‘Avrupalı’ tanımının hangi
unsurların göz önüne alınarak yapılacağı bu çerçevede belirgin şekilde
önem kazanmıştır. 1973 yılında yayımlanan “Avrupa Kimliği Üzerine
Deklarasyon”, halklar arasında bir
yakınlık kurma çabasını, Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) dönemine kadar götürmektedir. Avrupa
kimliği, özellikle ulusal kimliklerle
ilişkisi bakımından sıkça ele alınmış,
ulusal kimlikler ve Avrupa kimliğinin
birlikte var olup olamayacakları en
tartışmalı konulardan biri olmuştur.
Sosyal kimlikler çerçevesinde düşünülecek olursa, bireyler pek çok
kimliğe sahiptir. Bireylerin sahip
oldukları bu farklı kimlikler, içinde
bulunulan duruma göre öne çıkabilmektedir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, Avrupa kimliğinin, ulusal
kimliklere karşı değil tam tersi ulusal kimliklerin yanı sıra var olabileAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

cek ve Birlik vatandaşları tarafından
benimsenebilecek bir kimlik olma
potansiyelinden söz edilebilecektir.
AB; pek çok farklı dil, din, gelenek
ve çeşitli kültürel değeri bünyesinde barındırmaktadır. Her ne kadar
her üye ülke farklı kültürlere ve geleneklere sahip olsa ve bu ülkelerde farklı diller konuşuluyor olsa da,
AB üyesi olarak sahip olunan ortak
değerler de bulunmaktadır. AB, yirmi yedi üye ülkeye sahip olan ve bu
sayıdan çok daha fazla farklı kültürü
bünyesinde barındıran bir yapıdır.
Genişleme adımlarıyla büyümeye
devam eden AB’de, her aday ülkenin benimseyip, sahip olması beklenen kavramlar vardır. “Demokrasi,
eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü
ve insan haklarına saygı” gibi değerler her AB üyesi ülkenin ortak sahip
olması gereken değerler olarak belirlenmiştir. AB üye ülkelerinin ulusal
düzeyde sahip oldukları farklılıklarının yanı sıra göç olgusuyla birlikte
de Birlik içindeki çeşitliliğin arttığı
görülmektedir. ‘Çeşitlilik içinde birlik’ (unity in diversity) mottosu, ilk
defa 2000 senesinde kullanılmaya
başlanmış ve bu motto ile Avrupalıların barış ve refah amacıyla bir
araya gelmiş oldukları vurgulanmış,
farklı kültürlerin, geleneklerin ve dillerin zenginliğinin de altı çizilmiştir.
Maastricht Antlaşması ile Avrupa
Birliği adını alan ve günümüzde yirmi yedi üye ülkeye sahip olan AB’de,
Avrupa kimliği ile ilgili için farklı görüş ve öneriler görmek mümkündür.
Söz konusu kimliğin kurulması için
gerekli olan unsurların kültürel mi
yoksa politik mi olacağı en temel
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tartışmalardan biridir. Bu bağlamda, literatürde Avrupa’yı kültürel
topluluk olarak gören yaklaşım ile
Avrupa’yı politik ve bir değerler topluluğu olarak gören Avrupa kimliği
yorumlarından ve birbirinden farklı
bakış açılarından söz edilebilir. Bu
yaklaşımlar da göz önüne alındığında; kültürel, coğrafi ve politik tanımları başta olmak üzere, Avrupa kimliği kavramının farklı perspektiflerden
ele alınarak yorumlandığı ve Avrupa
kimliği tartışmalarının günümüzde
de sürdüğü görülmektedir.
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Avrupa Kolordusu
(Eurocorps)
–Kadri Kaan RENDA ve Burak TANGÖR–
Avrupa Kolordusu (Eurocorps), Petersberg Deklarasyonu’nda kabul
edilen görevleri (Petersberg Görev215

leri) yerine getirmek için Fransa ve
Almanya’nın ortak kararıyla Mayıs
1992’de kurulmuştur. Avrupa Kolordusunun ortaya çıkışı Fransa ve
Almanya arasında 1963 yılında imzalanan Èlysèe Antlaşması’nda yer
alan iki ülke arasında savunma alanında iş birliği yapılması kararına
dayandırılabilir. Fransa ve Almanya arasında oluşturulan güvenlik
ve savunma konseyine bağlı 5000
personele sahip Fransız ve Alman
ortak tugayı ancak 1989’da kurulabilmiş ve 1991’de operasyonel hale
gelmiştir. Mayıs 1992’de Fransız-Alman ortak tugayı için Strazburg’da
bir karargâh kurulması kararı kabul
edilmiş ve böylece Avrupa Kolordusu oluşturulmuştur. Bu tugay halen
Avrupa Kolordusunun operasyonel askerî kuvvetidir. Kasım 1992
tarihinde Fransa ve Almanya’nın
ortak deklarasyonuyla Avrupa Kolordusunun Batı Avrupa Birliği’ne
(BAB) bağlı olduğu açıklanmıştır.
Ocak 1993’te NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) ile
yapılan anlaşma ile Avrupa Kolordusunun NATO çerçevesinde operasyonlara katılması için anlaşmaya
varılmıştır. Belçika 1993, İspanya
1994 ve Lüksemburg 1996 yılında
Avrupa Kolordusuna katılmıştır.
Mayıs 1999 tarihinde Tolouse’da
yapılan görüşmeler neticesinde
Fransa ve Almanya, Avrupa Kolordusunun Acil Müdahale Gücü’ne
(Rapid Reaction Force-RRD) dönüştürülerek krizlere müdahale edecek
yapıya sahip olması gerektiğini savunmuştur. Avrupa Kolordusunun
gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse
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NATO görevlerini yerine getirmesi
konusunda görüş birliğine Lüksemburg Zirvesi’nde varılmıştır. 2002
yılında Yunanistan, Polonya ve Türkiye’nin de Avrupa Kolordusunda
ortak ülkeler (Associated Nations)
olarak yer almasına karar verilmiştir.
İtalya 2009’da ve Romanya 2016’da
ortak ülke statüsü elde etmiştir. Avrupa Kolordusu, ilk aktif misyonunu
İstikrar Gücü (SFOR) operasyonunun karargâhına 1998’de 470 personel göndererek gerçekleştirmiştir. NATO operasyonu olan Kosova
Gücü (KFOR)’nün komuta kademesi
2000 yılında Avrupa Kolordusu tarafından üstlenilmiştir. Avrupa Kolordusu, 350 personelini KFOR’un
Priştina ve Üsküp’teki karargâhlarında, 450 personelini Kabil’deki
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü
(ISAF) karargâhında da görevlendirmiş; 2002’de NATO’nun Yüksek Hazırlık Seviyeli Gücü (High Readiness
Force) ve 2006’da NATO Müdahale
Gücü (Response Force) olarak sınıflandırılmıştır. Ocak 2012-Ocak 2013
tarihleri arasında Kabil’de ikinci defa
görev almış, 2015’in ikinci yarısında
Mali’deki, 2016’ın ikinci yarısında ve
2017 boyunca Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki AB misyonlarına liderlik
etmiş ve destek olmuştur. 2016 ve
2017 yıllarında AB Muharebe Grubu’nun (Bkz. Avrupa Muharebe
Grupları) Ana Kuvvet Karargâhı vazifesini üstlenmiştir.
Avrupa Kolordusunun ana karargâhı
Strazburg’da bulunmaktadır. İlk kurulduğunda, Fransızca ve Almanca
çalışma dili olarak kullanılırken günümüzde İngilizce asıl çalışma diliAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dir. Komuta kademesi NATO modeline göre yapılandırılmıştır. Komutanı
bir korgeneral olup, iki seneliğine
dönüşümlü olarak görev yapmaktadır. Kararlar beş çerçeve ülke (Framework Nations) tarafından oybirliğiyle alınır, komutan emirleri Ortak Komite’den alır. Ortak Komite,
Genelkurmay başkanları ve Dışişleri
Bakanlıklarının Siyasi İşler Daire
Başkanlarından oluşmaktadır.
2008 ve 2009 yıllarında alınan kararlarla Avrupa Kolordusu AB’nin emrine bağlanmış ve 60.000 personellik
askerî kuvvetin çekirdeğini oluşturmasına karar verilmiştir. 26 Şubat
2009 tarihinde beş çerçeve ülkesinin imzaladığı Strazburg Antlaşmasıyla hukuki statüsü belirlenmiştir.
Bu antlaşma ile Avrupa Kolordusu
mali ve lojistik kaynak ve teçhizatlarını yönetme hakkına kavuşmuştur.
Bu sayede kolordu seviyesinde uluslararası antlaşmalarla statüsü ve
sorumlulukları belirlenmiş ilk ve tek
askerî örgütlenme haline gelmiştir.
Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği
Askerî Personeli (European Union
Military Staff) ile yapılan sözleşme
ile Avrupa Birliği kurumları ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası
(OGSP) dahilindeki diğer kurum ve
mekanizmalarla birlikte hareket
etme ve iş birliği yapma konusunda
görüş birliğine varılmıştır.
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Avrupa Komisyonu
(European Commission)
Bkz. Komisyon

Avrupa Komisyonu
Ortak Araştırma Merkezi
(European Commission
Joint Research Center)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Komisyonu’nun bilim ve bilgi üretiminden sorumlu hizmet birimidir. Birim bünyesinde istihdam
edilen bilim insanlarının, Avrupa
Birliği (AB) politikalarının gelişimine
katkıda bulunan bilimsel bilgiler üreterek söz konusu politikaların gelişimine destek olmaları beklenmektedir. Daha somut bir şekilde ifade
etmek gerekirse; birimin araştırma
çalışmaları sonucunda elde edilen
çıktılar, ekonomik büyüme, sağlıklı
ve güvenli bir çevre, güvenli enerji
kaynakları, tüketicilerin korunması, sürdürülebilir ulaşım gibi birçok
farklı alana katkı sunmaktadır. Birim
faaliyetlerini, Avrupa Komisyonu
bünyesindeki genel müdürlüklerle
yakın işbirliği halinde yürütmektedir. Birim faaliyetleri neticesinde
geliştirilen yeni yöntem, araç ya da
teknik bilgiler AB kurumlarının yanı
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sıra, Üye Devletler, bilim dünyası
ve işbirliği yapılan üçüncü taraflarla
paylaşılmaktadır. Brüksel’de merkez
ofisine sahip olmakla birlikte, birimin araştırma faaliyetlerinin büyük
bir kısmı beş Üye Devlette bulunan
toplamda yedi araştırma enstitüsü
tarafından yürütülmektedir. Birimin
araştırma merkezlerine ev sahipliği
yapan üye devletler: Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya’dır.
Söz konusu araştırma merkezleri
çok sayıda araştırma laboratuvarına da sahiptir. Birimde üye ve aday
ülkelerden gelen yaklaşık olarak üç
bin bilim insanı görev yapmaktadır.
Bu bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu mevcut ve gelecekte ortaya çıkması olası meydan okumalara
bilimsel yanıtlar geliştirmeye odaklanan projeler üzerinde çalışmaktadır. Birim çalışanlarının kalanı ise
birimin idari ve destekleyici çalışmalarını yürütmektedir. Birimin
senelik bütçesi 330 milyon Avro
dolayındadır. Nükleer enerji dışındaki bilimsel çalışmaların finansmanı Birlik programlarından biri olan
Ufuk 2020 aracılığıyla finanse edilirken, nükleer enerjiye odaklanan
araştırmalar Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (EURATOM) bütçesinden
finanse edilmektedir.
Okuma Listesi
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Avrupa Komşuluk (ve
Ortaklık) Aracı (European
Neighbourhood (and
Partnership) Instrument
(ENPI/ENI))
–Sedef EYLEMER–
Avrupa Birliği (AB), 2007-2013 yılları arasında komşu ülkeleri Avrupa
Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI)
ile mali olarak desteklemiştir. ENPI,
daha önceki mali işbirliği programlarından Doğu Avrupa ülkeleri için
tasarlanan (Technical Asistance to
Commonwealth of Independent States)- TACIS ve Akdeniz ülkeleri için
tasarlanan MEDA programlarının
yerini almıştır. (MEDA programları
için bkz. Avrupa-Akdeniz Ortaklığı)
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Birliğin 11,2 milyar Avro tahsis ettiği
ve farklı işbirliği alanlarını kapsayan
ENPI’nın temel amacı; “AB ile komşuları arasında ortak değerlerin, istikrar ve refahın hâkim olduğu bir
alan yaratmak ve işbirliğini geliştirerek ekonomik ve bölgesel bütünleşmenin derinleştirilmesi” olarak
açıklanmıştır. 2014 yılında bu mali
aracın yerini Komşuluk Politikasının temel mali aracı olarak Avrupa
Komşuluk Aracı (European Neighbourhood Instrument-ENI) almıştır.
Bu araç kapsamında AB, 2014-2020
yılları arasında komşularına 15,4
milyar Avro tutarında mali yardımda bulunmayı taahhüt etmektedir.
ENI ile desteklenen başlıca başlıklar: “İnsan haklarının geliştirilmesi ve hukukun üstünlüğü, derin ve
sürdürülebilir demokrasinin tesisi
ve sağlam bir sivil toplumun geliştirilmesi; sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile ekonomik, sosyal ve
bölgesel kalkınma; hareketlilik ve
insandan insana bağlantılar ve bölgesel bütünleşmedir”. Komşuluk
Aracı altında fonlar, komşu ülkelere
yönelik iki taraflı programların yanı
sıra bölgesel ve Komşuluk Politikası
genelinde çok ülkeli programlar ve
sınır ötesi işbirliği programları yoluyla sağlanmaktadır. Aracın bölgesel ve sınır ötesi işbirliği boyutlarına
Rusya da katılabilmektedir. AB’nin
desteği; ilkesel olarak komşu ülkelerde demokratik reformların desteklenmesine yönelik teşvik temelli
bir anlayışa ve “more for more”
yaklaşımına dayanmaktadır. Bununla birlikte sivil toplum desteği,
insandan insana bağlantılar, insan
haklarının geliştirilmesine yönelik
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

destekler ve krizlerle bağlantılı destek mekanizmaları bu koşullu yaklaşımın dışında tutulmaktadır.
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Avrupa Komşuluk
Politikası (European
Neighbourhood Policy)
–Sedef EYLEMER–
Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupa
Birliği’nin (AB) güneyinde ve doğusunda yer alan 16 en yakın komşu
ülkeyle olan ilişkilerini düzenleyen
politikasıdır. Bu politikanın kapsamında yer alan komşu ülkeler
AB’nin güneyinde Cezayir, Mısır,
İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas,
Filistin, Suriye ve Tunus; Birliğin doğusunda ise Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve
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Ukrayna’dır. Avrupa Komşuluk Politikası’nın, AB’nin doğu genişlemesi
ile değişen sınırlarına cevap olarak
oluşturulduğu kabul edilmektedir.
Bu doğrultuda, Avrupa Komşuluk
Politikasının temelleri, Birlik tarafından 2003 yılında yayınlanan “Daha
Geniş Avrupa-Komşuluk: Doğu ve
Güney Komşularımızla İlişkiler İçin
Yeni Bir Çerçeve” ve 2004 yılında
yayınlanan “Avrupa Komşuluk Politikası Strateji Belgesi” ile atılmıştır.
Komşuluk Politikasının temel amacı;
“genişleyen AB ile komşuları arasında yeni bölünme çizgileri oluşmasını
engelleyerek, komşuluk bölgesinde
refah, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi” olarak açıklanmıştır. Avrupa Komşuluk Politikası “demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan
haklarına saygı” değerlerine dayanmaktadır. Bu bağlamda, Normatif
Güç Avrupa idealleri ile uyumludur.
Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında AB ile komşu ülkeler arasındaki iki taraflı ilişkiler, Birlik ile ilgili
ülke arasında karşılıklı olarak kabul
edilen “Eylem Planları” veya “Ortaklık Gündemleri” (doğu komşuları için) ile şekillenmektedir. Her bir
komşu ülke için kabul edilen Eylem
Planı veya Ortaklık Gündemi, söz
konusu ülke için belirlenen kısa ve
orta vadeli öncelikler kapsamında
siyasi ve ekonomik bir reform gündemi ortaya koyarken, aynı zamanda AB ile komşu ülke arasındaki
işbirliğini yönlendiren bir çerçeve
oluşturmaktadır. AB ile komşu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin hukuki
çerçevesini “Ortaklık Anlaşmaları”
(Association Agreements) oluştur220

maktadır. AB, esasen Akdeniz’deki
güney komşuları ile 1995 yılından
sonra, önceden yapılan İşbirliği Anlaşmalarının yerini alacak şekilde
Ortaklık Anlaşmaları imzalamaya
başlamıştır. Diğer yandan, AB ile
doğu komşular arasında imzalanan
Ortaklık Anlaşmaları, önceden yapılan Ticaret ve İşbirliği Anlaşmalarının yerini almakta ve isteyen ortaklarla “Derin ve Kapsamlı Serbest
Ticaret Alanı Anlaşmaları” oluşturulması hedefini kapsamaktadır. Bu
şekilde AB ile doğu komşuları arasında ticaret engellerinin aşamalı
bir şekilde ortadan kaldırılması ve
ticaretle ilgili konularda mevzuat
uyumuna gidilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda en fazla ilerleme gösteren ortak ülkeler, Derin
ve Kapsamlı Ticaret Alanları yoluyla
AB İç Pazarı ile aşamalı olarak ekonomik bütünleşme sağlayabilecektir. AB’nin Gürcistan ve Moldova
ile 2014 yılında imzaladığı Ortaklık
Anlaşmaları 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. AB ile Ukrayna arasında 2014 yılında imzalanan Ortaklık
Anlaşması ise aşamalı bir şekilde
yürürlük kazanmıştır. Anlaşmanın
siyasi hükümlerinin 2014 yılında
yürürlük kazanmasının ardından 1
Ocak 2016 tarihi itibariyle Derin ve
Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı taraflar arasında uygulamaya konulmuş,
son olarak 1 Eylül 2017 tarihinde
Ortaklık Anlaşması bütünüyle yürürlüğe girmiştir. Diğer yandan, Ermenistan Rusya’nın girişimi ile kurulan Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılma kararı nedeniyle AB ile Derin
ve Kapsamlı Ticaret Alanı kurulmasını da içeren Ortaklık Anlaşması’nı
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imzalamaktan vazgeçmiştir. Bunun
yerine AB ile Ermenistan arasında
Kasım 2017’de Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması (Comprehensive and Enhanced Partnership
Agreement) imzalanmış ve Haziran
2018’de geçici uygulamaya girmiştir.
AB ile Azerbaycan arasında ise 2017
yılında yeni bir kapsamlı çerçeve anlaşmasının müzakereleri başlatılmıştır.
Avrupa Komşuluk Politikası, 2011
yılında ilk kez gözden geçirilmiştir.
Politikanın bu ilk revizyonu, ilk etapta “Arap Baharı” olarak adlandırılan
bazı Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki halk ayaklanmalarının
ardından özellikle güney komşuluk
alanındaki değişimleri dikkate alarak gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 2011 yılından sonra komşu ülkelerde yaşanan önemli değişimler,
sorunlar, iç ve dış çatışmalar ve bunların yansımaları AB’nin komşuluk
alanında istikrar, güvenlik ve refah
açısından ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu durum, Avrupa Komşuluk Politikasının 2015 yılında bir kez daha
gözden geçirilmesine neden olmuştur. Komşuluk Politikasının 2015
tarihli revizyonu komşu ülkelerden,
uluslararası örgütlerden, sosyal ortaklardan, sivil toplumdan ve akademik çevrelerden birçok katılımcı
ile yürütülen danışma mekanizması
sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu
revizyon ile siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilişkili meseleler bağlamında AB’nin komşu ülkelerinin ve bölgelerinin istikrarı Avrupa Komşuluk
Politikasının merkezine yerleştirilmiştir. Bu kapsamda, komşu ülkeleAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rin AB ile ilişkileri konusunda farklı
istek ve beklentilerini daha fazla dikkate almak ve bununla beraber hem
AB’nin hem de komşu ülkelerin çıkarlarını daha fazla gözetmek amacıyla Birliğin komşu ülkelere yönelik
“farklılaştırılmış yaklaşımlar” uygulaması ilkesi güçlendirilmiştir. Ayrıca, komşu ülkelerin Avrupa Komşuluk Politikasını daha fazla sahiplenmesine yönelik adımlar atılması
öngörülmüştür. Bununla birlikte
literatürde Avrupa Komşuluk Politikasının etkinliğine yönelik eleştiriler
yer bulmaya devam etmektedir.
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Avrupa Konseyi 		
(Council of Europe)
–Merve AĞZITEMİZ–
Avrupa Konseyi, Avrupa Kıtasına
özgü olarak kurulmuş ve bölgesel
nitelik gösteren bir uluslararası örgüttür. 5 Mayıs 1949 yılında imzalanan Londra Antlaşması ile birlikte
10 Avrupa devleti tarafından kurulmuştur. Avrupa Konseyi’nin merkezi
Strazburg’da bulunmakta olup resmi çalışma dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Bugün Avrupa Konseyi’ne
üye 47 devlet bulunmaktadır. 1950
yılında imzalanan Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve 1959
yılında kurulmuş bulunan Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),
Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulmuştur.
Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra büyük bir maddi ve
manevi kayıp yaşayan Avrupa kıtasında, ortak değerlere dayanan bir
barış ortamının sağlanabilmesi ve
sıkı bir birlik kurulabilmesi amacıyla
tesis edilmiştir. Her ne kadar savaş
sonrası bölünmüş Avrupa’yı tekrar
birleştirme amacı taşımaktaysa da
askeri ve savunmaya ilişkin konular
bu oluşumun dışında bırakılmıştır. İnsan hakları ise merkezi değer
olarak ele alınmıştır. Avrupa Konseyi Statüsü’nde de bu durum açıkça
belirtilmiş olup insan haklarının
korunması, çoğulcu demokrasi ve
hukukun üstünlüğü ilkelerinin uygulanmasının esas alınacağı vurgulanmıştır. Yine Statüde, Üye Devletle222

rin, bireylerin insan haklarından ve
temel özgürlüklerden yararlanma
ilkesini kabul edeceği açıkça belirlenmiştir. Nitekim çok kısa bir süre
içerisinde AİHS gibi temel amacı
insan haklarının korunmasını sağlamak olan bir sözleşmenin kabulü de
bu durumu desteklemektedir. Konsey bünyesinde Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa İşkencenin ve İnsanlık
Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi gibi
birçok sözleşme de bulunmaktadır.
Avrupa Konseyi’ne üyelik, Avrupa Konseyi Statüsü’ne taraf olarak
gerçekleştirilmektedir. Statüde belirlenen ilkelere uymaya ehliyetli
olduğuna ve bu hususta istekli bulunduğuna kanaat getirilen her Avrupa Devleti Avrupa Konseyi üyesi
olmaya Bakanlar Komitesi tarafından davet edilebilir. Bu suretle davet edilen her devlet, bu Statüye
katıldığına dair bir belgeyi Genel
Sekretere tevdi ederek üye sıfatını
kazanmaktadır. Üyeliğin gerçekleşebilmesi için AİHS’nin onaylanmış
olma şartı bulunmaktadır. Avrupa
Konseyi’nin her üyesi bu husustaki
kararını Genel Sekretere bildirmek
suretiyle Avrupa Konseyi’nden çıkabilmektedir. Statüde belirlenen temel ilkeleri ciddi biçimde çiğneyen
herhangi bir üyenin temsil hakları
askıya alınabilmekte ve Avrupa Konseyi’nden çekilmesi istenebilmektedir. Bu isteğe uymayan devletler Bakanlar Komitesi kararıyla üyelikten
çıkarılabilmektedir.
Avrupa Konseyi yapısında birçok birim barındırmaktadır. Bunlar temel
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olarak; Genel Sekreter, Bakanlar
Komitesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, AİHM, İnsan
Hakları Komiseri, Avrupa Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi ve
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansıdır. Bunlar arasından
AİHM ayrı bir başlık altında ayrıca
ele alındığından burada açıklanmayacaktır.
Genel Sekreter, Konseye beş yıl süreyle başkanlık etmek üzere Bakanlar Komitesi’nin tavsiyesi üzerine
Parlamenter Asamblesi tarafından
seçilmektedir. Konsey’in hem başkanı hem de temsilcisi sıfatını taşımaktadır. Konsey’in çalışmalarına
ilişkin olarak stratejik planların yapılmasını sağlar ve bütçenin yönetilmesinden sorumludur. Genel Sekreter ayrıca sekreterliğin çalışmaları
dolayısıyla Bakanlar Komitesi’ne
karşı sorumludur.
Bakanlar Komitesi tüm Üye Devletlerin dışişleri bakanları ya da
Strazburg’da bulunan daimî temsilcilerinden oluşan yapıdır. Avrupa Konseyi’nin politikalarına karar
veren organ Bakanlar Komitesi’dir.
Dışişleri bakanları seviyesinde yılda
bir kez, daimî temsilciler seviyesinde haftalık olarak toplanmaktadır.
Raportör gruplar, koordinatörler ve
ad hoc çalışma grupları Bakanlar
Komitesi’ne yardımcı olmaktadır.
Bakanlar Komitesi, AİHM’nin nihai
kararlarının yerine getirilmesini izleyip gözetmekle de görevlidir.
Parlamenter Asamblesi, 47 Üye
Devletten katılan 324 parlamenAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

terden oluşmaktadır. Parlamenterler, Üye Devletlerin uyrukluğunu
taşımak durumundadır ve aynı zamanda Bakanlar Komitesi üyesi olamazlar. Asamble, yetkisi içine giren
konuları görüşmekte ve aldığı kararları tavsiyeler biçiminde Bakanlar
Komitesi’ne sunmaktadır. Asamble,
5 yıllık bir süre için Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri’ni ve yardımcısını ayrıca kendi bünyesindeki genel
sekreteri seçmektedir. Asamblenin,
İnsan Hakları Komiseri’ni ve AİHM
hâkimlerini seçmek gibi önemli görevleri bulunmaktadır.
İnsan Hakları Komiserliği, Bakanlar
Komitesi tarafından 7 Mayıs 1999
tarihinde kabul edilen (99)50 sayılı
İlke Kararı ile oluşturulmuştur. Bu
karara göre İnsan Hakları Komiseri,
Avrupa Konseyi’nin insan hakları
standardının Üye Devletlerde uygun
şekilde korunması ve uygulanması
amacıyla gözlemlerde bulunmakta
ve Üye Devletleri yönlendirmektedir. Komiser ayrıca, insan hakları
alanında somut bir şekilde ilerlemeyi ve korumayı sağlamak amacıyla
yapılacak reform hareketlerini desteklemekte ve izlemektedir. Komiserlik yargısal organ niteliği taşımamaktadır. Komiserlik; ülke ziyaretleri ve diyalog kurulumu, tematik alan
raporlarının hazırlanması ve farkındalık yaratılması gibi faaliyetler ile
çalışmalarını devam ettirmektedir.
Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi, Avrupa Konseyi Üye Devletlerinde, yerel anlamda demokrasiyi güçlendirmek ve Avrupa Yerel
Öz Yönetim Şartı’nın yürütülmesini
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sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Başlangıçta Asamble’nin bir çalışma
komitesi olarak kurulmuş bulunan
bu yapı, 1994 yılı itibariyle günümüzdeki görünümüne ulaşmıştır.
Kongre, iki meclis ve üç adet komiteden oluşmaktadır.
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı, Avrupa Konseyi
çerçevesinde hükümet dışı toplum
kuruluşlarının bir araya gelmesiyle
oluşmaktadır. Bu Konferans sayesinde Avrupa Konseyi sivil katılım ile
desteklenmekte ve Avrupa’da sivil
toplumun temsil edilmesi sağlanmaktadır. Siyasi görüşler ve eylem
programları hazırlayan bu Konferans, yılda iki kere, Parlamenter
Asamblesinin olağan yıllık toplantıları esnasında toplanmaktadır.
Okuma Listesi
Avrupa Konseyi: https://www.coe.
int/web/portal/home
Schmahl, Stefanie ve Breuer, Marten (der), The Council of Europe: Its
Law and Policies, United Kingdom:
Oxford University Press, 2017.

Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (European Coal
and Steel Community)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
(AKÇT), 18 Nisan 1951 tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu
kuran Paris Antlaşması’nın 23 Tem224

muz 1952’de yürürlüğe girmesi ile
kurulmuştur. Avrupa bütünleşmesinin altı kurucu Üye Devletinin kurduğu Avrupa Toplulukları’ndan ilki
ve Avrupa bütünleşmesinin kendine
özgü uluslarüstü yapısının ilk örneğidir. Somut amacı kömür ve çelik
sektöründe kurucu üye devletler
arasında bir ortak pazar meydana
getirmektir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında her
alanda büyük yıkıma uğrayan Avrupa, bu durumdan kurtulmak için
bir çıkış yolu aramaktaydı. Bunun
bir sonucu olarak, Avrupa’da barışın
yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak amaçlar ve değerler etrafında bir araya gelmesi ve özellikle
refahı artıracak şekilde ekonomik
alanda kuvvetli bir işbirliğinin ve bütünleşmenin başlatılması fikri her
geçen gün daha yüksek bir sesle dile
getirilmeye başlanmıştı.
Avrupa çapında barışın sağlanması
ve Avrupa ülkeleri arasında ekonomik bir işbirliğinin kurulması amacından hareketle, bu girişimin ve
başarısının ileride, tedrici biçimde
üye devletler ve vatandaşları arasında siyasi bir birliğin temellerinin
atılmasına zemin oluşturması hedefleniyordu. Fikir babalığını Jean
Monnet’nin yaptığı 9 Mayıs 1950
tarihli Schuman Planı (Bildirisi) bu
yönde ekonomik bütünleşmeye ve
ortak bir hukuk düzeni yaratmaya
yönelik yepyeni bir yaklaşım (sınırlı
alanlarda da olsa taraf devletlerin
egemen yetkilerinin bir bölümünü devri ile kurulacak ve işleyecek
ulusüstü bir yapı) ve bu yaklaşımın
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sonuçta bir siyasi bütünleşmeyi
mümkün kılmasını öngörüyordu. Bu
doğrultuda, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg
tarafından 18 Nisan 1951 tarihinde
Paris Antlaşması imzalandı ve AKÇT
kuruldu. Fransa ile Almanya arasında önemli bir sorun olan ve iki Dünya Savaşının çıkış nedenlerinden biri
olarak görülen bölgelerdeki -silah
hammaddesi olarak da değerlendirilen- kaynakların yönetimini yeni
bir anlayışla ele almak ve bu iki ülke
arasında yeni bir başlangıç yaparak
ekonomik refahı geliştirmede işbirliği üzerinden bir karşılıklı bağımlılık
da yaratarak barışı tesis edip kalıcı
kılmak kömür ve çelik sektörünün
seçilmesinin nedeniydi.
İlk Avrupa Topluluğu olan AKÇT’nin
amacı, yöntemi ve işleyişi, 1958 yılında kurulacak olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) için
de de temel teşkil etti. Buna karşılık
AKÇT’nin temel organı olarak öngörülen “Yüksek Otorite”nin görev ve
yetkileri ile AET ve AAET’nin öngördüğü “Avrupa Komisyonu” önemli
farklılıklar içeriyordu. AKÇT Yüksek
Otoritesinin başına Avrupa bütünleşmesinin fikir babası Jean Monnet
getirildi.
Füzyon Antlaşması çerçevesinde
Avrupa Toplulukları’nın tek ve ortak kurumsal yapısının Paris Antlaşması’nda öngörülen yetki, görev
ve işleyiş prosedürleri çerçevesinde
faaliyet göstermiştir. Yine, Avrupa
Toplulukları’ndan birisi olarak, Maastricht Antlaşması (1993) sonrası
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Avrupa bütünleşmesinin birinci sütunu, yani ekonomik bütünleşme
sütunu kapsamında işlemiştir.
50 yıllık bir süre için akdedilen Paris
Antlaşması’nın 2002 yılında sona ermesi ile AKÇT sona erdi ve görev ve
yetkilerini o tarihten itibaren Avrupa (Ekonomik) Topluluğu üstlendi.
Okuma Listesi
Anlaşma metni için bkz. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A11951K%2FTXT
Akdemir, Erhan. “Avrupa Bütünleşmesi: 1957 Öncesi”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 43-57.
Arat, Tuğrul, Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi:
1957–1993 Arası”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 58–81.

Avrupa Mali İstikrar
Fonu (European Financial
Stability Facility)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
2008 yılında küresel ekonomik krizin
Avrupa’yı etkisi almasıyla Avrupa
Birliği (AB), mali güçlük çeken Avro
Alanı üyeleri için bazı geçici mekanizmalar tasarlamıştır. Bu meka225

nizmalardan birisi de, Avrupa Mali
İstikrar Fonu’dur (AMİF). AMİF, Üye
Devletler tarafından geçici bir mekanizma olarak 9 Mayıs 2010 tarihinde oluşturulmuş ve 7 Haziran 2010
tarihinde Lüksemburg’da hayata
geçirilmiştir. AMİF’in temel amacı,
piyasalara tahvil ihraç ederek Avro
Alanı içinde yer alan Üye Devletlere geçici mali yardım sunmak ve
böylelikle Ekonomik ve Parasal Birlik’te (EPB) mali istikrarı sağlamaktır. 2011 yılında yapılan düzenleme
ile AMİF’in faaliyet kapsamı; birincil
ve ikincil piyasalarda müdahalelerin
yapılmasını, mali kurumların sermayelerini artırmak için Üye Devletlere
borç verilmesi ve ihtiyati programlarla mali destek sağlanması kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Başlangıçta 440 milyar Avro olan
AMİF’in sermayesi, 2011 yılında
780 milyar Avro’ya yükseltilmiştir.
Üye Devletlerin dışında, Uluslararası Para Fonu (IMF) AMİF’e katkı
sağlamıştır. Bu kapsamda; Portekiz’e toplamda 78 milyar Avro mali
yardımın 26 milyar Avro’luk bölümü ve İrlanda’ya toplamda yapılan
67.7 milyar Avro’luk yardımın 17.7
milyar Avro’luk kısmı söz konusu
Fon’dan karşılanmıştır. Ayrıca Yunanistan’a yapılan ikinci mali yardım
paketi kapsamında, toplamda yapılan 141.8 milyar Avro değerindeki
mali yardımın 130 milyar Avro’luk
kısmı Fon’dan karşılanmıştır.
Avro Alanı içerisinde yer alan Üye
Devletler tarafından Kasım 2010’da
oluşturulmasına karar verilen, Şubat 2012’de tarihinde hükümetle226

rarası antlaşma yoluyla oluşturulan
Avrupa İstikrar Mekanizması (AİM);
Temmuz 2013 itibariyle geçici olarak tasarlanan AMİF ve Avrupa Mali
İstikrar Mekanizması’nın yerini almıştır. Bu değişiklikle birlikte, AMİF
yeni mali destek programlarına katılamamaktadır. Sadece, AİM kurulmadan önce başlatılan programları
finanse etmeyi sürdürmektedir.
AİM’in daha önce aynı amaçla kurulan Avrupa Mali İstikrar Mekanizması’nın ve AMİF’in yerini almasıyla, söz konusu iki mali aracın tüm
görevlerini kapsaması öngörülmüştür. Böylelikle AİM, Avro Alanı’nda
mali istikrar dengesinin sağlanması
amacıyla mali yardımların sunulmasında tek yetkili kalıcı ve kurumsal
mekanizma olmuştur. Bu çerçevede
mali yardımlar ile ilgili tüm kararlar,
Avro Alanı Üye Devletlerinin Maliye Bakanları katılımıyla oluşturulan
Guvernörler Kurulu tarafından alınmaktadır.
AİM’in 700 Milyar Avro tutarında
Üye Devletlere mali yardım sağlama
kapasitesi mevcuttur. Ancak mali
yardımlar, ekonomik ve mali yönetişim bağlamında Üye Devletlerin yerine getirmesi beklenen sıkı koşullara tabidir. Bu koşullar, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ile Avrupa Komisyonu’nun yakın iş birliği içinde
–gerekli olduğu durumlarda IMF’nin
görüşü alınarak- reform programları
ile belirlenmektedir. AİM kurulmasından bu yana sırasıyla; İspanya’ya
41.3 milyar, GKRY’e 6.3 milyar ve
Yunanistan’a 61.9 milyar Avro mali
destek sağlanmıştır.
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Avro Alanı’nın mali kapasitesinin
oluşturulmasıyla ilgili devam eden
tartışmalar ışığında, AİM’in gelecekteki konumu sorgulanmaktadır.
2015 yılında yayımlanan Beş Başkan Raporu’nda, AİM’in hükümetlerarası niteliğine son verilerek AB
hukuku çerçevesine dahil edilmesi
hedeflenmiştir. 2017 yılında Avrupa
Komisyonu tarafından yayımlanan
AB’nin Geleceğine İlişkin Beyaz Kitap’ta yer alan entegrasyonun derinleşmesini öngören senaryoda,
AİM’in Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesi öngörülmüştür. Son
olarak, 2018 yılında Avro Alanı’nın
istikrarını ve mali yardım programlarının etkin yönetişimini sağlamak
amacıyla Avrupa Komisyonu ve AİM
arasında, yakın iş birliğini ve ortak
hedefleri içeren Mutabakat Zaptı
imzalanmıştır.
Okuma Listesi
European Stability Mechanism.
European Financial Stability Facility,
2016 https://www.esm.europa.eu/
sites/default/files/2016_02_01_
efsf_faq_archived.pdf
European Stability Mechanism.
“Annual Report of 2018”, Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2018.
European Stability Mechanism.
Safeguarding the Euro in Times of
Crisis: The inside story of the ESM,
Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2019.
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Avrupa Mali İstikrar
Mekanizması (European
Financial Stabilization
Mechanism)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
Avrupa Mali İstikrar Mekanizması,
Avrupa Birliği (AB) tarafından mali
zorluklarla karşılaşan Üye Devletlere yardım sağlamak için oluşturulmuş geçici bir araçtır. Söz konusu
mekanizma, 11 Mayıs 2010 tarihinde 407/2010 sayılı Konsey Tüzüğü
çerçevesinde oluşturulmuştur. Mekanizmanın yasal dayanağı ve kapsamı, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 122(2). Maddesi temelinde 332/2002 sayılı Konsey
Tüzüğü’nü dikkate alarak oluşturulmuştur. Söz konusu yasal düzenlemeler, üye ülkenin kontrolü dışında
istisnai durumların neden olduğu
ekonomik ya da mali sorunlarda
AB’de istikrarın sağlanması amacıyla
AB’nin ilgili Üye Devlete mali yardım
verebilmesinin önünü açmaktadır.
Bu kapsamda oluşturulan Avrupa
Mali İstikrar Mekanizması, Avrupa
Mali İstikrar Fonu’nun aksine tüm
Üye Devletleri kapsamaktadır.
Mekanizmanın yönetiminden Avrupa Komisyonu, denetiminden ise
Avrupa Sayıştayı ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi sorumlu tutulmuştur. Mekanizmanın işleyişine
göre, öncelikle Komisyon AB adına
piyasalardan kredi temin etmektedir. Daha sonra, mali destek talebinde bulunan ülkeyle ilgili Komis227

yon’un görüşü üzerine Konsey nitelikli çoğunlukla karar vermektedir.
Ancak, krediden faydalanacak Üye
Devletler Komisyon tarafından belirlenen sıkı ekonomik koşulları yerine
getirmekte yükümlü tutulmaktadır.
Üç yıl süreyle aktif olan mekanizmanın toplam bütçesi 60 milyar Avro’dur. Bu bütçeden, İrlanda’ya 22.5
milyar ve Portekiz’e 26 milyar Avro
tutarında kredi desteği sağlanmıştır. Haziran 2013’te söz konusu Mekanizma’nın yerini, Avrupa İstikrar
Mekanizması almıştır.
Okuma Listesi
Bianco, G. “The New Financial Stability Mechanisms and Their (Poor)
Consistency with EU Law”, EUI Working Paper RSCAS 2012/44, 2012.
Council Regulation, No 407/2010,
Establishing a European Financial
Stabilisation Mechanism, L 118/1,
Offical Journal of the European Union.
Olivares-Caminal, R. “The EU Architecture to Avert a Sovereign Debt
Crisis”, OECD Journal, 11(2): 2011, s.
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Avrupa Marşı
(European Anthem)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa bütünleşmesinin zaman
içerisinde bir Avrupa Birleşik Devletleri’ne dönüşeceğini uman fede228

ralistler, Avrupa için bir bayrak, marş
ve anayasa hazırlanması yönünde
çalışmışlar, bayrak ve marşı kabul
ettirebilmişlerdir. Avrupa marşı olarak kabul edilen eser, Beethoven’in
1823’te bestelediği Dokuzuncu Senfoni’dir. Bu eserin Avrupa marşı olarak kabul edilmesi önerisi daha 1955
gibi çok erken bir tarihte Coudenhove Kalergi tarafından getirilmişti. Avrupa Konseyi tarafından 1972’den
itibaren marş olarak kullanılan senfoni, 1985’te AB marşı olarak kabul
edilmiştir.
Eserin ifade ettiği ana tema, hem
Avrupa’daki özgürlük, barış ve dayanışma duyguları hem de insanlar
arasındaki evrensel kardeşlik duygusudur. Senfoninin koro kısımda
Beethoven, Schiller’in özgürlük, kardeşlik ve barış vurgusu yaptığı Ode
to Joy şiirini kullandığı için eserin bu
temayla yapıldığı düşünülmektedir.
Şiirin çevirisinin anlam kaymalarına
yol açacağı düşüncesiyle senfoni,
sözleri olmadan yalnızca müziğiyle
marş olarak kabul edilmiştir. Eserin
bestelendiği yıllar ve Beethoven’in
siyasi kişiliği düşünüldüğünde, bu
eserin aynı zamanda Napolyon Savaşları ve sonrasında gelen Avrupa
Uyumu’nun monarşik baskılarına
karşı özgürlük ve dayanışma duygularını vurguladığı da düşünülmektedir. Eser, yıllar içerisinde Avrupa’da
çok farklı siyasi akımlar tarafından
farklı organizasyonlarda kullanılan
geleneksel bir müzik parçasına dönüşmüştür. Dokuzuncu senfoni çoğu
yerel ve genel Avrupa toplantısında
törensel olarak zaten kullanılıyordu. Avrupa dehasını ve yaratıcılığını
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yansıtan ve aynı zamanda gelenekselleşmiş bir parça olması, bu eserin
seçilmesinin arkasında yatan temel
nedenlerdendir. Yeni bir eser arayışına girmek yerine zaten herkes tarafından bilinen bu eser Avrupa Marşı
olarak benimsenmiştir. (Bkz. Avrupa
Birliği’nin Sembolleri)
Okuma Listesi
Carlson, Benjamin. “What Does Beethoven’s Ninth Symphony Mean?”
The Atlantic, September 7, 2010.
Report by the Consultative Assembly of the Council of Europe on a
European anthem (10 June 1971),
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Avrupa Menkul Kıymetler
ve Piyasalar Otoritesi
(European Securities and
Markets Authority)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, Avrupa Birliği’nde (AB)
finansal istikrara katkıda bulunan
bağımsız bir otoritedir. Menkul kıymetler piyasalarının güvenilirliğini,
şeffaflığını, etkin ve düzenli işleyişini
artırır ve yatırımcıların korunmasını
destekler.
24 Kasım 2010 tarihli 1095/2010
Sayılı Tüzük ile kurulmuş ve 1 Ocak
2011’de faaliyete geçmiştir. Diğer
denetim otoriteleri (Avrupa Bankacılık Otoritesi ve Avrupa Sigortacılık
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ve Emeklilik Otoritesi) ile birlikte
finansal sektörler ve menkul kıymet
düzenleyicileri arasında uyumlu bir
denetim çerçevesi oluşturulmasını ve menkul kıymetler konusunda
yasal kuralların Avrupa genelinde
uyumlaştırılmasını destekler. Avrupa
Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, bu şekilde yatırımcıların haklarını güçlendirerek AB genelinde eşit
bir koruma düzeyi ve benzeri uygulamalara tabi olmasının temini, finansal hizmet sağlayıcılarının eşit şartlar
altında faaliyet göstermesinin teminat altına alınmasını amaçlar. Bunun
yanında, Avrupa Sistemik Risk Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olarak,
AB’nin finansal istikrarını destekler,
istikrarsızlık kriz durumunda acil önlem alarak veya menkul kıymet denetçilerinin alacağı önlemlerin koordine edilmesini sağlar.
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi bağımsızdır ancak
Avrupa Parlamentosu (AP) başta
olmak üzere, AB Bakanlar Konseyi
ve Avrupa Komisyonu’na hesap verir. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, Komisyon tarafından hazırlanan mevzuat tasarılarının
oluşturulmasında, Avrupa Finansal
Denetim Sistemi içinde tutarlı ve etkili denetim uygulamaları için rehber
ilkeler ve tavsiyeler belirlenmesinde
rol oynamaktadır. Söz konusu tavsiye ve rehber ilkeler bağlayıcı değildir
ancak yetkili makamların bunlara
uyum sağlamak için çaba göstermesi
ve uymadıkları takdirde bunun nedenini bildirmeleri gerekmektedir.
Otorite, ulusal bir yetkili otorite, AP,
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Konsey, Komisyon veya bir paydaş
grubunun talebi üzerine veya kendi
inisiyatifi ile soruşturma açabilmekte ve bunun sonucunda ilgili ulusal
otoriteye tavsiyede bulunabilmektedir. Avrupa Menkul Kıymetler ve
Piyasalar Otoritesi, daimi komiteleri
ve ağları yoluyla açık ve şeffaf bir
şekilde çalışmalarını yürütmekte,
piyasa katılımcıları, tüketiciler ve
nihai kullanıcılara kapsamlı şekilde
danışarak çalışmaktadır.
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European Securities and Markets
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Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi (European
System of Central Banks)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
(AMBS), Avrupa Merkez Bankası
(AMB) ile 27 Avrupa Birliği (AB) üye
ülkesinin ulusal merkez bankalarının (UMB) bir araya gelerek oluşturduğu bir sistemdir. Resmi para
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birimi olarak Avro’yu kullanan ve
kullanmayan bütün AB Üye Devletleri AMBS kapsamındadır. AMBS’nin
temel amacı AB’de fiyat istikrarını
sağlamak ve aynı zamanda Avro
Sistemi ve Avro Alanı dışındaki üye
ülkeler arasında parasal ve finansal
işbirliğini geliştirmektir.
AMBS, tüzel bir kişiliğe sahip değildir. Tüzel kişiliğe sahip olan AMB
ve Ulusal Bankalar Sistemi ise ortak
bir kurallar bütünü ve belirlenmiş
görevler çerçevesinde işlevini sürdürmektedir. Bu yapı kapsamında
AMBS’nin karar organları olan Yönetim Konseyi, Yürütme Kurulu ve Genel Konsey, AMB’nin karar organları
tarafından yönetilmektedir.
Maastricht Antlaşması’nın (1993)
ekinde Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi ve AMB’nın statüsüne ilişkin
protokol yer almaktadır. AMBS’nin
görevleri de söz konusu protokolde
şu şekilde belirlenmiştir:
- AB’nin para politikasının belirlenmesi ve uygulanması;
- Döviz işlemlerinin yürütülmesi;
- Üye ülkelerin dış rezervlerinin
saklanması ve yönetilmesi;
- Ödemeler sisteminin düzgün şekilde işlemesinin sağlanması.
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Avrupa Merkez Bankası
(European Central Bank)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Para politikası, merkez bankası
tarafından bir ekonomideki para
miktarının yönetildiği ve denetlendiği, temel bir makroekonomi politikasıdır. Bir ekonomi için uygun
para miktarının belirlenmesi büyük
önem arz etmektedir. Çünkü para
miktarının fazlalığı enflasyona, azlığı ise deflasyona neden olmaktadır.
Merkez bankası, para basmaya ve
ekonomideki para miktarını denetlemeye yetkilidir.
Avrupa Merkez Bankası, Avro banknotlarını basma yetkisine sahiptir.
Ayrıca Avrupa Merkez Bankası, uygun para politikası araçlarıyla Avro
Bölgesi ekonomisinin para miktarını arttırma ve azaltma yetkisini
elinde bulundurmaktadır. Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 127 (1) Maddesi’ne göre AvAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rupa Merkez Bankası’nın en önemli
görevlerinden biri, Avrupa Birliği
(AB) para politikasını belirlemek ve
yönetmektir. İlgili Madde’ye göre
Avrupa Merkez Bankası’nın temel
önceliği, fiyat istikrarını sağlamaktır.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 127. maddesi fiyat istikrarını Avrupa Merkez Bankası’nın
temel önceliği olarak belirlemiş olmasına rağmen, fiyat istikrarı ifadesinden ne anlaşılması gerektiğini
açıklamamıştır. Bunun üzerine Avrupa Merkez Bankası Guvernörler
Konseyi, 2003 yılında fiyat istikrarına ilişkin rakamsal bir tanım belirlemiştir. İlgili tanıma göre fiyat istikrarı, enflasyon oranının %2 civarında
olacak şekilde düşük seyretmesini
sağlamaktır.
Avrupa Merkez Bankası para politikasını, kısa-dönem faiz oranlarını
belirleyerek ve Avro Bölgesi ekonomisindeki kredi maliyetleri ile
temini konularında belirleyici rol
üstlenerek yönetmektedir. Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını
etkilemek ve likiditeyi yönetmek
amacıyla açık piyasa işlemlerine
başvurabilmektedir. Böylece para
politikası, kısa-dönem faiz oranlarını doğrudan, uzun-dönem faiz oranlarını, döviz kurlarını, finansal varlıkların fiyatlarını ise dolaylı olarak
etkileyebilmektedir. Avrupa Merkez
Bankası’nın uyguladığı para politikası, sözkonusu kanallarla hanehalkı
harcamalarını, üretimi, yatırımları,
istihdamı ve dolayısıyla tüm ekonomiyi etkilemektedir.
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Avrupa Merkez Bankası, bankalara sağladığı kredilerin kısa-dönem
faiz oranlarını yükseltmeye veya
düşürmeye yetkilidir. Bu yetkisiyle
bankacılık sistemindeki likiditeyi ve
dolayısıyla ekonomideki para miktarını arttırabilir veya azaltabilir. Kısa-dönem faiz oranlarının yüksekliği, hanehalkının ve firmaların kredi
talebini azaltır; böylece ekonomideki para miktarı azalır. Diğer taraftan,
tasarrufların getirisi arttığı için ekonomide tasarruflar artışa geçer. Harcamalardaki azalış ve tasarruflardaki
artış, enflasyonun düşmesine neden
olur. Kısa-dönem faiz oranlarındaki
düşüş ise yukarıda açıklanan etkilere karşıt etkiler doğurur.
Avrupa Merkez Bankası Frankfurt’ta
olup bünyesinde farklı Avrupa ülkelerine mensup 3500’den fazla kişi
çalışmaktadır. Ana karar alma birimi, İcra Kurulu’nun altı üyesi ile on
dokuz Avro Bölgesi ülkenin merkez
bankası guvernörlerinden oluşan
Guvernörler Konseyi’dir.
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Avrupa Merkez Bankası
Başkanları (Guvernörleri)
(European Central Bank
Governors)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Avrupa Merkez Bankası Başkanı,
Avro’nun ve Avro Bölgesi’ndeki
para politikasının yönetiminden sorumlu kurum olan Avrupa Merkez
Bankası’nın guvernörüdür. Avrupa
Merkez Bankası’nı Avrupa Birliği
(AB) dışında da temsil etme yetkisine sahiptir. Maksimum sekiz yıllık
bir süre için atanır. Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Kuruluna ve Genel
Konseyine başkanlık eder. Hollandalı Wim Duisenberg Avrupa Merkez
Bankasının ilk başkanıdır ve 1 Kasım
2003’e kadar görevini yerine getirmiştir. Fransız Jean-Claude Trichet
2003 yılında Avrupa Merkez Bankası
Başkanı olmuş ve Avrupa borç krizi
sırasında görev yapmıştır. 31 Ekim
2011’de görevinin bitmesiyle 1 Kasım 2011’de yerine İtalyan Mario
Draghi atanmıştır. Mario Draghi’nin
31 Ekim 2019’da görev süresi sona
ermiştir. Yerine, Christine Lagarde
gelmiştir. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı, Avrupa Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı ve dört üye Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyini oluşturmaktadır. Tüm üyeler Avrupa Konseyi tarafından atanmakAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tadır. Tüm Yönetim Konseyi üyeleri,
Avrupa Merkez Bankası Başkanı gibi
yenilenemeyen sekiz yıllık bir süre
için atanır. İstisnai olarak, 1998 yılında ilk Konseye atanan üyelerin değişen süreleri söz konusu olmuştur.
Bu nedenle tüm üyelerin aynı yılda
değiştirilmesi gerekmemektedir.
Okuma Listesi
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Avrupa Merkez
Bankasının Bağımsızlığı
(Independence of
European Central Bank)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB)
bağımsızlığı, birincil önceliği olan
fiyat istikrarını sağlayabilmesi için
temel bir dayanak oluşturmaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, tek para politikasının
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yasal dayanağını oluşturan Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma ile Avrupa Birliği Antlaşması’na
eklenen Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası
Statüsü adlı 4 No’lu Protokol’e dayanmaktadır.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 130. Maddesi’ne göre;
Avrupa Merkez Bankası, ulusal merkez bankaları veya bunların karar
organlarının üyeleri, Antlaşmalar ve
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve
Avrupa Merkez Bankası Statüsü ile
kendilerine verilen yetkileri kullanırken ve görev ve sorumlulukları yerine getirirken, Birlik kurum, organ,
ofis veya ajanslarından, Üye Devlet
hükümetlerinden ya da herhangi bir
organdan talimat isteyemez veya
alamaz. Birlik kurum, organ, ofis
veya ajansları ve Üye Devlet hükümetleri, bu ilkeye uymaya ve Avrupa
Merkez Bankası veya ulusal merkez
bankalarının karar organlarının üyelerini görevlerini yerine getirirken
etkilememeyi taahhüt ederler.
Yukarıda yer alan Antlaşma maddesine göre Avrupa Merkez Bankası,
üye ülkelerin merkez bankaları ve
bu kurumların yetkilileri, hiçbir AB
kurum ve kuruluşundan, üye ülkelerin hükümetlerinden ve yetkililerinden talimat alamaz. AB kurum veya
kuruluşları ile üye ülkelerin hükümetleri ve yetkilileri, Avrupa Merkez Bankası’nın bağımsızlığına saygı
duymak zorundadırlar.
Avrupa Merkez Bankası’nın finansal
düzenlemeleri, diğer AB kurumları233

nın düzenlemelerinden ayrı tutulmaktadırlar. Avrupa Merkez Bankası’nın kendi bütçesi vardır. Sermayesi, Avro Bölgesi ulusal merkez bankaları tarafından sağlanmıştır.
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
ve Avrupa Merkez Bankası Statüsü, Guvernörler Konseyi üyelerinin
uzun süre görev yapmalarına olanak tanımıştır. İcra Kurulu üyelerinin ise tekrar atanmaları mümkün
değildir. Ayrıca;
Ulusal merkez bankası guvernörleri,
en az beş yıllığına göreve gelirler.
Avrupa Merkez Bankası’nın İcra Kurulu üyeleri, bir daha yenilenmemek üzere sekiz yıl görev yaparlar.
Ulusal merkez bankası guvernörleri
ve Avrupa Merkez Bankası’nın İcra
Kurulu üyeleri yetersizlik veya görevi kötüye kullanma durumunda görevden alınırlar.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili yetkili
kılınmıştır.
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Avrupa Merkez
Bankası’nın Geleneksel
Olmayan Para Politikaları
(Unconventional
Monetary Policy of
European Central Bank)
–Naib ALAKBAROV–
Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından uygulanan AMB’nin geleneksel olmayan para politikaları,
üç kategoriye ayrılabilir: 1) istisnai
likidite önlemleri, 2) varlık alımı ve
3) teminatın hafifletilmesi. İstisnai
likidite önlemleri a) Sabit oranlı Tam
Tahsis Politikası - Fixed-rate full-allotment (FRFA); b) Üç yıllık refinansman işlemleri - Three-year refinancing operations (3-year LTRO); c) Yeniden finansman operasyonlarının
Euro cinsinden daha uzun vadeleri Longer maturities of the refinancing
operations in euros; d) Yabancı para
birimlerinde likidite - Liquidity in foreign currencies şeklinde uygulanmaktadır. Varlık Alımı uygulaması
ise a) Devlet tahvili alımı - Sovereign
bond purchases (SMP and OMT); b)
Teminatlı tahvil alımları - Covered
bond purchases;
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İstisnai likidite hükümlerinin asıl
amacı, bankalararası piyasaların
düzgün işleyişini yeniden sağlamaktı; çünkü bu husus firmalara ve hanehalklarına kredi vermek için çok
önemliydi. Sabit Oranlı Tam Tahsis
Politikası (FRFA), AMB’nın standart dışı araç kutusunun önemli
bir parçasıydı. Geleneksel olarak,
açık piyasa işlemleri değişken oranlı
ihalelerle gerçekleştirilmiştir. Yeni
prosedür uyarınca, bankalar tüm likidite ihtiyaçlarını önceden belirlenmiş faiz oranından karşılayabilirler.
Bankaların likidite erişimine devam
edilmesini sağlayarak AMB, piyasadaki likidite riskini dengeleme amacındaydı.
8 Aralık 2011’de AMB, üç yıllık iki
adet yeniden finansman operasyonunun (3 yıl LTRO) tam tahsis edilerek yapılması ve faiz oranı operasyonun ömrü boyunca ana refinansman işleminin (MROs) ortalamasına
sabitlenmesi için benzeri görülmemiş bir önlem aldı. İlk 3 yıllık (LTRO)
21 Aralık 2011’de, ikincisi ise 29 Şubat 2012’de teklif edildi.
Eşikaltı krizinin başlamasından kısa
bir süre sonra AMB, LTRO’lar aracılığıyla likidite hükümlerini artırdı.
LTRO’lar düzenli olarak aylık sıklıkta
ve üç aylık vadede gerçekleştirilen
likidite sağlayan ters işlemlerdir.
Avro cinsinden likidite karşılıkları
ile birlikte AMB, diğer merkez bankalarıyla kurulan döviz takasları sayesinde bankalara döviz cinsinden
likidite sağladı. Bu sözleşmelerde,
AMB daha sonraki bir tarihte terAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sine çevrilebilecek olan, dolara, İsviçre Frangı’na ve İngiliz Sterlini’ne
karşı Avro alışverişinde bulundu ve
yabancı para birimini Avro bölgesi finans kurumlarına borç vermek
için kullandı. Yabancı para takas işlemleri, ek Avro likidite hükümleri
gibi, hem düşük faizli hem de borç
krizinde uygulanmıştır.
Devlet Tahvili Alımı - Finansal sıkıntı içinde, merkez bankası, geçici
likidite sorunları olan veya finansal
piyasalar tarafından değer düşüklüğüne uğramış menkul kıymetleri
satın alarak varlıklarının bileşimini
değiştirebilir. Bu politikaya “kredi
kolaylığı” denir. Satın alımlar diğer
merkez bankası varlıklarının elden
çıkarılmasıyla sterilize edilebilir
(“saf kredi kolaylığı”) veya merkez
bankası bilanço genişlemesinin bir
parçası şeklinde olabilir (“nicel genişleme”).
İlkbahar 2010’daki Yunan devlet
borcu, bazı Avro bölgesi devlet tahvillerinin aşırı indirimli (fire sale) satışını tetikledi. AMB, 9 Mayıs 2010
tarihinde Avrupa Birliği’nin (AB)
Avro’yu dengeleme çabalarının
yanı sıra Menkul Kıymetler Piyasası
Programı’nı (SMP) başlattı. AMB, 6
Eylül 2012 tarihinde, devlet tahvili
satın alma programı olan Kesin Para
İşlemleri’ni (OMT) açıkladı ve aynı
zamanda resmi olarak SMP’yi sonlandırdı.
Teminatlı tahviller, kredi kuruluşları
tarafından orta ve uzun vadeli finansmanlarını garanti altına almak
için ihraç edilen menkul kıymetler235

dir. Bunlar, asgari yasal bir standarda
uygun olan ve borç verenin bilançosunda kalan, genellikle ipotek kredileri ve kamu sektörü kredileri gibi
tahsis edilmiş bir kredi havuzuyla
teminatlandırılmaktadır. Bu yüksek
kaliteli teminat, bankaların kendi
kredilerinden daha yüksek kredi
notu ile teminatlı tahvil ihraç etmelerini sağlar.
Teminatın hafifletilmesi - Avro Bölgesinin oluşturulmasından bu yana
Avrupa Merkez Bankası (AMB), ABD
Merkez Bankası (FED) ve İngiltere Merkez Bankası’ndan (BOE) çok
daha az kısıtlayıcı olan bir teminat
çerçevesine sahipti. Bu nedenle,
teminat kurallarının gevşetilmesi
krizin başında ABD’de olduğu kadar
önemli değildi. Örneğin, ticari rapor
AMB’da teminat olarak seçilebilirken, FED satın almak için belirli bir
borç verme tesisini uygulamak zorunda kaldı (Ticari Kağıt Fonu Tesisi).
Ancak, Lehman Brothers’ın çöküşünden sonra, AMB teminat kurallarını önemli ölçüde gevşetmiştir.
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Demary, M., ve Matthes, J. “Die EZB
auf Abwegen? Teil 1: Die unkonventionelle Geldpolitik der EZB-eine Bestandsaufnahme” (No. 13/2013). IW
policy paper, 2013.

Avrupa Merkez
Bankası’nın
Hesap Verebilirliği
(Accountability of
European Central Bank)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB)
hesap verebilirliği, AMB’nin yaptıklarını neden yaptığını ve alınan
önlemlerin sonuçlarının ne olduğu, amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının gerekçeli olarak açıklanmasıdır.
AMB’nın hesap verebilirliği her zaman Avrupa Birliği’nin (AB) seçilmiş
temsilcilerine yani parlamenterler
ve hükümet temsilcilerine yöneliktir. Literatürde yapılan çalışmalar
hesap verebilirliğin sağlanmasının
ekonomik istikrar üzerindeki rolünü vurgulamakta, bu nedenle de
hesap verebilirliğin kendisinden
taviz verilemeyecek bir politika olduğu belirtilmektedir. 2008 küresel
krizi AMB’nin para politikası için
yeni zorlukları ortaya çıkarmış ve
AMB’nın hesap verebilirliğini olumsuz etkilemiştir. Çünkü karşılaşılan
çok büyük cari hesap dengesizlikleri
karşısında bu dönemde mali kuralların sıkılaştırılmasının ve geleneksel
harcama kısma politikalarının başarılı olamayacağı görüldü. Tüm bunAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ların yaşanması Avrupa Parasal Birliği’nin hangi durumlarda ne kadar
müdahalede bulunması gerektiği ile
ilgili üye ülkeler arasında fikir birliğinin olmadığını gösterdi. Böylece kriz
durumunda ve sonrasında AMB’nin
hesap verebilirliği konusunun önemi ve bu konuda yapılması gerekenler ve hesap verebilirlik mekanizması işlemeden AMB’nın etkinliğinin
arttırılmasındaki zorluk görüldü.
Okuma Listesi
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Avrupa Merkez
Bankası’nın Para
Politikası ve Araçları
(Monetary Policy and the
Instruments of European
Central Bank)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB)
temel önceliği, fiyat istikrarını sağlamaktır. Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomi politikaları, fiyat istikrarı önceliğine zarar vermeyecek şekilde
geliştirilir ve uygulanır. AMB para
politikasını belirlerken serbest piyasa ekonomisinin gerekliliklerini göz
önünde bulundurur. Bu ifadeden,
AMB’nın fiyat istikrarı önceliği ile
AB ekonomisinin makroekonomik
öncelikleri olan büyüme ve istihdam artışı hedeflerinin birbirleriyle
çelişmeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır. Oysa teorik olarak sözkonusu
iki hedef, en azından kısa vadede
birbiriyle çelişmektedir.
AMB yukarıda belirtilen çelişkiyi, fiyat istikrarı önceliğini orta vadeli bir
perspektif çerçevesinde ele alarak
bertaraf etmektedir. Bu bağlamda
AMB, kısa vadede ortaya çıkabilecek bir fiyat istikrarı ve ekonomik
büyüme ikilemi yaratmak yerine,
sözkonusu iki ekonomik hedefin
uzun vadeli sonuçlarını dikkate almaktadır. Zira AMB’na göre fiyat
istikrarı önceliği, ekonomik büyüme ve istihdam artışını beraberinde
getirecektir. Çünkü fiyat istikrarına
öncelik verilmiş olan bir ekonomide
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nispi fiyat mekanizmasının şeffaflığı
artarak etkin bir servet dağılımına
yol açar ve böylece ekonomide verimlilik artışı yaşanır; yatırımlarda
artış gözlenir. Sonuç itibariyle, uzun
vadede hem fiyat istikrarı sağlanmış, hem de ekonomik büyüme ve
istihdam artışı ortaya çıkmış olur.
Ancak unutulmamalıdır ki, fiyat istikrarının sağlanmış olması bir ekonomideki işsizlik sorununun çözümü için tek başına yeterli değildir.
AMB da Avro Bölgesi’nde yaşanan
yüksek işsizliğin kaynağının yapısal
olduğuna vurgu yaparak, sorunun
sadece fiyat istikrarının sağlanması
ile çözülemeyeceği görüşünü savunmaktadır. AMB’na göre işsizlik
konusunda yapısal dönüşümlere ve
politika değişikliklerine ihtiyaç duyulmaktadır.
AMB para politikasını uygularken
açık piyasa işlemleri, daimî kolaylıklar ve minimum rezerv zorunluluğundan oluşan para politikası
araçlarını kullanmaktadır. Açık piyasa işlemleri faiz oranlarının belirlenmesinde, piyasadaki likiditenin
yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca açık piyasa işlemleri, para
politikasının durumuna ilişkin sinyal
verme özelliğine de sahiptir.

swapları ve sabit vadeli depozitlerdir.
Daimî kolaylıklar, gecelik likidite sağlamak ve var olan likiditeyi azaltmak
amacıyla kullanılırlar. Minimum
rezerv zorunluluğu ise Avro Bölgesi para politikasının vaz geçilemez
aracıdır. Minimum rezerv zorunluluğu, para piyasası faiz oranlarında
istikrarı sağlamayı ve yapısal likidite
bolluğu veya kıtlığı yaratmayı hedeflemektedir.
Okuma Listesi
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AMB açık piyasa işlemlerini beş finansal araç ile gerçekleştirmektedir.
Sözkonusu araçlardan en önemlisi,
yeniden satın alma anlaşması veya
teminatlı kredi şeklinde gerçekleşen ters işlemlerdir. Diğer açık piyasa işlemleri araçları ise karşılıksız
işlemler, borç sertifikası ihracı, döviz
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Avrupa Merkez
Bankası’nın Şeffaflığı
(Transparency of
European Central Bank)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB)
şeffaflığı açıklık ile ilgili geniş bir
kavramdır ve para politikasının
yürütülmesiyle ilgili kamuoyu ile
her türlü bilginin paylaşımını kapsamaktadır. Buna göre tutarlı bir
stratejik ve operasyonel çerçeveye sahip, yasal zorunlulukların açık
ve net olduğu bir sistemin içinde,
tahminlerin ve bazen de politika
oluşturma ile ilgili organlarındaki
tartışmalara ilişkin kayıtların yayınlanmasını içermektedir. Bu yapısal
düzenlemelerin yanında finansal
piyasalar ve kamu ile sık iletişimde
bulunulmasını
gerektirmektedir.
AMB bunu her toplantıdan sonra
yayınlanan toplantı raporları, periyodik olarak yayınlanan bültenler,
finansal istikrar raporları, araştırma
sonuçları ve yetkili personel ve görevlilerinin açıklamalarını kamuoyu
ile paylaşarak gerçekleştirmektedir.
Günümüzde AMB, Bankacılık Birliği kurulmasından öncesine göre
çok daha yüksek şeffaflık düzeyine
sahiptir. AMB’nın şeffaflığının arttırılması kamuoyunda güvenilirliğinin
artması açısından önem taşımaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar,
şeffaflığın artmasının güvenin artması ile birlikte AMB para politikasının etkinliğinin artması yönünde
pozitif etki yarattığını göstermekteAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dir. Çünkü şeffaflık sayesinde piyasalarda oynaklık azalmakta, ani aşırı
tepkilerin önüne geçilmektedir.
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Avrupa Merkez
Bankasının Yönetişimi
(Governance of European
Central Bank)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Avrupa Birliği (AB) mevzuatı, kurumların açık bir organizasyon yapısı, iyi tanımlanmış sorumluluk
sınırları, etkin risk yönetimi süreçleri, kontrol mekanizmaları ve ücret
politikaları dahil olmak üzere güçlü
yönetişim düzenlemelerine sahip
olmasını gerektirir. Yönetişimin tanımı her bir kurumun özelliğine göre
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değişmektedir. Ama genel olarak
bir organizasyonun yönlendirildiği
ve kontrol edildiği prosedürler ve
işlemler olarak tanımlanabilir. Kurumsal yönetim yapısı, organizasyondaki farklı katılımcılar arasında
hak ve sorumluluk dağılımını belirler ve karar alma ile ilgili kuralları
ve prosedürleri ortaya koyması açısından önem taşır. Avrupa Merkez
Bankası (AMB) tüm paydaşlarını
içeren şeffaf bir yönetişim yapısına
sahiptir. Örneğin Yönetim Konseyi
AMB’nın ana karar alma organıdır.
İcra Kurulunun altı üyesinden ve 19
Avro Bölgesi ülkesinin ulusal merkez bankalarının yöneticilerinden
oluşur. AMB’na verilen görevlerin
yerine getirilmesi için yönergeleri
hayata geçirmek, gerekli kararları almak ve Avro Bölgesi için para
politikasını formüle etmek teme
işlevleridir. Genel Konsey ise AMB
Başkanı ve Başkan yardımcısı, 27 AB
Üye Devletinin ulusal merkez bankalarının yöneticilerinden oluşur.
Avrupa Para Enstitüsü’nden devraldığı görevlerini yerine getirir, istatistiksel verileri toplamak, yıllık raporların hazırlanması, muhasebe ve
raporlamaların standartlaştırılması
için gerekli kuralların oluşturulması
görevini üstlenir. Yönetim Konseyi
ise başkan, başkan yardımcısı ve diğer dört üyeden oluşur. Tüm üyeler
Avrupa Konseyi tarafından atanır.
Sorumluluğu, Yönetim Konseyi tarafından belirlenen esaslara ve alınan
kararlara uygun olarak Avro Bölgesindeki para politikası için gerekli
talimatları vermektir. Ulusal düzeyde ise her bir üye ülkede yönetişim
yapısının şu şekilde olması düzen240

lenmiştir: Her bir ülkede ulusal hükümetler, ulusal bankacılık birlikleri
ve ulusal merkez bankaları temsilcileri katılımcıları tam olarak bilgilendirerek Tek Avrupa Ödeme Alanı’na
(SEPA) hazırlamakla yükümlüdür.
Yönetişim yapısı bilgi akışını daha
standart ve etkin hale getirdiği için
hedeflenen sonuçlara ulaşmada etkilidir. AMB gibi çok ülkeli bir kurum
için bu nedenle yönetişim yapısının
güçlü olması önem taşımaktadır.
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Avrupa Mevduat
Sigortası Planı (European
Deposit Insurance
Scheme (EDIS))
–Naib ALAKBAROV–
24 Kasım 2015’te Komisyon, Avro
Bölgesi’ndeki banka mevduatları
için bir Avrupa Mevduat Sigortası Planı (EDIS) kurmayı teklif etti.
EDIS, Bankacılık Birliği’nin üçüncü
ayağıdır. Bu teklif, Ekonomik ve Parasal Birliği (EPB) derinleştirmek ve
bankacılık birliğini tamamlamak için
daha kapsamlı bir önlem paketinin
bir parçası olarak kabul edildi.
EDIS teklifi, 2014/49 sayılı Direktif ile düzenlenen ulusal Mevduat
Garanti Sistemlerine (MGS) dayanmaktadır. Bu sistem hâlihazırda
100.000 Avro’ya kadar olan tüm
mevduatların AB genelindeki ulusal
MGS aracılığıyla korunmasını sağlamıştır.
EDIS, Avro Bölgesi’nde daha güçlü
ve daha tek tip bir sigorta teminatı
sağlamaktadır. Bu, ulusal MGS’nin
büyük yerel şoklara karşı kırılganlığını azaltacaktır. Böylece bir bankadaki emanetçi, güven düzeyinin
bankanın konumuna bağlı olmayacak ve bankalar ile ulusal egemenleri arasındaki bağı zayıflatacağından
emin olacaktı.
EDIS, bankacılık birliğindeki tüm
bankaların 100.000 € altındaki mevduatlara uygulanır. Bu, ulusal mevAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

duat sigortası sistemlerinin (MGS)
büyük yerel şoklara karşı savunmasızlığını azaltacak, mevduat sahiplerinin bir bankaya olan güveninin
bankanın konumuna bağlı olmamasını sağlayacak ve bankalar ile ulusal
devletleri arasındaki bağı zayıflatacaktır. Proje farklı aşamalarda geliştirilecek ve EDIS’in katkıları zaman
içinde kademeli olarak artacaktır.
Okuma Listesi
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Avrupa Muharebe
Grupları (European
Battlegroups)
–Kadri Kaan RENDA ve Burak TANGÖR–
Avrupa Muharebe Grupları, genellikle her biri en az 1500 personelden oluşan ve dünya çapında ortaya
çıkan krizlere ve çatışmalara yanıt
vermek için Avrupa Birliği’nin (AB)
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hızlı tepki verme kapasitesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan askerî
birimlerdir. AB’nin Ortak Güvenlik
ve Savunma Politikası (OGSP) ile
ilgili herhangi bir karar gibi, Avrupa
Muharebe Gruplarının konuşlandırılması da Konsey tarafından oybirliğiyle alınan karara tabidir. Her ne
kadar Muharebe Grupları 2007 yılından beri tam kapasiteyle faaliyete geçmiş olsalar da henüz herhangi
bir operasyonda görev almamışlardır.
Avrupa Muharebe Grupları kavramı
ilk olarak 4 Şubat 2003’teki Fransız-İngiliz ikili görüşmelerinde ortaya atılmış ve aynı yılın Kasım ayında
Londra’da gerçekleştirilen görüşmelerde netleştirilmiştir. Fransızların
Taktik Grubu (Tactical Group) olarak
nitelendirdikleri Muharebe Grubu
oluşturulması fikrine Almanya’nın
da sıcak bakmasıyla 2005 yılında
Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya tarafından ilk Muharebe Grupları hayata geçirilmiştir. Muharebe Grupları, tek bir devlet tarafından oluşturulabileceği gibi çokuluslu niteliğe
de sahip olabilirler. Bunun yanında,
Muharebe Grupları içinde AB üyesi
olmayan ülkeler de yer alabilirler.
Norveç ve Türkiye bu bağlamda Muharebe Gruplarına katkı sağlamış iki
AB-dışı ülkedir. Muharebe Grupları
için belirlenmiş bir görev/nöbet listesi (roster) bulunmaktadır. Senede
iki defa düzenlenen Muharebe Grubu Koordinasyon Konferanslarında
(Battlegroup Co-ordination Conferences) AB üyesi ülkeler kendi kuracakları muharebe grubunun yapısını, unsurlarını ve nöbet listesinde
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yer alacağı zamanı taahhüt ederler.
Genel uygulama, iki tane muharebe
grubunun 6 aylık dönemler içinde
hazır bekletilmesidir. Bu sayede, AB
aynı anda iki farklı bölgeye müdahale edebilecek veya gerekirse iki muharebe grubunu da aynı operasyon
dâhilinde görevlendirebilecektir.
Muharebe grubu, aslında bir görev
gücü (task force) olup, temel görevleri arasında çatışma önleme,
kriz yönetimi, barışın korunması,
çatışma sonrasında istikrarın sağlanması, insani müdahale ve yardım
ile kurtarma görevleri sayılabilir.
Standart bir muharebe grubu, 1500
personelden oluşan askeri bir kuvvettir. 15 gün içinde görev bölgesine
intikal edebilecek ve en az 30 gün
ve en fazla 120 gün boyunca görev
yapacak şekilde organize edilmesi
öngörülmektedir. 6000 km yarıçapı içindeki herhangi bir noktada ve
farklı coğrafi koşullarda görev yapabilecek şekilde düşünülmüştür.
Amacı, kriz bölgesine kriz fazla yayılmadan ve derinleşmeden hemen
müdahale etmek ve sonradan gelecek daha büyük çaplı Birleşmiş Milletler (BM) veya AB askeri güçlerine
zemin hazırlamak ve köprü vazifesi
görmektir.
Çerçeve Ülke (Framework Nation),
Muharebe Grubunun ana iskeletini oluşturan ülkedir. Çerçeve Ülke
Muharebe Grubunun karargâhını
ve komuta yapısını oluşturmaktan
sorumludur. Muharebe Grubu, bir
operasyonel karargâh ve kuvvet
karargâhı, üç piyade birliği ve diğer
destek unsurlarından oluşur. Destek
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birlikleri mekanize piyade, özel kuvvetler, yangın söndürme ve sıhhıye
personelini içerebilir. Ayrıca, Muharebe Grubunun stratejik taşıma
kabiliyet ve imkânlarına da sahip
olması gerekmektedir.
Her ne kadar NATO’nun Müdahale
Kuvveti’ne benzese de Muharebe
Grupları şu ana kadar hiçbir görevde
yer almamışlardır. Muharebe Grubu
kavramı, Helsinki Temel Hedefleri
doğrultusunda AB’nin askerî yeteneklerini geliştirmek ve krizlere müdahale etme kapasitesini artırmak
adına önemli bir yere sahiptir. Bu
açıdan Avrupa Birliği Küresel Stratejisi’nde ortaya konulan tehditlerle mücadelede Muharebe Gruplarının AB’nin askerî kabiliyetlerini
geliştirdiğini söylemek mümkündür.
AB’nin askerî olarak NATO’dan bağımsız hareket ederek acil müdahale amacıyla AB ve BM’nin vereceği
görevlerde kullanılabileceği hazırda
bulunan askeri güce sahip olmasını
sağlaması açısından da önemlidir.
Fakat uygulamada görülebileceği
gibi Muharebe Gruplarının pratik
katkısı sınırlıdır. Örneğin, 2006’da
Almanya Kongo’ya, 2011’de Hollanda Libya’ya muharebe gruplarını göndermek istememiştir. Benzer
şekilde, 2014 yılının ilk yarısında Yunanistan’ın kurmuş olduğu ve hazırda bekleyen Balkan Muharebe Grubunun Orta Afrika Cumhuriyeti’nde
gerçekleştirilmek istenen barışı koruma operasyonuna katkı sağlamak
istememiş olması, hem üye devletler arasındaki siyasi ve stratejik çıkar farklılıklarından hem de operasyon maliyetlerinin nasıl karşılanacaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğı konusundaki anlaşmazlıklardan
kaynaklanmıştır. Muharebe Gruplarını kuran ülkelerin siyasi amaçları
ve stratejik hedeflerinin o sırada ortaya çıkan operasyonel gerekliliklerle uyuşmaması sonucunda Muharebe Grupları hayata geçirilmiş ancak
kullanılamamıştır. Bu açıdan bir diğer önemli sorun Muharebe Gruplarının operasyonlarının maliyeti ve
bu masrafların nasıl karşılanacağı
konusudur. Haziran 2017’deki AB
Zirvesi’nde bu konu görüşülmüş ve
Athena Mekanizması çerçevesinde
Muharebe Gruplarına mali destek
verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu mekanizma kapsamında yapılan mali
yardımlar operasyon maliyetlerinin
çok cüzi bir kısmını ancak karşılamaktadır. Bu tür sorunlar devam
ettikçe Muharebe Gruplarının operasyonel kabiliyetleri ve yapabilecekleri görevler sınırlı kalacaktır.
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Avrupa Ombudsmanı
(European Ombudsman)
Bkz. Ombudsman

Avrupa Ordusu
(European Army)
–Kadri Kaan RENDA ve Burak TANGÖR–
Avrupa ordusu, daima göreve hazır,
ortak karargâh ve savunma bütçesine sahip olacak, Birlik savunma
politikalarını uygulayacak ve gerektiğinde Avrupa’yı dış tehditlere
karşı koruyacak askerî unsuru ifade
etmektedir. Avrupa ordusu, Avrupa
Birliği’nin (AB) savunma alanında da
derinleşme hedefinin en temel unsurudur. Avrupa ordusu sadece yan
yana gelip birlikte hareket edecek
olan müttefik ordularından farklı
olarak kendi karargâhı, komuta yapısı, askerî personeli ve donanımı
olan daima hazır bir ordu olacaktır.
Bu bağlamda, kolektif güvenlik yerine ortak savunma fikrinin ön plana
çıkarıldığı görülmektedir.
Avrupa ordusu kurma fikri yeni değildir. Avrupa’nın kendini savunması için bir orduya ihtiyacı olduğu
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
(AKÇT) kurulduktan hemen sonra
Fransa Başbakanı René Pleven tarafından dile getirilmişti. Fransızların
gayesi Batı Almanya’nın tekrar silahlandırılmasının kendi kontrollerinde olmasıydı. Fransa Başbakanı,
Almanya’nın kendi ulusal ordusuna
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sahip olmasının Avrupa’da kurulan
barışı tehdit edebileceğini iddia etmiştir. Fransızlara göre Almanya’nın
silahlanması ve militerleşmesini
engellemek gerekiyordu. Bu hedef
doğrultusunda Pleven Planı olarak
da bilinen Avrupa Savunma Topluluğu kurma teklifi 24 Ekim 1950
tarihinde Fransız Meclisine sunulmuştur. Plana göre ortak bir ordu,
ortak savunma bütçesi ve Avrupa
Savunma Bakanlığı oluşturulacaktı. Mayıs 1952’de Avrupa Savunma
Topluluğu Antlaşması imzalanmış
olmasına rağmen fikrin sahibi Fransızlar bu antlaşmayı kendi meclisinde onaylamamışlardır. Bu nedenle
Avrupa ordusu fikri Soğuk Savaş
boyunca hayata geçirilememiştir.
Soğuk Savaş’ın bitimine yakın Fransa ve Almanya arasındaki iş birliği
sonucunda ortak bir tugay kurulmuştur. Bu tugay Avrupa Kolordusunun (EUROCORPS) kökenini oluştururken, Fransa, İtalya, İspanya ve
Portekiz bir araya gelerek EUROMARFOR adı altında denizlerde acil
müdahale görevini ifa edecek askerî
kuvvetleri hayata geçirmiştir. 1999
yılında Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) kapsamında
Helsinki Temel Hedefleri AB Üye
Devletleri tarafından kabul edilmiştir. Helsinki ile birlikte bu hedefleri
gerçekleştirmek için askerî bir güce
ihtiyaç duyulduğu ise daha çok dile
getirilmeye başlanmıştır. Bu hedefler dahilinde ilk olarak Avrupa’nın
60.000 kişilik hazır bekleyen bir kolorduya sahip olması kabul edilmiştir. Ancak bu kolordu hayata geçirilememiş, bunun yerine yenilenen
Helsinki hedefleri içinde 1.500 kişiAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lik muharebe grupları oluşturulmasına karar verilmiştir. (Bkz. Avrupa
Muharebe Grupları) Fakat oluşturulan bu muharebe grupları günümüze kadar hiçbir operasyonda yer
almamışlardır.
Lizbon Antlaşması’nın 42.(2) maddesi ortak savunma politikasının geliştirilmesinin Birliğin hedeflerinden
biri olduğunu ortaya koymuştur.
AB’nin dış politika alanında daha
ciddiye alınması için Avrupa ordusuna sahip olmasının gerekli olduğunu
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean
Claude Juncker Mart 2015’te dile
getirmiştir. Juncker, Avrupa’yı ve
Avrupa değerlerini savunmak için
ortak bir ordunun var olması gerektiğine inandığını söylemiştir. İtalyan
Savunma Bakanı Roberta Pinotti,
2016 yılında Schengen benzeri bir
uygulamanın savunma alanında hayata geçirilebileceğini ve daha sonra
AB içine alınabileceğini söylemiştir.
Savunma için Schengen (Schengen
for Defense) olarak da adlandırılan
bu öneriye göre savunma alanında
daha fazla iş birliği yapmak ve ortak
hareket etmek isteyen üye ülkeler
bir araya gelebilecekler ve AB-dışında Schengen benzeri bir anlaşma
çerçevesinde iş birliği yapacaklardı.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Kasım 2018’de Avrupa’nın
kendini savunabilmesi ve stratejik
özerkliğe (Bkz. Stratejik Özerklik)
sahip olması için ortak bir orduya
ihtiyacı olduğuna vurgu yapmıştır.
Macron için Avrupa ordusu stratejik
çıkarları için AB’nin askeri güç kullanabilmesi demekti. AB ordusu sadece tehditlerin değil düşmanların da
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tespit edilip açıkça onlara karşı pozisyon alınmasını sağlayabilecekti.
Alman Şansölyesi Angela Merkel’in
de desteklediği Avrupa ordusu fikri
çerçevesinde Almanya ve Fransa,
ortak operasyonel karargâh kurmayı, AB’ye ait personel ve askerî
teçhizat ile ortak savunma bütçesine sahip olmayı hedeflediklerini
en üst düzeyden dile getirmiştir.
Bu bağlamda, Almanya ve Hollanda 414. Tank taburunu kurmuştur.
Haziran 2017’de Avrupa Savunma
Fonu (European Defence Fund) hayata geçirilmiştir. Ayrıca, Haziran
2017’de kurulan Askerî Planlama
ve İcraat Kabiliyeti (Military Planning and Conduct Capability) birimi
operasyonel karargâh gibi çalışmalarını sürdürmekte ve AB’nin OGSP
dâhilindeki askerî operasyonlarını
yönetmektedir. Özellikle savunma
sanayinde iş birliğini artırabilmek
adına Lizbon Antlaşması ile kabul
edilen Daimî Yapılandırılmış İşbirliği (Permanent Structured Cooperation) mekanizması Aralık 2017’de
hayata geçirilmiştir. Böylece isteyen
Üye Devletlerin kendi aralarında savunma ve güvenlik alanında daha
fazla iş birliği yapabilmelerinin önü
açılmıştır.
Her ne kadar Avrupa ordusu kurma
çalışmaları dönemin ABD Başkanı
Donald Trump’ın NATO’nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmalarını istemesiyle
tekrar gündeme gelse de AB ordusunun kurumsal yapısı, bütçesi, donanımı, karar alma mekanizmaları,
askerî -politik hedefleri ve askerî
doktrini gibi birçok konunun açıklı245

ğa kavuşturulması gerekmektedir.
ABD’nin dile getirdiği savunma harcamaların artırılması gerekliliğinin
ötesinde Avrupalıların asıl dikkat
ettikleri nokta savunma için ayrılan
fonların verimli kullanılmasıdır. Savunma sanayi gibi Ar-Ge yatırımlarının maddi külfetinin büyük olduğu
alanlarda iş birliği, kaynakların daha
verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
Askerî teknolojinin geliştirilmesi ve
diğer üye ülkelerle paylaşılması Avrupa ordusunun teknolojik bakımdan özerk olmasını sağlayacaktır.
Böyle bir ordunun en önemli destek
unsurunun askerî istihbarat olacağı düşünüldüğünde, AB’nin kendi
özerk istihbarat teşkilatının ve askerî uydularının olması gerektiği de
bilinmektedir. Böyle bir özerk yapı
doğal olarak ortak bir bütçe ile personel ve teçhizatın nereden ve nasıl
temin edileceği konularında görüş
birliğinin olmasını gerektirmektedir.
Bu konuların karara bağlanabilmesi
için de karar alma süreçlerinin esnetilmesi gerektiği ve savunma politikalarının yürütülmesi için bir savunma bakanı veya komisyon üyesine
ihtiyaç olduğu dile getirilen bir diğer
konudur. Bu bağlamda, Avrupa ordusu kurulmasıyla birlikte savunma
ve güvenlik konularının Birlik karar
alma mekanizmalarına dâhil edilmesi gerekecektir. Bir diğer önemli
husus, Avrupa ordusunun nükleer
silahlara sahip olup olmayacağıdır.
Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılması sonucunda (Bkz. Brexit) AB içinde
sadece Fransa nükleer silahlara sahip üye ülke olarak yer almaktadır.
Ancak, Avrupa ordusunun Fransız
nükleer silahlarını kullanma olanağı
246

ve yetkisinin olup olmayacağı bilinmemektedir.
Bu somut ve teknik sorunların dışında bir de Avrupa ordusunun kurulmasının önünde soyut ve kavramsal sorunlar da vardır. Örneğin, her
ne kadar AB’nin güvenlik stratejisi
(Bkz. Avrupa Güvenlik Stratejisi) ve
küresel stratejisi (Bkz. Avrupa Birliği Küresel Stratejisi) olsa da Birliğin kendine özgü askerî doktrini ve
planlaması yoktur. Son olarak, Avrupa’da ortak stratejik kültürün de
oluşmadığından bahsedilmektedir.
Yukarıda bahsedilen sebepler ve
netleştirilmesi gereken konular Avrupa ordusunun hayata geçirilmesindeki başlıca engellerdir.
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Avrupa Ortak İltica
Sistemi (Common
European Asylum System
(CEAS))
Bkz. İltica Politikası

Avrupa Ortaklıkları
(European Partnerships)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Ortaklıkları, Batı Balkan ülkelerinin (Bkz. Batı Balkanlar) Avrupa Birliği (AB) süreçlerini tanımlayan İstikrar ve Ortaklık Süreci’nin
bir unsuru olarak tanımlanabilir.
Ortaklıkların hukuki temeli 2004
yılında yayınlanan Konsey Tüzüğü
olup, ortaklıklar söz konusu dönemin potansiyel aday ülkeleri için
oluşturulmuştur. Diğer aday ülkelere uygulanan Katılım Ortaklığı ile
aynı çerçeveye sahip olan Avrupa
Ortaklıklarının amacı, söz konusu
Tüzükte belirtildiği üzere dönemin
potansiyel aday ülkeleri olan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ,
Sırbistan ve Kosova’nın “istikrar ve
ortaklık süreci gerekliliklerini yerine getirmeleri için desteklemek”
olarak belirlenmiştir. Avrupa Ortaklıkları, kapsamı içine giren ülkelerin
AB sürecinde yerine getirmesi gereken reformların uygulanması için bir
çerçeve ve finansal destek mekanizması öngörmüştür. Avrupa Komisyonu’nun önerisi ile Konsey tarafından kabul edilen ortaklıklar değişen
önceliklere göre revize edilmiş ve
ilgili ülkelerin öncelikleri belirleneAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rek kriterleri karşılama düzeylerinin
değerlendirilmesi yıllık raporlarla
gerçekleştirilmiştir. Ortaklıklar; Batı
Balkan ülkelerinden Hırvatistan o
dönemde katılım müzakerelerine
başladığı, Kuzey Makedonya ise
aday ülke olarak katılım ortaklığı
kapsamında olduğundan Avrupa
Ortaklığı kapsamında değerlendirilmemiştir.
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Avrupa Para Birimi
(European Currency Unit)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Para Birimi (European Currency Unit – ECU), Avrupa Toplulukları’nın (AT) Avro’dan önceki para
birimidir. 13 Mart 1979 tarihinde
kabul edilerek Avrupa Hesap Birimi’nin (European Unit of Account)
yerini almıştır. ECU, AT ülkelerinin
paralarından oluşan bir para sepetidir. ECU, AT’deki malların, hizmetlerin ve menkul değerlerin değerlerini
ve maliyetlerini belirlemede kullanılmış olan standart bir parasal ölçü
birimidir. Bu nedenle, Avrupa Para
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Sistemi içindeki en önemli kilometre taşlarından biridir.

tary Union, Boston: Kluwer Academic Publications,1997.

Ayrıca ECU için Avrupa Para Sistemi
içindeki resmi rolünün dışında, parasal işlemlerde kullanılmak üzere
ve bonoları da içeren finansal araçları nitelendirebilmek adına özel bir
piyasa da oluşturulmuştur. ECU yatırımcılara tek bir ülkenin para birimine bağlı kalmadan, ortak parasal
nitelendirmeye sahip varlıklara yatırım yapma olanağı tanımıştır.

Malcolm, Crawford, “One Money
for Europe?” The Economics and
Politics of EMU, Houndmills: Macmillan Press, 1996.

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

Avrupa Para Enstitüsü
(European Monetary
Institute)

ECU, 1 Ocak 1999 tarihinde Avro uygulamasının başlamasıyla birlikte 1
ECU=1 Avro olacak şekilde sabitlenmiş ve uygulamadan kaldırılmıştır.
Avro’dan farklı olarak ECU, sadece
elektronik işlemlerde kullanılmıştır.
Nakit işlemlerin gerektirdiği kâğıt
veya madeni paraya sahip olmamış,
piyasalarda ve bankalar arası işlemlerde değer birimi olarak işlem görmüştür.
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–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Maastricht Antlaşması (1993), Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için ortak
para biriminin ve ortak merkez bankasının oluşumu için bir yol haritası
belirlemiştir. Sözkonusu yol haritasının bir parçası olarak Ocak 1994’de
Avrupa Para Enstitüsü kurulmuştur. Avrupa Para Enstitüsü, Avrupa
Merkez Bankasının (AMB) kuruluşu
için ilk ve çok önemli bir adımdır.
Daha önce görevde olan Guvernörler Komitesi’nden farklı olarak
Avrupa Para Enstitüsü (APE) tüzel
kişiliğe sahip, çalışan sayısı hızla artan fonksiyonel bir kurum olmuştur.
APE’nde ilki Alexandre Lamfalussy ve
sonrasında Willem Frederik Duisenberg olmak üzere iki Başkan görev
yapmıştır. Duisenberg, 1998 yılında
oluşturulan AMB’nın ilk Başkanı olmuştur.
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1994-1998 yılları arasında faaliyet
göstermiş olan APE, kurumsal yapılanmasını hızlı bir şekilde tamamlamıştır. APE’nün temel hedefi, Avrupa Merkez Bankası ile tek parayı
içeren Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi’nin alt yapısını oluşturmaktır. APE, daha önceden var olan
Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’nun
yerini alarak operasyonel bir fonksiyon da üstlenmiştir. APE’nün
amaçları, AB ülkelerinin para politikalarını koordine etmek, finansal
istikrarı sağlamak, AB genelinde
sınır-ötesi ödeme koşullarını iyileştirmek, kurallara dayalı, kurumsal
ve lojistik bir çerçeve belirlemek,
Avro için ortak para politikası stratejisi geliştirmek ve tek para piyasası oluşumu için hazırlık yapmak
olmuştur.
APE, 1998 yılında Avrupa Merkez
Bankasının kurulmasıyla fonksiyonunu tamamlamış ve tarih yapraklarında yerini almıştır.
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Avrupa Para Fonu
(European Monetary
Fund)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde
bir Avrupa Para Fonu oluşturma
düşüncesi ve konuya ilişkin tartışmalar, 2010’lu yılların başında ortaya çıkan ve AB ekonomisini derinden etkileyen kamu borcu krizi
(sovereign debt crisis) dönemine
rastlamaktadır. Ancak sözkonusu
dönemde Avrupa Para Fonu oluşturma düşüncesi rafa kaldırılmış ve
onun yerine benzer fonksiyonları
üstlenmek üzere Avrupa İstikrar
Mekanizması oluşturulmuştur.
Avrupa Para Fonu oluşturma düşüncesi, 2010 yılında Yunanistan’ın borç temerrüdü (borcun geri
ödenmemesi) sorunu yaşamaya
başlaması ile gündeme gelmiştir.
Yunanistan’da 2009 yılında bütçe
açığının beklenenden daha yüksek
çıkması, uzun vadeli bonoların getirisinin %4,5’tan %6,1’e yükselmesi
sonucunu doğurmuştur. Bu aşamada genel kabul gören düşünce, AB
kurumlarının borç temerrüdü sorunu yaşayan bir üye ülkeye mali yardımda bulunamayacakları yönünde
olmuştur. Bu düşüncenin gerekçesi,
Maastricht Antlaşması’nda (1993)
bu konuyla ilgili bir maddenin yer
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almamış olmasıdır. Sözkonusu gerekçe ile Avrupa Para Fonu oluşturma olasılığı, belirsiz bir geleceğe ertelenmiştir.
Ancak Yunanistan ile ilgili gelişmeler son derece hızlı ve anî değişim
göstermiştir. Yunanistan’ın ilk finansal destek programı Mayıs 2010’da,
Avro Bölgesi ülkelerinden ikili anlaşmalara dayanarak temin ettiği
krediler ile başlatılmıştır. Uygulamaya Yunan Borç Kolaylığı (Greek Loan
Facility) adı verilmiştir. Fakat Yunanistan için başlatılan finansal destek
programı piyasaların tansiyonunu
düşürmeye yetmemiştir. Piyasaların diğer Avro Bölgesi ülkelerin
likiditelerine ve ödeme güçlerine
olan güvenleri azalmıştır. Bu durum
karşısında Avrupa Finansal İstikrar
Kolaylığı çerçevesinde, daha geniş
bir üye ülke kitlesine 500 milyar Avro’luk bir finansal destek paketinin
verilmesi kararlaştırılmıştır.
Esasen, Avrupa Finansal İstikrar
Kolaylığı geçici bir oluşum olarak
düşünülmüştür. Ancak kamu borcu
krizinin Portekiz ve İrlanda’yı da etkilemesi ve Yunan programının pek
başarılı olamaması, geçici finansal
sorunlar yaşayan ülkelere destek
olacak daimî bir yapının oluşturulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Böylece, geçici bir oluşum olan
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı
fonksiyonlarının önemli bölümünü,
2012 yılında Avrupa İstikrar Mekanizması’na devretmiştir. Bununla birlikte Avrupa Finansal İstikrar
Kolaylığı, yeni bono çıkarma yetkisi
bulunmayan bir finansal oluşum
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olarak varlığını sürdürmektedir. Kısacası, Ekim 2012’de hayata geçirilen Avrupa İstikrar Mekanizması,
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı’nın
tamamlayıcısı niteliğindedir.
Aynı yıl kriz iki büyük AB ülkesi olan
İtalya ve İspanya’yı da etkilemeye
başlamıştır. Avro Bölgesi dağılma
olasılığı ile karşı karşıya kalmıştır.
Krizin daha da derinleşmesini önleyebilmek için Avrupa Merkez Bankası (AMB), Menkul Kıymetler Piyasası Programı (Securities Market
Program) uygulamasına son verip
Doğrudan Parasal İşlemler Programı (Outright Monetary Transaction
Program) uygulamasını başlatmıştır.
İrlanda, Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için uygulanan kurtarma
programlarının başarıları ayrı bir
tartışma konusu olmakla birlikte
beş program bütün halinde değerlendirildiğinde, dördünün olumlu
sonuçlar verdiği söylenebilir. Programlar içinde görece başarısız olan
Yunanistan’ın istikrar programıdır.
Portekiz, İspanya ve GKRY’deki ödeme güçlüklerinin geçici olduğu varsayılırsa ve İspanya’daki bankacılık
sisteminin yeniden yapılandırılmasının çok da pahalıya mâl olmadığı
kabul edilirse, Avrupa İstikrar Mekanizması’nın kriz yönetiminde başarılı bir sınav verdiği düşünülebilir.
Avrupa İstikrar Mekanizması’nın
2010’lu yıllar boyunca etkisini gösteren kamu borcu krizi sürecinde uyguladığı istikrar ve kurtarma
programlarının Uluslararası Para
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Fonu’nun (IMF) programlarına büyük benzerlik gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla, sözkonusu süreçte Avrupa İstikrar Mekanizması’nın
adeta Avrupa Para Fonu rolü üstlendiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Ancak başta Avrupa Komisyonu ve Almanya Şansölyesi Angela
Merkel olmak üzere Avrupa İstikrar
Mekanizması’nın Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesini savunanlar
açısından mevcut yapı, olası bir yeni
kamu borç krizi ile başa çıkamayabilir. Bu nedenle, IMF’nin fonksiyonları ile örtüşen bir Avrupa Para
Fonu’na olan gereksinim mevcudiyetini sürdürmektedir.
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Avrupa Para Sistemi
(European Monetary
System)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
(AET) oluşumuyla başlayan Avrupa
Birliği (AB) entegrasyon sürecinin ilk
yıllarında, kurucu Roma Antlaşması
(1958) malların, hizmetlerin, işgücünün ve sermayenin serbest dolaşımı için çok sayıda düzenleme öngörmüş iken parasal birlik için kapsamlı hükümler içermemiştir. Roma
Antlaşması’nda dağınık bir şekilde
yer alan parasal konular, AET ülkelerinin iç ve dış ekonomik dengeyi
eş anlı gözetmelerinin gerekliliği ve
bu doğrultuda üye ülkelerin ekonomi politikalarının eşgüdümünü sağlayacak ve danışma organı görevi
görecek bir Para Komitesi’nin oluşturulması, ödemeler dengesi sorunları yaşayan ülkelere destek mekanizması geliştirilmesi konularından
ibarettir. Sözkonusu konular üye
ülkelere herhangi bir sorumluluk
yüklememektedir. Ayrıca AET’nin
ortak çıkarlarını ilgilendiren ekonomi politikalarına ve döviz kuru politikalarına vurgu yapan Antlaşma,
ekonomik ve parasal konulardaki işbirliğini Ortak Pazar’ın gereklilikleri
ile sınırlandırmıştır.
Ancak II. Dünya Savaşı sonrasında
oluşturulan Bretton Woods Sistemi’nde yaşanan sorunlar, Sistem’in
1970’li yıllar itibariyle işleyemez duruma gelmesi, üye ülke ekonomilerinde yaşanan ekonomik durgunluk,
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artan işsizlik, yükselen enflasyon
Ortak Pazar’ın işleyişini olumsuz
yönde etkilemeye başlamıştır. Sözkonusu gelişmeler, AB’ye özgü parasal düzenlemeler yapılması gereğini
ortaya çıkarmıştır.
Avrupa Para Sistemi’nin temelleri,
1973 yılında Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’nun kurulmasıyla atılmaya
başlamıştır. Avrupa Parasal İşbirliği
Fonu’nun amacı, üye ülkeler arasındaki kur ilişkilerinin düzenli bir
şekilde işlemesine yardımcı olmak,
dalgalanma marjlarını daraltmak ve
üye ülke merkez bankaları arasındaki ilişkileri ve işbirliğini düzenlemektir. Esasen Fon’un kurulmasıyla
birlikte üye ülkeler bir Avrupa Para
Birimi (European Currency Unit –
ECU) oluşturulmasının gerekliliğini
de kabul etmişlerdir. Avrupa Para
Birimi, 1979 yılı itibariyle oluşturulmuştur.
Avrupa Para Sistemi, I Ocak 1979
tarihinde ECU’yu da içerecek şekilde hayata geçirilmiştir. Avrupa Para
Sistemi, sabit fakat ayarlanabilir kur
sistemine dayalı bir oluşumdur. Birleşik Krallık dışındaki tüm üye ülkelerin ulusal paraları, Avrupa Döviz
Kuru Mekanizması-I (European Exchange Rate Mechanism-I) içinde
yer almıştır. Döviz kurları, ECU karşısında, üye ülke paralarının ağırlıklı
ortalamaları esas alınarak hesaplanan merkezî kurlara göre belirlenmiştir. İkili kurlar, ECU cinsinden
tanımlanan merkezî kurlar esas alınarak ve dalgalanma marjı ± %2,25
olacak şekilde saptanmıştır. İtalyan
lirası için ise marj ± %6 olmuştur.
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Avrupa Para Sistemi’nin amaçları, istikrarlı bir Avrupa Para Bölgesi
oluşturmak, üye ülke paraları arasındaki dalgalanma marjını daraltarak ekonomik büyüme, istihdam
artışı ve fiyat istikrarına dayalı bir
ekonomi yaratmak, üye ülkelerin
para politikaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, üye ülkeler arasında uzun vadeli bir ekonomik ve
siyasi birlik yaratmak ve üye ülkeler
arasındaki bölgesel farklılıkları minimum düzeye indirmektir.
Avrupa Para Sistemi’nin temel özellikleri, üçüncü ülkelere açık olması,
üye ülkelerin özelliklerine uygun
kurallar tanımlaması, parasal işlemlerin Avrupa Para Birimi ile gerçekleşmesidir. Ayrıca, Tüneldeki Yılan
uygulaması kadar sıkı ve bağlayıcı
olması, üye ülke merkez bankaları rezervlerinin ortak kullanımına
olanak sağlaması ve ödemeler bilançosu sorunu yaşayan üye ülkeleri
ortak sorumluluğa tabi tutması da
diğer özellikleri arasında yer almaktadır.
Avrupa Para Sistemi, yirmi yıldan
daha uzun süre Avrupa döviz kuru
istikrarı için önemli bir misyon üstlenmiştir. Ancak Avrupa Tek Senedi’nin (1987) yürürlüğe girerek Tek
Avrupa Pazarı’nın oluşumuna ilişkin
yol haritasının ve hedef tarihlerin
belirlenmesiyle birlikte AB için para
birliğinin yaratılması bir zorunluluk
halini almıştır. Maastricht Antlaşması (1993) ile birlikte Avrupa Para
Sistemi fonksiyonlarını Ekonomik
ve Parasal Birlik’e devretmiştir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Okuma Listesi
Salvatore, Dominick. “The European Monetary System: Crisis and
Future”, (ed) Tavlas, George S., The
Collapse of Exchange Rate Regimes:
Causes, Consequences and Policy
Responses, New York: Kluwer Academic Publishers, 1997, s.171-193.
Loureiro, João. Monetary Policy in
the European Monetary System:
A Critical Appraisal, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1996.
Giavazzi, Francesco; Micossi, Stefanove Marcus Miller. (der.) The European Monetary System, Cambridge:
Cambridge University Press, 1998.

Avrupa Para Yılanı
(Snake in the Tunnel)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Birliği (AB), 1970’li yılların
başı itibariyle bir para krizi ile karşı
karşıya kalmıştır. Krizin ortaya çıkmasında ve derinleşmesinde birçok
faktör etkili olmuştur. Bu faktörlerin
başında, piyasalardaki dalgalanmaların sonucu olarak Alman markının
revalüe edilmesi, Fransız frankının devalüe edilmesi ve Bretton Woods Sistemi’nin sürdürülemez hale gelmesi
yer almaktadır. Sözkonusu faktörler
Avrupa piyasalarında istikrarsızlığa
yol açmıştır. Ayrıca, Ortak Pazar’ın
sağlıklı işleyebilmesi ve beklenen
faydayı verebilmesi için üye ülke
paralarının birbirine sabitlenmesi
gereği ortaya çıkmıştır.
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Zamanın Alman Maliye ve Ekonomi
Bakanı Schiller, krizin çözümü için
katı bir istikrar politikasının gerekliliğini savunmuştur. Diğer üye ülkeler, bazı çekincelerine rağmen öneriyi kabul etmişlerdir. Bu süreçte, 18
Aralık 1971 tarihinde Washington’da,
Avrupa para birimleri ile dolar arasında yeni paritelerin belirlendiği
Smithsonian Anlaşması imzalanmıştır. Smithsonian Anlaşması ile ABD
doları altın karşısında yaklaşık %8,5
oranında devalüe edilmiş, 35 dolar
olan 1 ons altın 38 ABD dolara yükseltilmiş ve ABD doları karşısındaki
dalgalanma marjı ± %2,25 olarak
belirlenmiştir.
Ancak, ülke paralarının ABD doları karşısında maksimum %4,5 gibi
geniş bir dalgalanma esnekliği anlamına gelen bu marj, AB üyesi ülkeler açısından son derece geniş bir
dalgalanma bandı olarak kabul edilmiştir. AB üyesi ülkeler, Smithsonian
Anlaşması ile belirlenen ± %2,25’lik
dalgalanma marjının, özellikle Ortak Tarım Politikası gibi temel ortak
politikalara zarar vereceği endişesini taşımışlardır. Sonuçta, 24 Nisan
1972 tarihinde AB üyesi ülkelerin
merkez bankası guvernörleri tarafından, Basel Anlaşması ile “Tüneldeki Yılan” adıyla anılan mekanizma oluşturulmuştur. İlgili mekanizma çerçevesinde üye ülkelerin paraları dolar karşısında (tünel) daha
dar limitler içinde dalgalanma marjı
(tıpkı bir yılan gibi) elde etmişler ve
merkez bankaları %2,25’lik dalgalanma marjını korumak şartıyla Avrupa paralarını alıp, satabilme olanağına sahip olmuşlardır. Tüneldeki
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Yılan ya da diğer adıyla Avrupa Para
Yılanı mekanizmasına ilk katılan üye
ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg olmuştur.
Mekanizmaya kısa bir süre sonra
İngiltere, Danimarka ve Norveç katılmıştır.

nomics, 23 (1), January/February,
3-7, 1988.

1973 yılında yaşanan ilk petrol krizi,
mekanizmada yer alan üye ülkelerin
sık sık mekanizmanın dışına çıkmaları veya belirlenmiş olan %2,25’lik
dalgalanma marjına uymamaları,
Avrupa Para Yılanı uygulamasının başarısızlıkla sonuçlanmasına
neden olmuştur. Ancak tüm bu
olumsuzluklara rağmen, AB ülkeleri arasında döviz kuru istikrarının
sağlanacağı bir alan yaratma çabaları sona ermemiştir. 1977 yılında,
zamanın Avrupa Komisyonu Başkanı Jenkins tarafından, AB ülkeleri
arasında para birliği yaratılmasına
ilişkin yeni bir öneri geliştirilmiştir.
Yeni öneri şüpheyle karşılanmış,
Mart 1979’da önerinin daha yalın
hali Avrupa Para Sistemi adı altında
hayata geçirilmiştir.

Bkz. Ekonomik ve Parasal Birlik

Okuma Listesi
James, Harold. Making the European Monetary Union, USA: The
Belknap Press of Harvard University
Press, 2012.
Giavazzi, Francesco; Micossi, Stefano ve Marcus Miller. (der.) The European Monetary System, Cambridge:
Cambridge University Press, 1988.
Bonn, Gerhard Maier, “Monetary
Co-operation in Europe”, Intereco254

Avrupa Parasal Birliği
(European Monetary
Union)
Avrupa Parasal İş
Birliği Fonu (European
Monetary Cooperation
Fund)
–Sevgi İNECİ–
Avrupa Parasal İşbirliği Fonu (European Monetary Cooperation Fund),
1973 yılında üye ülkeler arasında
parasal işbirliğini geliştirmek ve
ilerde kurulacak Ekonomik ve Parasal Birlik’e geçişi kolaylaştırmak
amacıyla kurulmuştu. Uluslararası
Ödemeler Bankası (Bank of International Settlement – BIS) ile birlikte
çalışmakta ve idari ve teknik destek
almaktaydı.
Avrupa Para Sistemi içinde yer alan
ülkeler sahip oldukları resmi altın ve
ABD doları rezevlerinin ayrı ayrı %20
’sini Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’na
devrediyorlar ve karşılığında Avrupa Hesap Birimi (European Currency Unit – ECU) cinsinden alacak hakkı elde ediyorlardı. Dolayısıyla ECU
bir döviz sepeti olarak Avrupa Para
Sistemi’nin para birimiydi. Avrupa
Parasal İşbirliği Fonu’nun 1973 yılında kurulmasının sebebi, dönemin
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ekonomik ve siyasi konjonktürü ile
yakından ilgilidir. Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun (AET) kurucuları ekonomik birleşme yolunda ilerleyebilmek için ekonomik ve sosyal politikalar kadar, parasal birleşme alanında da ortak politikalar izlenmesi
gerektiğinin bilinciydediler. 1973
petrol krizi, ardından dünya ekonomisinde daralma ve uluslararası para
sistemindeki istikrarsızlık, Topluluk
üyesi ülkelerin ortak bir para politikası izlemesine elverişli bir ortam
yaratmadı. 1971 tarihli Smithsonian
Kararları ile ABD doları öteki paralara göre %9 oranında devalüe olunca
ABD doları dışındaki ulusal paraların birbirlerine göre dalgalanma
marjları da yükselmiş oluyordu. Bu
istikrarsız ve yüksek dalgalanmalar
ileride geçilmesi planlanan para birliğinin amaçlarına uygun düşmüyordu. ABD Dolarına olan bağımlılığı bir
ölçüde azaltmak ve aralarında daha
dar sınırlarda dalgalanan bununla birlikte ABD dolarına karşı daha
geniş aralıklar içinde dalgalanan bir
sistem yaratmak üzere 1972’de Avrupa Para Yılanı (Snake in Tunnel)
kur sistemine geçildi. Bu arada 1973
petrol krizi ile birlikte para buhranları arttı, döviz piyasaları ve borsalar
sık sık kesintiye uğradı.

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

İşte bu nedenle Avrupa Parasal İşbirliği Fonu, döviz kuru krizi ve ödemeler dengesi sorunu ile karşılaşıldığında kullanmak üzere oluşturulmuş
oldu. 1979 yılında kurulan Avrupa
Para Sistemi (European Monetary
System), para sepeti modeline göre
oluşturulmuş Avrupa Para Birimi’ne
(European Currency Unit – ECU) da-
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Avrupa Parlamentosu
(European Parliament)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin (AB) ana kurumlarından
birisidir. Bu kurum, Avrupa Parlamentosu ismini almadan önce Avrupa Toplulukları bünyesinde “Genel Kurul” adı altında fonksiyonlar
üstlenmiştir. 1 Ocak 1958 tarihinde
yürürlüğü giren Avrupa Topluluklarının Ortaklaşa Bazı Kurumlarına
İlişkin Sözleşme md. 1 ve 2 gereğince Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’na
ait Genel Kurullar tek Genel Kurul
şeklinde birleştirilmiştir. Bu Genel
Kurul, her üç Topluluk adına görevler üstlenmiş ve yetkiler kullanmıştır. Genel Kurul, 30 Mart 1962 tarihinde aldığı bir kararla adını Avrupa
Parlamentosu olarak değiştirmiştir.
AB’yi klasik uluslararası örgütlerden ayıran özelliklerden birisi de
Üye Devletlerin vatandaşlarının
Avrupa Parlamentosu üyeleri aracılığıyla AB’nin karar alma sürecine
katılmasıdır. Avrupa Parlamentosu,
demokratik bir devlet yapısında yer
alan parlamentolara benzer nitelikte görevler üstlenmekte ve yetkiler
kullanmaktadır. Ancak, AB’nin yapısı itibarıyla klasik bir devlet niteliğinde olmaması nedeniyle, Avrupa
Parlamentosu’nun da bazı hususlarda klasik parlamentolardan ayrılan özellikleri veya yetkileri, hatta
eksiklikleri bulunmaktadır. Avrupa
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Parlamentosu’nun, AB bünyesinde
kendisine tanınan yasama yetkilerini kullanmak, yürütme organı niteliğinde olan Komisyonu denetlemek
gibi önemli fonksiyonları vardır. Avrupa Parlamentosu, birincil hukuk
ve ikincil hukuk ile kendisine tanınan yetkileri kullanmaktadır. Ayrıca,
Avrupa Parlamentosu’nun siyasal
denetim çerçevesinde kullandığı
yetkiler ile AB hukukunun asli ve türeme normları itibarıyla üstlendiği
görevler, AB entegrasyonuna önemli katkılar sağlamaktadır.
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Avrupa
Parlamentosu’nda
Siyasi Gruplar (Political
Groups in the European
Parliament)
–Özlem SEFER–
Avrupa Parlamentosu, Avrupa
Birliği’nde (AB) üyeleri doğrudan
seçimle belirlenmekte olan tek kurumdur. Parlamento’da bir grup
oluşturmak için en az yirmi beş üyeye ihtiyaç vardır. Bir siyasi grup, üye
ülkelerin en az dörtte birini temsil
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edecek üyeyle Parlamento’da yer
alabilmektedir. Avrupa Parlamentosu üyeleri, siyasi görüşlerine göre
bir araya gelerek grup oluşturmaktadırlar. 2019 seçimleriyle birlikte
Parlamento’da yedi farklı grup ve
bağımsızlar bulunmaktadır. Söz konusu yedi grup; “Avrupa Halk Partisi Grubu” (Group of the European People’s Party), “Sosyalistler ve
Demokratlar İlerici İttifakı Grubu”
(Group of the Progressive Alliance
of Socialists and Democrats), “Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı
Grubu” (grubun adı, 2019 seçimleriyle birlikte “Avrupa’yı Yenile” (Renew Europe Group) olarak değiştirilmiştir), “Yeşiller ve Avrupa Özgür
İttifakı Grubu” (Group of the Greens-European Free Alliance), “Avrupa Muhafazakarları ve Reformcular
Grubu” (European Conservatives
and Reformists Group), “Avrupa Birleşik Solu-Kuzey Yeşil Solu Konfederal Grubu” (Confederal Group of the
European United Left-Nordic Green
Left), “Kimlik ve Demokrasi Grubu”
(Identity and Democracy Group)
isimleriyle Avrupa Parlamentosu’nda yer almaktadır.
Siyasi grupların güç dengesine bakıldığında, 1999-2014 yılları arasında
merkez-sağın çoğunluğu sağladığı
görülmektedir. 2019 seçimleri sonrasında, en çok sandalyeye sahip
olan parti grubu, yine merkez-sağ
bir grup olan, “Avrupa Halk Partisi Grubu” olmuştur. Avrupa Halk
Partisi grubunun temelinde, 1953
senesinde oluşturulan ve Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
Ortak Meclisi’nde Hristiyan-DemokAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rat Grup adıyla yer alan grup olduğu
görülmektedir. Bu grubun ismi daha
sonra değişmiş ve “Avrupa Halk Partisi Grubu” olmuştur. Merkez-sağ
bir grup olan “Avrupa Halk Partisi
Grubu”, göç, istihdam ve daha demokratik bir AB yaratmak gibi konuları öncelikleri olarak belirlemiştir.
“Sosyalistler ve Demokratlar İlerici
İttifakı Grubu”, Avrupa Parlamentosu’nda merkez-sol siyasi görüşe sahip olup, Avrupa Parlamentosu’nda
ikinci en çok sandalyeye sahip olan
gruptur. Temel olarak eşitlik, iklim
değişikliğiyle mücadele gibi sosyal
meselelere odaklanan Avrupa taraftarı (pro-European) bir grup olarak
kendilerini tanımlamaktadırlar.
“Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı Parti Grubu”, 2019 Avrupa
Parlamentosu seçimleriyle birlikte
yoluna “Avrupa’yı Yenile” ismiyle
devam etme kararı almıştır. Avrupa
taraftarı (pro-European) yaklaşıma
sahip, liberal bir grup olan “Avrupa’yı Yenile Grubu”, Avrupa Parlamentosu’ndaki üçüncü en büyük
gruptur. Avrupa’daki illiberal eğilimlere karşı durduklarını belirtmekte
ve “ekonomik büyüme, çevresel
sürdürülebilirlik ve rekabetin adil
koşullarda olması” gibi konuları vurgulamaktadırlar.
“Yeşiller Grubu”, 1984 senesinden
beri Avrupa Parlamentosu’nda
temsil edilmekte olup 1999 senesinde “Avrupa Özgür ittifakı” grubuyla birlikte “Yeşiller ve Avrupa
Özgür İttifakı Grubu” olarak bir grup
oluşturmuşlardır. 2019 Avrupa Par257

lamentosu seçimleri sonucunda,
Parlamento’daki dördüncü en büyük grup, “Yeşiller Grubu” olmuştur.
Grup, odaklandığı temel konuları,
“çevre ve sosyal adalet” olarak belirlemiştir.

Burns, Charlotte. “The European
Parliament”, Michelle Cini ve Nieves
Perez-Solorzano Borragan (der.),
European Union Politics, Oxford:
Oxford University Press, 2019, s.
176-188.

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

McCormick John. Avrupa Birliği Siyaseti, çev. Doğancan Özsel, Ankara: Adres Yayınları, 2018.

“Avrupa Birleşik Solu-Kuzey Yeşil Solu Konfederal Grubu”; temel
odak konuları olarak “işçi hakları,
vergi adaleti” gibi konuları belirlemiştir. Avrupa Parlamentosu 2019
seçimlerine göre, Parlamento’daki
en küçük gruptur.
“Kimlik ve Demokrasi Grubu” adıyla
2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında kurulan grup, “Uluslar ve Özgürlük Avrupası Grubu”nun
devamı niteliğindedir. Temel olarak
“istihdam yaratma ve büyüme, güvenliği arttırma ve yasadışı göçle
mücadele” konularına odaklanmış
bir grup olarak kendilerini tanımlamaktadırlar.
Okuma Listesi
Avrupa Parlamentosu. “Parliament’s political groups present their vision for Europe’s future”. 2019,
August 21, https://www.europarl.
europa.eu/news/en/headlines/priorities/political-group-priorities
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Avrupa Patent
Sözleşmesi (European
Patent Convention)
–Emriye Özlem ŞEKER–
Avrupa Patent Sözleşmesi (APS),
taraf Avrupa ülkelerinde geçerli olacak “Avrupa Patent”lerini düzenleyen bir uluslararası anlaşmadır. APS
1973’te imzalanıp 1977’de yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği (AB) Üye
Devletleri’ne ek olarak AB üyesi olmayan Avrupalı devletlerle birlikte
toplam 38 devlet bu Sözleşme’nin
tarafıdır. APS, merkezi Münih’te
bulunan Avrupa Patent Ofisi (APO)
tarafından yürütülmektedir. APO,
AB’den bağımsız bir uluslararası örgüttür. APS tarafı ülkeler APO’nun
da üyesidir.
APS, APO’ya yapılacak tek bir patent başvurusu ile Sözleşme’ye taraf ülkelerde geçerli olacak Avrupa
Patentinin alınması işlevini yerine
getirmektedir. APS’nin amacı taraf
ülkelerde geçerli olacak patentlerin tescilinin tek bir prosedürle
sağlanması ve verilen patentler için
standart kuralların oluşturulması
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yoluyla Avrupalı devletler arasında
buluşların korunması konusunda işbirliğinin güçlendirilmesidir.
APS, Avrupa Patentinin verilmesi
ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların
çözülmesini düzenlemektedir. İlk
olarak başvuru aşamasında, Avrupa Patenti koruması talep edilen bir
veya daha fazla Sözleşme’ye taraf
Avrupa devleti başvuruda belirtilir.
Başvurular, APO’nun resmi çalışma
dilleri olan İngilizce, Almanca veya
Fransızca’dan biri ile yapılır. Bu diller dışında taraf ülkelerin ulusal dillerine göre yapılan başvurular APS
kurallarına uygun olarak APO’nun
resmi üç dilinden birine çevrilir. Yapılan başvuru incelendikten sonra
yayınlanır. Bu başvuru ilgili buluşa
ilişkin, rüçhan hakkı gibi, yasal sürelerin hesaplanması bakımından
önemlidir.
APS’nin esas olarak düzenlediği ikinci aşama ise Avrupa Patenti
başvurusunun inceleme raporunun
hazırlanmasıdır. Bu aşamada başvuru patent verilebilirlik koşulları açısından değerlendirilir. Bu koşulların
sağlanmaması halinde başvuru kısmen veya tamamen reddedilir. Koşulların sağlanması halinde ise başvuru sahibine Avrupa Patenti verilir.
Avrupa Patenti sahibi, patent koruması talep ettiği taraf devletlerin
yetkili ulusal kurumlarına Avrupa
Patentinin ulusal resmi dillere çevrilmesi başvurusunda bulunur. Çeviri koşullarının yerine getirilmesi ile
birlikte Avrupa Patenti, APS’de aksi
belirtilmedikçe, ilgili taraf devlette
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ulusal patentlerle aynı etkiye sahip
ve aynı şartlara tabi olur.
Okuma Listesi
Avrupa Patent Ofisi: https://www.
epo.org/index.html
Yatağan, Çiğdem. “Avrupa Birliği’nde Topluluk Patenti Sürecinde Yaşanan Sorunlar”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 28, No: 4, 2012, s.
209–240.

Avrupa Patenti
(European Patent)
Bkz. Avrupa Patent Sözleşmesi

Avrupa Piyasa Altyapısı
Regülasyonu (European
Market Infrastructure
Regulation (EMIR))
–Yılmaz BAYAR–
Tezgahüstü türev araçlar, merkezi
karşı taraf ile merkezi saklama kuruluşlarına ilişkin Avrupa Piyasa Altyapısı Regülasyonu (EMIR – European
Market Infrastructure Regulation)
adlı Avrupa piyasa altyapılarına ilişkin Tüzük öneri metni Avrupa Komisyonu tarafından 15 Eylül 2010
tarihinde yayınlamış, Tüzük 4 Temmuz 2012 tarihinde kabul edilmiş
ve 16 Ağustos 2012 tarihinde de
yürürlüğe girmiştir. EMIR, finansal
hizmetlere dahil olmayanlar da dahil olmak üzere, herhangi bir türev
sözleşmeye giren tüm tür ve bü259

yüklükteki işletmeler için yeni yasal
düzenleme gerekliliklerini belirlemektedir. Ayrıca dolaylı olarak, Avrupa Birliği (AB) birimleriyle ticaret
yapan AB üyesi olmayan kuruluşlar
için de geçerlidir.
Avrupa Piyasa Altyapısı Tüzüğü’nün
en önemli amacı tezgah üstü türev
piyasasının şeffaflığını artırmak ve
böylece AB’nin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin
(ESMA – European Securities and
Markets Authority) yardımıyla piyasanın cirosu ile katılımcıları ve
herhangi bir olası piyasa manipülasyonu hakkında net bir görüşe sahip
olmasıdır. Regülasyonun bir başka
hedefi de sözleşmedeki tarafların
sayısını ve piyasa katılımcıları için
faaliyet riskini azaltmaktır. Yeni düzenleyici şartlar işlem raporlaması;
takas ve risk azaltma olmak üzere
üç ana kategoriye ayrılmaktadır.
Okuma Listesi
ESMA. Questions and Answers
Implementation of the Regulation
(EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and
trade repositories (EMIR), 2019.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma701861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf
Peker, İ. ve B. Karaağaçlı. Dünyada
ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Altyapı Kurumları. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı
13, 2015, s. 341-375.
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648/2012 sayılı Tüzük: [2012] OJ L
201/1.

Avrupa Polis Ofisi
(European Union Agency
for Law Enforcement
Cooperation (Europol))
–Tolga CANDAN–
Merkezi Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Avrupa Polis Ofisi
(Europol), Avrupa Birliği (AB) Üye
Devletleri arasında ulusal sınırların
kaldırılması sonucu ortaya çıkan
başta uluslararası nitelikli organize
suçlar ve terörizm ile etkili mücadele etmek için üye ülkelerin kolluk
kuvvetleri arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuş
bir birimdir.
Europol, 1976 yılında kurulan TREVI
Grubu’nun temelleri üzerine kurulmuştur. AB Zirvesi’nin 1991 yılının
Haziran ayında yapılan Lüksemburg
Zirvesi’nde Üye Devletler arasında
sınırların kaldırılmasından doğacak
sorunları gidermek ve uluslararası
organize suçlarla mücadele etmek
için ortak bir bilgi sistemi kurulması önerisi getirilmiş; bu öneri doğrultusunda Maastricht Antlaşması
(1993) çerçevesinde Europol’ün kurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle 1993 yılında Europol Uyuşturucu Birimi kurulmuştur.
Europol Kuruluş Sözleşmesi ise 18
Temmuz 1995 tarihinde imzalanmış, tüm Üye Devletler tarafından
onay süreci 1 Ekim 1998 tarihinde
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tamamlanmıştır. Sözleşme ile ilgili birtakım yasal düzenlemelerden
sonra Europol 1 Temmuz 1999’dan
itibaren tüm çalışmalarını aktif olarak yerine getirmeye başlamıştır.
2010 yılında yapılan reformla birlikte Europol AB ajanslarından birisine
dönüştürülmüştür. 11 Mayıs 2016
tarih ve 2016/794 sayılı Tüzük ile
terörizmle mücadele stratejisi kapsamında Europol’ün yetkileri genişletilerek, ismi de Kolluk Kuvvetleri
İşbirliği AB Ajansı şeklinde değiştirilmiştir.
Europol, ulusüstü bir polis gücü olmayıp, bir merkez aracılığıyla farklı
AB Üye Devletlerindeki ulusal polis
teşkilatlarının faaliyetlerini koordine eden bir uluslararası işbirliği
ağıdır. Bir suçun iki veya daha fazla
Üye Devleti etkilemesi ve sınır ötesi cezai soruşturma açılması halinde Europol devreye girmektedir.
Europol’ün görev ve yetki alanlarını, yasadışı uyuşturucu ticareti,
yasadışı araç ticareti, radyoaktif ve
diğer nükleer maddelerin yasadışı
ticareti, seks amaçlı çocuk ticareti
de dahil insan ticareti, gizli göç ağlarını içeren suçlar, terörizm, para
ve diğer ödeme araçlarına ilişkin
sahtekarlık, siber suçlar ve bütün
bu suç türleriyle bağlantılı olan yasa
dışı para aklama faaliyetleri oluşturmaktadır. Europol’ün temel görevi
yukarıdaki sayılan yasadışı faaliyetlerle ilgili veri toplama, paylaşma ve
analiz etmektir. Europol’ün telefon
dinleme, ev arama veya tutuklama gibi yetkileri bulunmamaktadır.
Bu amaçla, Avrupa’nın en tehlikeli
suç ve terör ağlarını tespit etmek
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ve izlemek amacıyla 1065 uzman
personel kullanılmaktadır. Her Üye
Devletin hem kendi ülkesinde bir
Europol Ulusal Bürosu, hem de
Europol merkezinde bir irtibat görevlisi bulunmaktadır. Yıllık bütçesini AB’nin karşıladığı bu kurumun,
2017 yılı bütçesi yaklaşık 117 milyon Avro’dur.
Europol, Üye Devletlerle operasyonel ve stratejik olarak iki farklı
işbirliği yapmaktadır. Operasyonel
işbirliği, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek ve tüzel kişi veya kişiler ile bunların karıştıkları ve/veya
bağlantılı oldukları tespit edilen ve/
veya şüphelenilen, işlenmiş ve/veya
işlenmesi kuvvetle muhtemel suçlara ilişkin olarak suç öncesi araştırma
ve suç sonrası soruşturma amaçlı
yapılan işbirliği çalışmalarını kapsamaktadır.
Europol’ün faaliyetleri, her Üye
Devletten yüksek rütbeli bir temsilcinin ve Komisyon’un temsilcilerinin yer aldığı bir Yönetim Kurulu tarafından denetlenmektedir. Yılda en
az iki defa toplanan Yönetim Kurulu,
Europol’ün mevcut ve gelecek stratejisini belirlemenin yanı sıra Europol bütçesinin nihai halini de içeren
genel bir raporu onay için Konsey’e
sunmaktadır.
Konsey, Yönetim Kurulu’nun da görüşünü alarak oy birliği ile 4 yıllığına Europol’e müdür atamaktadır.
Müdür, Europol’ün yönetiminden,
Europol tarafından belirlenen görevlerden ve personelin yönetiminden sorumludur. Müdür tarafından
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görev yapmak üzere 3 yardımcı
atanmaktadır. Ayrıca İç Denetim
Servisi, Yönetim Kurulu Sekreterliği, Bilgi Koruma Ofisi gibi birimler
bulunmaktadır. Europol tarafından
tutulan kişisel bilgilerin kullanımı,
işlenmesi ve depolanması boyunca
korunmasını sağlamak için Üye Devletler tarafından beş yıllığına atanan
ve ulusal denetim organları temsilcilerinden oluşan bir Ortak Denetim
Organı da bulunmaktadır. Üye Devletlerin vatandaşlarından her biri,
Ortak Denetleme Kurulu’na kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin Europol
tarafından hukuka uygun ve doğru
bir şekilde toplanarak kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili bilgi talep etme
hakkına sahiptir.
Okuma Listesi
Avrupa Polis Ofisi: https://www.
europol.europa.eu/
Monaco, Francis R.. “Europol: The
Culmination of the European Union’s International Police Coorperation Efforts”, Fordham International
Law Journal, Cilt: 19, No: 1, 1995, s.
247-308.
Rozée, Stephen, Kaunert, Christian ve Léonard, Sarah. “Is Europol
a Comprehensive Policing Actor?”,
Perspectives on European Politics
and Society, Cilt: 14, No: 3, 2013, s.
372–387.

262

Avrupa Savcılığı Ofisi
(European Public
Prosecutor’s Office)
–Tolga CANDAN–
Avrupa Savcılığı Ofisi, Avrupa Birliği (AB) içerisinde artan yolsuzluk
ile diğer türden mali suçlarla baş
etmek ve toplanan vergilerin amacına uygun bir şekilde kullanılmasını
sağlamak amacıyla 12 Ekim 2017
tarihinde 2017/1939 sayılı Tüzük ile
kurulmuştur. Avrupa Savcılığı Ofisi,
yasal temelini Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın (ABİHA) 86. maddesinden alarak Üye
Devletler‘den bağımsız bir yapıya
sahip olarak kurulmuştur. Avrupa
Savcılığı Ofisi, tek bir merkezden
çalışmakta olup, faaliyet gösterdiği
ülkelerin hem iç hukukuna hem de
AB hukukuna göre işlemlerde bulunmaktadır. Avrupa Savcılığı Ofisi
işlemlerinde Avrupa Birliği Temel
Haklar Şartı’nda yer alan adil yargılanma hakkı ve eşit davranma yükümlülüğüne uygun hareket etme
yükümlülüğü altındadır. Ayrıca Avrupa Savcılık Ofisi’nin işlemlerinde
masumiyet karinesini gözeteceği
belirtilmektedir.
Avrupa Birliği içerisinde farklı ceza
hukuk sistemlerinin olması ve Üye
Devletler‘in egemenlik yetkisi gereğince sadece kendi ülkelerinde
soruşturmalar yapabilmeleri Birliğin mali suçlar konusunda zorluklar
yaşamasına sebebiyet vermektedir.
Adli işbirliği gibi yoğun bürokrasi
gerektiren yöntemler ise zaman alAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

maktadır ve suçluların efektif olarak
soruşturulamamasına neden olmaktadır.

lic Prosecutor’s Office: King without
Kingdom?”, CEPS Research Paper, 14
Şubat 2017.

Diğer yandan Avrupa Savcılığı Ofisi’nin, devletlerin yargı alanının dışında da işlemler yapabilmesi eleştirilmektedir. Bu yüzden Avrupa Savcılığı Ofisi’nin almış olduğu kararlarda
şeffaf ve istikrarlı olması gerekir.
Ancak Avrupa Savcılığı Ofisi’nin usulü işlemleri ulusal yargı mercilerince
denetime tabi olabilir. Avrupa Savcılığı Ofisi’nin işlemlerinin konusunu
ekonomik suçlar oluşturduğu için
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın da
çeşitli kararlar vermesi muhtemeldir.

Santos, Antonio Martínez. “The Status of Independence of the European Public Prosecutor’s Office and
Its Guarantees”, Lorena Bachmaier
Winter (der), The European Public
Prosecutor’s Office: Volume 1, Springer International Publishing, 2018, s.
1-23.

Avrupa Savcılığı Ofisi ceza hukukuna ilişkin konuları soruşturması sebebiyle kişisel verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu verilerin saklanması
konusundaysa Avrupa Veri Koruma
Denetçisi ile birlikte çalışmaktadır.
Yine Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust), Avrupa Polis
Ofisi (Europol) ve Avrupa Yolsuzlukla
Mücadele Ofisi, Avrupa Savcılık Ofisi’nin birlikte çalıştığı kurumlardır.
Ofis ana merkezi bünyesinde her ülkeden bir kişi olmak üzere toplam
22 savcı barındırmaktadır. İlk Başkan
Romanya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü’nün eski Başsavcısı
olan Laura Codruța Kövesi seçilmiştir. Başkan 7 yılda bir seçilmektedir
ve aynı kişi yalnızca bir kez başkan
olabilmektedir.
Okuma Listesi
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Avrupa Savunma Ajansı
(ASA) (European Defence
Agency (EDA))
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
Temmuz 2004 tarihli Konsey kararı
ile kurulan Avrupa Savunma Ajansı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi’ne bağlı bir birimidir. ASA’nın kuruluşuna
temel teşkil edebilecek kolektif bir
Avrupa savunması fikri, neredeyse
Avrupa bütünleşmesi fikri kadar
eski bir düşüncedir. İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkisi sonrası Avrupa
devletleri arasında savunma alanında işbirliği ve barışın birlikte tesisinin
sağlanması hususunda fikirler ivme
kazanmaya başlamıştır. 1947 yılında
Fransa ve Birleşik Krallık arasında
imzalanan Dunkirk Antlaşması ile
bu iki ülke, barışı koruma ve saldırıya karşı direnme konusunda işbirliği
yapma konusunda anlaşmışlardır.
Daha sonra 1948 tarihli Brüksel Antlaşması ile bu girişim Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’yı dâhil edecek
şekilde genişlemiş ve “Batı Birliği” ya
da “Brüksel Anlaşması Örgütü” ku263

rulmuştur. İki yıl sonra, yani 1950 yılında Fransa Başbakanı René Pleven
ortak bir Avrupa savunma politikasına imkân sağlaması öngörülen Avrupa Savunma Topluluğu’nun (AST)
kurulmasını önermiştir. Ulusüstü
(supranasyonal) bir otoriteye bağlı
bir Avrupa ordusu ve savunma alanında ortak bir bütçenin oluşturulması, Avrupa Savunma Bakanı makamının oluşturulması gibi önerileri
içeren bu oluşumu gerçekleştirmek
amacıyla ilk adım 1952 yılında atılmıştır. Fransa, Belçika, Batı Almanya, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg
arasında AST Antlaşması imzalanmıştır. Ancak 1954 yılında Fransız
Parlamentosu, antlaşmaya onay
vermemiştir. AST girişiminin başarısızlığa uğraması ardından Batı Almanya ve İtalya 1948 tarihli Brüksel
Antlaşması’na taraf olmuşlardır. Bu
gelişme, 1955’te kurulan Batı Avrupa Birliği’ne (BAB) yol açan bir adım
niteliğindedir. BAB, bu dönemde âtıl
bir güvenlik örgütü olarak kalırken
Avrupa savunma sanayisini güçlendirmek adına ikili çabalar devam etmiştir. 1984’te Roma Deklarasyonu
ile BAB tekrar aktif hale getirilmiş ve
ilk kez olası askeri iş birliği dile getirilmiştir. 1987’ye gelindiğinde ise
Avrupa’nın savunma alanında kendi
kimliğini geliştirmesi hedeflenmiştir. Soğuk Savaş sona erdikten sonra
Avrupa güvenlik ve savunma politikasını gerçekleştirme girişimleri hız
kazanmıştır ve 1999’da Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP)
başlatılmıştır. Böylece 2000’li yıllar
AB’nin kendi güvenlik savunma sorumluluğunu üstlenebilmek adına
sınırlı ve yetersiz yeteneklerini ge264

liştirme hususunda bir dizi girişime
sahne olmuştur. Ortak Güvenlik ve
Savunma Politikası’nın (OGSP) geliştirilmesi, kurumsal yapısının ve
karar alma sürecinin belirlenmesine
ilişkin çeşitli adımlar atılmıştır. Bunlardan biri de Temel Hedef 2010
ile 2004 yılına kadar kurulması hedeflenen savunma yeteneklerinin
geliştirilmesi, araştırma, tedarik ve
silahlanma alanında faaliyet gösterecek ASA’dır.
ASA, AB Konseyi’nin hükümetlerarası bir birimidir. Bu nedenle Üye
Devletlerin denetimi altındadır. Katılmak isteyen tüm Üye Devletlere
açık olan Ajansa AGSP’nin de dışında yer alan Danimarka haricindeki
tüm AB Üye Devletleri üyedir. Ayrıca Norveç (2006), İsviçre (2012),
Sırbistan (2013) ve Ukrayna (2015)
ile İdari Düzenlemeler Belgesi imzalanmış ve bu devletlerin Ajansın
proje ve programlarına katılmasına olanak sağlanmıştır. ASA, Üye
Devletlerin savunma kapasitelerini
güçlendirmek amacıyla faaliyet göstermekte ve Üye Devletler işbirliği
yoluyla savunma kapasitelerini geliştirmektedir. Ortak savunma kapasitesi projelerinde yer almak isteyen
savunma bakanları için işbirliğine
imkân sağlayan ve bunu kolaylaştıran bir mekanizma görevi görmektedir. Ajans, Avrupa savunma
işbirliğinin merkezi konumundadır.
Temel misyonu, “AB Üye Devletleri
arasında savunma kabiliyetlerinin
geliştirilmesinin ve askeri işbirliğinin sağlanması, Avrupa savunma
sanayisinin ve teknolojisinin güçlendirilmesi”dir. Ayrıca Lizbon AntlaşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ması’nda belirtildiği üzere, operasyonel ihtiyaçları belirler, bu ihtiyaçları karşılayacak tedbirleri destekler.
Savunma sektörünün endüstriyel ve
teknolojik temelini güçlendirmek
için gerekli her türlü tedbirin belirlenmesine ve gerektiğinde uygulanmasına katkıda bulunur. Avrupa
kabiliyetler ve silahlanma politikasının belirlenmesine katılır. Lizbon
Antlaşması’nda Ajansın görevleri
sayılmıştır. Buna göre görevleri;
“a) Üye Devletlerin askerî kabiliyetlere ilişkin hedeflerinin belirlenmesine ve Üye Devletlerin kabiliyetler
konusunda verdikleri taahhütlere
uyup uymadıklarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
b) Operasyonel ihtiyaçların uyumlaştırılmasını ve etkili ve uyumlu tedarik yöntemlerinin kabul edilmesini desteklemek,
c) Askerî kabiliyetlere ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesi için çok
taraflı projeler önermek, Üye Devletler tarafından uygulanan programların koordinasyonunu ve özel
işbirliği programlarının yönetimini
sağlamak,
d) Savunma teknolojisi alanındaki
araştırmaları desteklemek, ortak
araştırma faaliyetlerini ve gelecekteki operasyonel ihtiyaçları karşılamaya yönelik teknik çözüm çalışmalarını koordine etmek ve planlamak,
e) Savunma sektörünün endüstriyel
ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi ve askerî harcamaların etkililiAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğinin artırılması için her türlü yararlı
tedbirin belirlenmesine ve gerektiğinde uygulanmasına katkıda bulunmak”tır.
Ayrıca 2017 yılında Üye Devletler,
Ajans’ın görevlerinin güçlendirilmesinde anlaşmıştır. Böylece AB tarafından finanse edilen savunmayla
ilgili faaliyetlerin asıl uygulayıcısı
yapılmıştır. ASA’nın mevcut öncelikleri arasında Daimî Yapılandırılmış
İşbirliği, Savunmaya Dair Koordineli
Yıllık Revizyon, Kapasite Geliştirme
Planı, AB savunma araçları arasında uyumun sağlanması, savunma
araştırmasında hazırlık eylemi, temel kapasite programları ve Ajansın
uzun vadeli değerlendirmesinin uygulanması yer almaktadır. Öncelikli
alanlarda Üye Devletlere yardımcı
olan ASA, “esneklik, uzmanlık ve
maliyet etkinliği” özelliklerini öne
çıkarmaktadır.
ASA nın kurumsal yapısına bakıldığında Başkan, ASA Genel Müdürü,
Yürütme Kurulu (steering board) ve
Direktörlüklerden oluştuğu görülmektedir. Başkanlık görevini ve aynı
zamanda Yürütme Kurulu başkanlığını Yüksek Temsilci icra etmektedir.
ASA Genel Müdürü, Yürütme Kurulu
kararıyla atanmaktadır. 2015 yılında
bu göreve Jorge Domecq getirilmiştir. 2017’de görev süresi üç yıl uzatılarak 2020’ye kadar yetkilendirilmiştir. Yürütme Kurulu, Ajans’ın karar alma organıdır. Üye Devletlerin
savunma bakanları ve Komisyondan
oluşmaktadır. Bakanlar düzeyinde
yılda iki defa toplanmaktadır. ASA,
Yürütme Kurulu bakanlar düzeyinde
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toplanan tek AB Ajansıdır. Bu toplantıların yanı sıra ulusal silahlanma
direktörleri, araştırma ve teknoloji
direktörleri ile yetenek geliştirme
direktörleri düzeyinde de toplanmaktadır. Ajansın 140 kişilik personeli bulunmaktadır. ASA, Ortak
Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAR)
ve Avrupa Hava Güvenliği Ajansı ile
de yakın ilişki içerisindedir. 2019 yılı
bütçesi 34,1 milyon Avro’dur.
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Avrupa Savunma Fonu
(European Defence Fund)
–Hatice YAZGAN–
AB resmî web sitesinde yer alan
bilgilere göre, Avrupa Savunma
Fonu’nun Jean Claude Juncker Komisyonu tarafından “Avrupa Birliği
(AB) üye devletleri arasında savunma araştırmaları gerçekleştirilmesi,
savunma sanayinin ve teknolojisinin
geliştirilmesi için işbirliğinin sağlanması ve ulusal savunma yatırımlarının koordine edilmesi amacıyla”
kurulması öngörülmüştür. Söz konusu Fon’un kurulmasına ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından 2017
yılında yayınlanan belgede ifade
edildiği üzere, mevcut güvenlik
tehditleriyle başa çıkabilmek için
Avrupa’nın stratejik özerklik kazanması ve bunun da kritik alanlarda
temel teknolojilerin geliştirilmesi ve
stratejik yeteneklerin (capabilities)
kazanılmasını gerektirmesi Avrupa
Savunma Fonu’nun kurulmasına
giden yolu açmıştır. Savunma konusunun Komisyon’un öncelikleri
arasında belirlenmesinin ardından
Avrupa Birliği Küresel Stratejisi ile
eşzamanlı olarak Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Savunma Eylem Planı (European Defence Action
Plan) kabul edilmiştir. Eylem Planı¸
AB üye devletlerinin temel stratejik
savunma kabiliyetlerini geliştirmeleri için işbirliği yapmalarını sağlayacak ve onlara destek olacak Avrupa
Savunma Fonu’nun oluşturulması
önerisinde bulunmuştur. Avrupa
Komisyonu da 2017 yılının ilk yarıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sında Fon’un yapısı ve faaliyetleri
ile ilgili önerilerde bulunmuştur. Bu
bağlamda, AB düzeyinde Komisyon,
Yüksek Temsilci ve Avrupa Savunma Ajansı’nın, Avrupa Savunma
Fonu’nun çalışma alanlarında üye
devletler arasında koordinasyonun
sağlanmasında destek olabileceği
öngörülmüştür. Bunlar arasında,
“Avrupa savunma kabiliyeti önceliklerinin belirlenmesi ve ulusal düzeyde kabiliyetlere ilişkin planlamanın
yapılması” konuları bulunmaktadır.
Ulusal savunma planlamaları konusunda Savunmaya Dair Koordineli
Yıllık Revizyon (Coordinated Annual Review on Defence-CARD) üye
ülkeler arasında işbirliğinin sağlanmasında önemli bir araçtır. Fon’un,
Avrupa Komisyonu, Yüksek Temsilci,
üye ülkeler, Avrupa Savunma Ajansı
ve gerekli görüldüğünde sanayiden
temsilcilerin katıldığı Koordinasyon
Kurulu tarafından idare edilmesi
öngörülmüştür. Fon’un yürütülmesinde başlıca araştırma (research)
ve geliştirme (development) olarak
iki ana boyut mevcuttur ve en az üç
üye ya da ortaklık ilişkisi bulunan
ülkeden uygun koşullara sahip üç
kuruluşun yer aldığı projelere belirli
düzeylerde fon sağlanması öngörülmüştür. Halihazırda desteklenen
projeler arasında Ocean2020 ve
Eurodrone Projeleri bulunmaktadır.
2021-2027 bütçe döneminde Avrupa Savunma Fonu’nun 13 milyar
Euro’luk finansman kaynağına sahip
olması için bütçe düzenlemeleri yapılmıştır. Daimî Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) kapsamındaki projelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. AvruAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

pa Komisyonu’nun Fon’un kuruluşunu öngören belgesinde de belirtilen
benzer ifadelerle; Fon’un kuruluş
sürecinin, AB’nin 2017 yılında yayınladığı Avrupa’nın Geleceğine İlişkin
Beyaz Kitap sonrasında yayınlanan
Avrupa Savunmasının Geleceğine
ilişkin belgenin (Reflection Paper on
the Future of European Defence) ortaya koyduğu farklı senaryoların bir
parçası ve tamamlayıcısı bir kuruluş
olarak görüldüğü belirtilebilir.
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Avrupa Seçimleri
(European Elections)
-Özlem SEFERAvrupa seçimleri, Avrupa Parlamentosu üyelerini seçmek için beş
yılda bir gerçekleştirilen seçimler
olup, 1979 yılından beri Birlik vatandaşlarının doğrudan katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Üyeleri,
doğrudan seçim yoluyla belirlenen
Avrupa Birliği’nin (AB) tek kurumu,
Avrupa Parlamentosu’dur. Birlik
vatandaşları, Parlamento’da kendilerini temsil edecek olan üyeleri,
temsil ettikleri partiyle bağlantılı
olarak seçmektedirler. Parlamento
üyeleri, ülkelerini değil siyasi görüşü temsil etmekte ve siyasi görüşlerine göre parti gruplarında yer
almaktadırlar. 1979 yılına kadar
Avrupa Parlamentosu seçimleri,
vatandaşların doğrudan katılımıyla değil, atama yoluyla yapılmıştır.
Doğrudan seçimlerden önce, Avrupa Parlamentosu üyeleri, her üye
ülkenin ulusal parlamentoları tarafından atanmaktaydı.
Aynı hafta içinde olması koşuluyla,
seçimlerin tek, ortak bir günde gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmemiştir. Seçimler, perşembe sabahı başlayıp pazar günü sona erecek
şekilde dört gün içinde yapılmaktadır. Bu uygulamayla, her üye ülke,
bu dört gün içinden bir günü, seçim
günü olarak belirleyebilmektedir.
Her üye ülke, aynı temsilci sayısına
sahip değildir. Nüfusu fazla olan ülkelerin daha çok sayıda, nüfusu az
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olan ülkelerin ise daha az sayıda
temsilcisi bulunmaktadır. Almanya,
Parlamento’da en fazla temsilciye
sahip iken; Malta, Lüksemburg,
Estonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi en az sayıda parlamenterle
temsil edilmektedir. Doğrudan seçimler konusunda, tek tip bir seçim
prosedürünün uygulanmasının zorluğu göz önüne alınmış ancak daha
sonra her üye ülkeye kendi prosedürünü izleme hakkı tanınarak sorunun üstesinden gelinmiştir. Söz
konusu prosedür farklılıkları; seçim
günü, zorunlu oy verme, Avrupa
Parlamentosu temsilcilerinin sayısı,
seçim sistemi, seçim bölgeleri, yurtdışından oy verme, seçim barajı ve
adayların minimum seçme ve seçilme yaşları olarak belirlenmiştir. Örneğin, Yunanistan’da oy verme yaşı
17 iken, Avusturya’da 16’dır. Üye
ülkelerin, kendi belirledikleri prosedürü izleme hakkı devam etmekte
olsa da nispi temsil gibi bazı konularda ortak esasların uygulanması,
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
mümkün hale getirilmiştir.
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasından önce (Bkz. Brexit) Avrupa
Parlamentosu, yirmi sekiz üye ülkeden yedi yüz elli bir seçilmiş üyeye sahipti. Brexit sonrasında ise,
üye ülke sayısı yirmi yediye düşen
AB’de, Parlamenter sayısı azalarak
yedi yüz beş olmuştur. Birleşik Krallık’ın sahip olduğu yetmiş üç sandalyenin yirmi yedi tanesi diğer üye
ülkelere dağıtılmış, kırk altı tanesi
ise AB’nin gelecek genişlemeleri
göz önüne alınarak ayrılmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

1979 yılından beri üyeleri doğrudan
seçim yoluyla belirlenen Avrupa
Parlamentosu seçimlerine, katılım
oranının yüksek olmadığı konusu
sıklıkla gündeme gelen bir konudur.
2009 senesinde yürürlüğe girmiş
olan Lizbon Antlaşması (2009) ile
birlikte, Birlik vatandaşlarını temsil
eden Avrupa Parlamentosu güçlendirilmiş, yetkileri arttırılmıştır. Ancak
yine de, Birlik vatandaşlarının seçimlere katılım oranında belirgin bir
farklılık gözlenmemiştir. 1979-2014
yılları arasında da Birlik vatandaşlarının seçimlere gösterdiği ilginin
azalarak ve katılım oranının düşüş
göstererek sürdüğü görülmektedir.
2014 seçimlerine göre artış göstermiş olsa da, 2019 senesindeki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oranı da yüksek sayılamayacak
bir yüzdede kalmıştır.
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Avrupa Savunma
Topluluğu (European
Defence Community)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa bütünleşmesi süreci 1950’li
yıllarda Schuman planı ve Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
ile başlatıldıktan hemen sonra ulusüstü model önce savunma ve siyasi
birlik için gerçekleştirilmek istenmiş, ancak bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Savunma açısından ulusüstü nitelikli Avrupa Savunma Topluluğu kurulmak istenmiştir. Aslında Birleşik
Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda
ve Lüksemburg, karşılıklı savunma
için 1948 yılında Brüksel Antlaşması’nı bağıtlamıştı. Ardından da ABD,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç
ve Portekiz, karşılıklı savunma için
1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü (NATO) kurmuştu.
Bununla birlikte esas mesele, özellikle II. Dünya Savaşı hâlâ tazeyken
Batı Almanya’nın kendi ordusuna
sahip olup olmaması gerektiğindeydi. Fransa Başbakanı René Pleven,
1950 yılında bir plan yayımlayarak
AKÇT’nin ulusüstü modelini savunma alanına aktarmayı gündeme getirmiştir. Bunun üzerine Avrupa Savunma Topluluğu Antlaşması 1952
yılında imzalanmıştır. Buna göre
(md. 1, 2 ve 8) Avrupa Savunma
Topluluğu, ulusüstü nitelikli olup
ortak kurumlar, ortak silahlı kuvvet269

ler ve ortak bütçeden oluşacaktı ve
münhasıran savunmayla ilgili hedefler güdecekti. Ortak kurumlar;
Bakanlar Konseyi, Ortak Asamble,
Komiserlik ve Adalet Divanı olarak
belirlenmişti.
Avrupa Savunma Topluluğu, henüz
Antlaşması onay beklerken siyasi açıdan ulusüstü nitelikli Avrupa
Siyasi Topluluğu ile tamamlanmak
istenmiştir. Avrupa Siyasi Topluluğu
Antlaşması ile ilgili Taslak 1953 yılında ortaya konmuştur. Buna göre
(md. 1, 2, 5, 9 ve 10) bu Topluluk,
ulusüstü nitelikli olup AKÇT ve Avrupa Savunma Topluluğu ile birlikte
tek tüzel kişilik oluşturacaktı. Topluluk, ana hatlarıyla insan haklarının
korunmasına katkıda bulunmak,
üyesi devletlerin dış politikalarının
eşgüdümünü sağlamak, ortak pazarın tesisi aracılığıyla ekonomiyi
iyileştirmek genel amaçlarını güdüyordu. Ortak kurumlar; Parlamento, Avrupa İcrai Konseyi, Ulusal
Bakanlar Konseyi, Adalet Divanı ve
Ekonomik ve Sosyal Konsey olarak
belirlenmişti. Parlamento, Avrupa
Siyasi Topluluğu için merkezi önemdeydi, zira diğerlerinin yanında yasa
koymak, bütçeyi onaylamak ve denetim yapmak gibi görevler üstlenmişti.
Bununla birlikte ne Avrupa Savunma Topluluğu ne de Avrupa Siyasi
Topluluğu kurulabilmiş, hâl böyle
olunca savunma ve siyasi açıdan
ulusüstü model rafa kaldırılmıştır.
Fransa, Avrupa Savunma Topluluğu Antlaşması ile ilgili onay sürecini Avrupa Siyasi Topluluğu ile il270

gili gelişmeler boyunca bekletmiş,
sonuç olarak ulusal parlamentosu
1954 yılında bu Antlaşmayı onaylamamıştır. Böylelikle hem Avrupa
Savunma Topluluğu hem de Avrupa Siyasi Topluluğu, başarısızlık ile
sonuçlanan girişimler olarak tarihe
geçmiştir. Savunma açısından çözüm olarak Batı Avrupa Birliği ortak
savunma amaçlı olarak 1954 yılında
ve 1948 Brüksel Antlaşması temelinde kurulmuş ve orijinal üyelerine
ek olarak İtalya ve Batı Almanya’yı
da içermiştir. Yine Batı Almanya,
1955 yılında NATO’ya katılmıştır.
Avrupa bütünleşmesi, savunma ve
siyasi birlik ulusüstü model ile gerçekleştirilemeyince atom enerjisi
ve ekonominin geneli üzerinden bir
nevi tekrar başa dönmüş, Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa
Ekonomik Topluluğu bu arka planda vücut bulmuştur.
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Avrupa Serbest Ticaret
Birliği (European Free
Trade Association
(EFTA))
–Emre ATAÇ–
1960 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) katılmak istemeyen
veya katılmasına izin verilmeyen
bazı Avrupa Ülkeleri tarafından, AB
tipi derin bir ekonomik entegrasyona alternatif olarak İsveç’in başkenti Stockholm’da kurulmuş, Serbest
Ticaret Anlaşması temelinde kurulmuş bir birliktir. Kıta Avrupası’nın
merkezinde yer alan devletlerin
AET adı altında kapsamlı bir ekonomik bütünleşmeye doğru gitmeleri, başka bazı Avrupa devletlerinde
rekabet endişelerine sebep olmuştur. Bu devletler, kendi aralarındaki
ticareti serbestleştirerek ekonomilerinin pazar sorununu bir ölçüde
aşmak istemişler ve bu çerçevede
4 Ocak 1960’da İsveç’in başkenti
Stockholm’de dönemin AET’sine
rakip veya alternatif olacak bir örgüt kurmak amacıyla İngiltere’nin
öncülüğünde bir araya gelmişlerdir. Stockholm Sözleşmesiyle kurulan Avrupa Serbest Ticaret Birliği
EFTA’nın imzacıları İngiltere, İsveç,
Norveç, İsviçre, Danimarka, Portekiz ve Avusturya’dan oluşmaktaydı.
1960’ta yürürlüğe giren Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi’nin kuruluş
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amacı üye ülkeler arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek ve sadece
sanayi mallarını kapsayan serbest
ticareti geliştirmektir. EFTA, ithal
edilen imalat sanayi mallarına uygulanan gümrük vergilerinin aşamalı
olarak kaldırılması yanında ithalattaki miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını da öngörmüştür.
1961 yılında ortak üye statüsüyle EFTA’ya katılan Finlandiya 1986
yılında tam üye olmuştur. İzlanda
1970 yılında birliğe katılmıştır. Son
olarak da 1960 yılında ortak üye
olan Liechtenstein 1991 yılında tam
üye olarak EFTA’ya katılmıştır.
Sonradan bazı üyelerinin (Danimarka 1973, İngiltere 1973, Portekiz
1986) AT’ye katılımından dolayı 1
Ocak 1986’da geriye 6 üye kalmıştı. Bu üyeler Avusturya, Finlandiya,
İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç idi. 1
Ocak 1995 tarihinde Avusturya, İsveç ve Finlandiya da AB üyesi olduklarından ötürü, EFTA şu anda 4 ülkeyle, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein
ve Norveç ile devam etmekledir. İsviçre hariç diğerleri Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) kapsamındadır.
Merkezi Cenevre’de bulunan EFTA’nın başlıca üç organı vardır: EFTA
Konseyi, EFTA Teftiş Kurulu ve EFTA
Mahkemesi. EFTA’nın yürütme organı olan EFTA Konseyi üye ülkelerin müzakerelerde bulunduğu bir
forumdur. Konsey başkanlığı dönüşümlü olarak üye ülkelerin temsilcileri tarafından yürütülür. Konsey
bürokratlar düzeyinde her ay, bakanlar düzeyinde ise yılda bir kez bir
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araya gelirler. Tüm üyelerin bir oy
hakkı olduğu örgütte kararların genel olarak oy birliği ile alınması eğilimi vardır. Konsey EFTA Sözleşmesi
temelinde üye ülkeler arasındaki
ilişkileri düzenler. Ayrıca üçüncü
ülkelerle, diğer birlik ve organizasyonlarla olan ilişkilerin ve serbest
ticaret anlaşmalarının geliştirilmesi
için düzenlemeler yapabilir ve üye
ülkeleri bağlayıcı kararlar alabilir.
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Avrupa Sınır ve Sahil
Koruma Ajansı (European
Border and Coast Guard
Agency (FRONTEX))
–Sühal ŞEMŞİT–
Frontex, Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İşbirliği Yönetimi Ajansı
adıyla 2004 yılında kurulmuş ve
2016 yılında güçlendirilerek , Avru272

pa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı adını almıştır. Ajans, Avrupa Birliği’nin
(AB) dış sınırlarının yönetimi ve sınır
ötesi suçlarla mücadele konusunda
AB üye ülkeleri ve Schengen ortak
ülkelerine destek olmaktadır.
Merkezi Varşova’da bulunan Ajansın yönetim kurulu, Schengen
müktesebatını kabul etmiş 26 üye
ülkenin sınırlardan sorumlu başkanlıklarının temsilcilerinden ve Avrupa Komisyonu‘ndan iki temsilciden
oluşmaktadır. Yılda beş kez toplanan Yönetim Kurulu‘na İrlanda‘dan
temsilciler de davet edilmektedir.
Ajansın yönetim kurulu toplantılarına İzlanda, Lihtenştayn, Norveç
ve İsviçre de birer temsilciyle katılmaktadır ancak AB üyesi olmadıklarından bu ülkelerin sınırlı oy hakkı
bulunmaktadır. Bir İcra Direktörü
ve Yardımcısı tarafından yönetilen
Ajans, “Operasyonel Müdahale Birimi”, “Durumsal Farkındalık ve İzleme Birimi”, “Kapasite Geliştirme Birimi”, “Kurumsal Yönetişim Birimi”
ve “Uluslararası ve Avrupa İşbirliği
Birimi” olmak üzere beş birim halinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Ajans, web sitesinde de belirtildiği
üzere, bütünleştirilmiş sınır yönetimi ve AB Temel Haklar Şartı doğrultusunda Avrupa sınır yönetimini
teşvik etmeyi, koordine etmeyi ve
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa dış sınırlarda operasyonel işbirliği yönetimi kavramı, sözkonusu
Ajansı ve sınır yönetimi konusunda ulusal otoriteleri içermektedir.
AB’nin dış sınırlarının korunması
temel olarak üye ülkelerin sorumAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

luluğunda olmakla birlikte, Frontex kara, hava ve deniz sınırlarının kontrolüne destek olmaktadır.
Frontex, bu desteği AB dış sınırlarında üye ülkelerin faaliyetlerinin
güçlendirilmesi, değerlendirilmesi
ve koordinasyonu ile gerçekleştirmektedir. Ajans, göç baskısına giderek artan şekilde maruz kalan üye
ülkelere teknik ekipmanların (deniz
araçları, helikopterler ve botlar) ve
özel sınır muhafızlarının konuşlandırılması konusunda da koordinasyon hizmeti sunmaktadır. Bunun
yanında Frontex, göç hareketleri
ve sınır ötesi suçlar konusundaki
eğilimleri tespit etmeye yardımcı
olmak için AB dış sınırları ve ötesine
ilişkin verilerin analizini yapmaktadır. Ajans, sınırlardaki durumu izlemekte ve sınır otoritelerinin üye
ülkelerle bilgi paylaşımına yardımcı
olmaktadır. Ayrıca, her üye ülkenin
dış sınırlardaki meydan okumalarla
başa çıkmak için kapasitesi ve hazırlığını değerlendirmekte ve buna
ilişkin zafiyetleri ortaya koymaktadır. Frontex, insani acil durumlar
ve denizde kurtarma operasyonları
da dahil olmak üzere, ortak operasyonları ve hızlı sınır müdahalelerini
koordine etmektedir. Ajans, üye
ülkeler ve Schengen ortak ülkelerinden sağlanan ve en az 1500 sınır
muhafızı ve ilgili personel arasından
seçilen ekipleri hızlı müdahalelerde konuşlandırmaktadır. Buna ek
olarak, Ajans en az bir üye ülkeye
komşu olan üçüncü ülkelerin yetkisi
altındaki bölgelerde göç baskısı durumunda operasyon yürütebilmektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Göç politikalarına ilişkin olarak da
Ajans, web sitesinde de belirtildiği üzere, göçmenlerin gözetimi,
kimliklerinin belirlenmesi ve parmak izlerinin alınması konularında
üye ülkelere yardımcı olmaktadır.
Bunun yanında Ajans personeli,
uluslararası korumaya başvurmak
isteyen kişilere Avrupa İltica Destek
Ofisi (EASO) ve ulusal otoriteler ile
işbirliği halinde bilgilendirme yapmaktadır. Ajans, AB’de yasal olarak
kalma hakkı elde edemeyen kişilerin zorunlu veya gönüllü geri gönderilmeleri konusunda üye ülkelere
yardımcı olmaktadır. Ajans, balıkçılığın denetlenmesi, çevresel kirlilik
tespiti ve denizcilik düzenlemelerine uyum konularında bilgi toplanması ve paylaşılması konularında
da deniz ve hava araçları ile destek
sağlamaktadır. Bu konularda Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı (EFCA)
ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı
(EMSA) ile işbirliği yapılmaktadır.
Ayrıca Frontex, kaçakçılık, insan ticareti ve terörizm gibi birçok sınır
ötesi suçun önlenmesine odaklanmaktadır. Bu konularda edinilen
istihbaratlar ilgili ulusal otoritelerle
ve Avrupa Polis Ofisi (Europol) ile
paylaşılmaktadır. Ajans ayrıca birçok alanda eğitim programı ve özel
kurslar geliştirmekte ve bu şekilde
Avrupa çapında sınır muhafızlarının profesyonel gelişimine destek
olmaktadır. Frontex, denizlerdeki
sınır gözetim faaliyetleri sırasında
arama ve kurtarma operasyonlarında da görev almaktadır.
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Avrupa Sigortacılık
ve Emeklilik Otoritesi
(European Insurance and
Occupational Authority
(EIOPA))
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik
Otoritesi’nin (EIOPA) temel sorumlulukları arasında, finansal sistemde
istikrarın sağlanmasına destek olunması, piyasa ve finansal ürünlerin
şeffaflığının sağlanması, sigorta ile
emeklilik sigortası sektöründeki
tarafların korunması ve sigortacılık müktesebatı doğrultusunda yapılacak ulusal uygulamaların Birlik
düzeyinde uyumlaştırılması bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Finansal Denetim Sistemi’ni oluşturan denetleyici üç otoritesinden biri
olan Avrupa Sigortacılık ve Emekli274

lik Otoritesi, Avrupa Parlamentosu
ve AB Bakanlar Konseyi’ne danışmanlık yapan bağımsız bir istişare
kuruluştur. 1094/2010 Sayılı Tüzük
ile kurulmuş olup 2011 yılında çalışmalarına başlamıştır. Görevlerinin
başında finansal sistemin istikrarını,
piyasaların ve finansal ürünlerin şeffaflığını sağlamak ve sigorta poliçesi
sahipleri, emeklilik planı katılımcıları ve yararlanıcılarını desteklemek
gelmektedir.
Küresel mali kriz sonrasında bütünleşmiş ve daha güçlü bir finansal denetim sistemine ihtiyaç hissedilmiş
ve bu amaçla olası krizlerin risk ve
etkilerini azaltmak üzere, AB genelinde denetim çerçevesi güçlendirilmiştir. Avrupa Finansal Denetçiler
Sistemi’nin üyesi olan Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik Otoritesi’nin
amaçları şu şekildedir:
•

Tüketicileri korumak ve finansal
sisteme güveni sağlamak,

•

Yüksek, etkin ve tutarlı bir regülasyon ve denetim düzeyi sağlamak,

•

AB’de finansal kurum ve piyasalar için kuralların uyumlaştırılması ve uyumlu bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak,

•

Sınır ötesi grupların gözetimini
güçlendirmek,

•

AB’nin denetim için aldığı önlemlerin koordine edilmesine
yardımcı olmak.
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Avrupa Sigortacılık ve Emeklilik
Otoritesi’nin merkezi Almanya,
Frankfurt’tadır. Başlıca karar organı
Denetçiler Kuruludur, diğer organları Yürütme Kurulu, Temyiz Kurulu,
Paydaş Grupları ve Gözden Geçirme
Paneli’dir.
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Avrupa Sistemik Risk
Kurulu (European
Systemic Risk Board)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Avrupa Sistematik Risk Kurulu, Avrupa Birliği (AB) mali sisteminin
makro ihtiyati gözetimi ve sistemik
riskin önlenmesi ve azaltılmasından
sorumludur. Bu nedenle bankaları,
sigorta şirketlerini, varlık yöneticilerini, gölge bankaları, finansal piyasa
altyapılarını ve diğer finansal kurum
ve piyasaları kapsayan geniş bir izleme alanına sahiptir. Avrupa SistemaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tik Risk Kurulu sistemik riskleri izler,
değerlendirir ve gerekli olduğunda
uyarılar ve tavsiyeler verir. Kurulun
oluşturulmasına olan ihtiyaç 2008
küresel krizi nedeniyle oluşan finansal sistemin korunması isteği nedeniyle ortaya çıkmıştır. Şubat 2009’da,
de Larosière Raporu ile böyle bir organın oluşturulması önerilmiştir. 16
Aralık 2010’da oluşturan düzenleme
yürürlüğe girmiştir. Organizasyon
yapısı bir Genel Kurul, bir Yürütme
Kurulu, bir Teknik Danışma Kurulu,
bir Bilimsel Danışma Kurulu ve Sekretaryadan oluşur. Avrupa Merkez
Bankası başkanlığındaki Genel Kurul, Avrupa Sistematik Risk Kurulunun karar organıdır. Makro ihtiyati
gelişmeleri tartışır ve gerektiğinde
öneriler ve uyarılar yayınlar. Yönetim Kurulu, Avrupa Sistematik Risk
Kurulu danışma organları tarafından
sunulan analizleri gözden geçirir
ve Kurulun makro ihtiyati politika
gündemini tartışır. Teknik Danışma
Kurulu, Avrupa Sistematik Risk Kurulunun çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye ve yardım sağlar. Bilimsel
Danışma Kurulu makro ihtiyati kararlar hakkında araştırmalar yapar
ve raporlar yayınlar. Sekretarya ise
Kurullara idari, analitik ve istatistiksel destek sağlar.
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Avrupa Sivil Koruma
ve İnsani Yardım Genel
Müdürlüğü (Directorate
General for the European
Civil Protection and
Humanitarian Aid
(DG ECHO))
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Komisyonu bünyesinde
1993 yılından beri faaliyet göstermekte olan bir birimdir. Komisyon
çatısı altında böyle bir birimin oluşturulmasında bir yandan insani
yardımların etkin bir şekilde teslim
edilmesi, diğer yandan ise Üye Devletlerin siyasi yönlendirmelerinden
bağımsız bir şekilde dağıtılması düşünceleri etkili olmuştur. Aynı zamanda Soğuk Savaş sonrası dönemde birbiri ardına yaşanan Körfez Savaşı, Yugoslavya’nın dağılma süreci
ya da Afrika’daki kıtlık gibi felaketler
de Birliğin böyle bir birime sahip olmasını zorunlu kılmıştır.
Birimin faaliyetleri 1996 yılında bir
tüzükle düzenlenmiştir. Tüzük aracılığıyla alt birimlerin yetki ve rolleri,
faaliyetlerin aşamaları ve ortaklar ile
yapılan işbirliklerinin işleyişine dair
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detaylar belirlenmiştir. 2004 yılında
birim, genel müdürlük haline getirilmiş ve bu süreçte hem Avrupa Birliği
(AB) içinde hem de dışındaki insani
krizlere müdahale yetkisi ile donatılmıştır. Birimin temel görevi “hayat
kurtarmak, insan mağduriyetlerini
önlemek ya da hafifletmek, doğa ya
da insan kaynaklı afetler durumlarında insanların bütünlüğünü ve onurunu korumak”tır. Genel müdürlüğün
dünyanın farklı yerlerinde faaliyet
göstermekte olan 50’ye yakın sayıda
ofisi vardır. Bu ofislerde yaklaşık olarak 500 personel görev yapmaktadır.
Bu ofisler vasıtasıyla AB’nin sağlamakta olduğu insani yardımların
ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin bir
şekilde teslim edilmektedir. Birimin,
uluslararası ya da yerel düzeyde örgütlenmiş çok sayıda kurum ve kuruluşla AB tarafından sağlanan insani
yardımları dağıtılmak için işbirliği
bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün
faaliyetleri üç farklı finansman yoluyla karşılanmaktadır. Bunlardan ilki
AB bütçesi, diğeri Avrupa Kalkınma
Fonu ve sonuncusu da Acil Yardım
Rezervleridir. AB tarafından dağıtılmakta olan insani yardımlar her yıl
bu genel müdürlük vasıtasıyla dünya
genelinde çatışma ya da afetlerden
zarar görmüş 120 milyon civarında
ihtiyaç sahibine ulaşmaktadır.
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Avrupa Siyasi İşbirliği
(European Political
Cooperation -EPC)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa Siyasi İşbirliği (ASİ), 19701993 yılları arasında Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları arasında dış politika koordinasyonu amacıyla yapılan düzenli
toplantıları ifade etmektedir. 1993
yılında Maastricht Antlaşması’nın
yürürlüğe girmesiyle birlikte bu
mekanizma, AB’nin Ortak Dış ve
Güvenlik Politikası’na (ODGP) dönüşmüştür. Bütünleşme hareketinin 1950’lerde ve izleyen yıllardaki
gelişimi sürecinde siyasi bir boyutu
yoktu. 1957 Roma Antlaşması, nihai hedef olarak gümrük birliği ve
Ortak Pazarı belirtmişti. 1950’li yıllar boyunca federalistlerin (ulus-üstü yaklaşım) getirmiş olduğu AvAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rupa Siyasi Topluluğu ve Avrupa
Güvenlik Topluluğu gibi girişimler,
anti-federalistler (hükümetler-arası
yaklaşım) tarafından reddedilmiş ve
başarısız olmuştu.
Ancak uluslararası alanda 1962
Küba Krizi ve Sovyetler Birliği’nin
1968’de Çekoslovakya’yı işgali gibi
bazı uluslararası olaylar, Avrupalıların tek bir ses olarak dış politikalarını koordine etme ihtiyacını ortaya
çıkarmıştı. 1950’li yıllardaki siyasi
bütünleşme çabalarının başarısızlığı
federalistleri yıldırmadı. Bu uluslararası olaylar, anti-federalistleri de
ikna etme konusunda onlara yeni
bir fırsat sundu ve siyasi işbirliği konusunda bir ara yol bulmaya karar
verdiler. 1-2 Aralık 1969’daki Lahey
Zirvesi’nde, dışişleri konusunda işbirliği olanaklarını araştıracak bir
rapor hazırlanmasına karar verildi.
Dışişlerinin koordinasyonu konusundaki ara formül, 27 Ekim 1970’te
yayınlanan Davignon Raporu ya da
resmi adıyla Lüksemburg Raporu
oldu. Buna göre, bütünleşme sürecinin kurumsal yapısının dışında,
tamamen hükümetler-arası bir yaklaşımla dışişleri bakanlarının en az
altı ayda bir düzenli olarak toplanması önerildi. Bu toplantılara hazırlık yapmak üzere oluşturulan Siyasi
Komite ise yılda en az dört kez toplanacaktı.
1974 Paris Zirvesi’nde 1973 Petrol
Krizi kaynaklı ekonomik krizin Avrupa bütünleşmesine yönelik olarak
yarattığı tehditler ve Avrupa Birliği’ne nasıl ulaşılabileceği konuları
ele alındı. Bu konuda çalışma yap277

mak üzere Belçika Başbakanı Leo
Tindemans’dan bir rapor hazırlaması istendi. Tindemans, kurumsal
yapıdan parasal birliğe ve diğer ekonomik ve siyasi sorunlara kadar uzanan kapsamlı öneriler getirdi. Daha
sonra Tindemans Raporu çerçevesinde 1976 Lahey Zirvesi’nde Siyasi İşbirliğine yönelik önemli bir dizi
karar alındı. Buna göre Avrupa Birliği’nin kurulabilmesi için üye ülkeler,
dış politika konularını da içerecek
şekilde daha sıkı bir dayanışma içerisinde olmalı, egemenlik yetkilerini
giderek benzer şekillerde kullanmalıdır. Dış politika konusundaki işbirliği, ileride ortak bir dış politikanın
oluşturulmasına hizmet etmelidir.
Petrol Krizi, 1979’da Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali ve yine aynı
yıl İran Devrimi karşısında ortak bir
tavır sergileme ihtiyacı, Siyasi İşbirliği’nin daha da geliştirilmesi sonucunu doğurdu. 13 Ekim 1981’de Avrupa Siyasi İşbirliği Hakkında Londra
Raporu yayınlandı. Buna göre uluslararası kriz durumlarında ülkeler
birbirlerini 48 saat içerisinde acil
toplantıya çağırabilecek ve bir Siyasi
İşbirliği Sekreteryası oluşturulacaktı.
Böylece Avrupa Siyasi İşbirliği’nin
kurumsallaşması yönünde küçük
ama önemli bir adım atılmış oldu.
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu
(AET) kuran Roma Antlaşmasının
224. Maddesi, üye ülkelerin dış ve
güvenlik politikalarının AET’nin işleyişine etki etmesi durumunda görüş
alışverişinde bulunulmasını öngörüyordu. Londra Raporu sonrasında
bu görüş alışverişi ve işbirliğinin yalnızca ekonomik politikalara etkiyle
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sınırlı olmayacağı ve siyasi konuları
da içerecek şekilde daha kapsamlı
hale geldiği görüldü.
Avrupa Siyasi İşbirliği, 1987 Avrupa
Tek Senedi’ne kadar, bütünleşme
yapılarının dışında yürütüldü. Hatta
bu toplantıların Bakanlar Konseyi
toplantılarından ayrı olduğunu göstermek amacıyla, toplanan bakanlar
aynı olmasına rağmen ülkeler, Konsey toplantılarından farklı mekânlarda toplanarak dış politika konularını
tartıştılar. Bu toplantılar, resmi bir
gündem olmadan ve nihai bir karar
alınmadan yürütülen tartışmalar
şeklinde yürütülmüştür. Toplantıdan
sonra gerekli görülen konularda basına bilgi verilmekteydi.
Bu işbirliği mekanizmasının Avrupa
bütünleşmesinin kurumsal yapılarına dâhil olması ilk olarak Avrupa
Tek Senedi ile olmuştur. Buna göre
Bakanlar Konseyi toplantılarında dış
politika konuları ele alınabilecek ve
toplantılara bir Komisyon üyesi de
katılacaktır. Yani siyasi işbirliği artık
AET içerisinde yürütülecekti. Senet,
ortak ekonomik ve siyasi çıkarları
koruyabilmek amacıyla üye ülkelerin “birleştirilmiş etkileri”ni dış
politikaya yansıtmasından söz etmektedir. Avrupa Tek Senedi’nin kabul edilmesiyle birlikte Avrupa’daki
bütünleşme süreci resmen siyasi bir
boyut kazanmış oldu.
Soğuk Savaşın sonu ve Sovyetler
Birliği ile birlikte Doğu Bloku’nun dağılmasının, ardından Yugoslavya’da
çıkan iç savaş, Siyasi İşbirliğinin bir
adım daha ileri taşınmasına yol açtı.
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Maastricht Antlaşması, Siyasi İşbirliği’ni, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası olarak AB’nin üç temel sütunundan biri olarak kabul etti. Böylece bütünleşmeyi siyasi alana taşımış
oldu. Antlaşma, daha önceki uygulamaları resmi hale getirerek, ortak
tutum, ortak eylem ve ortak strateji adları altında dış politika araçları
tanımladı. Ayrıca politikadaki isim
değişikliği siyasi ve dış politika konularında artık işbirliğinin ötesinde
ortak politikaların amaçlandığına
işaret ediyordu.
Okuma Listesi
Allen, David, Reinhardt Rummel ve
Wolfgand Wessels. European Political Cooperation: Towards a Foreign
Policy for Western Europe, London:
Butterworth Scientific, 2013.
Kaya, Ayhan et al (der), Avrupa Birliği’ne Giriş, Tarih, Kurumlar ve Politikalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2011.
Nuttall, Simon J., European Political Co-Operation, Clarendon Press,
1992.

Avrupa Siyasi Partileri
(European Political
Parties)
–Özlem SEFER–
Avrupa siyasi partileri; benzer siyasi görüşlere sahip, birbirine yakın
çizgileri olan ulusal siyasi partilerin
bir araya gelmeleriyle oluşmaktaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dır. Maastricht Antlaşması (1993)
ile birlikte Avrupa siyasi partileri
resmi olarak tanınmıştır. Beş yılda
bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Birlik vatandaşları
temsilcilerini, siyasi görüşlerini göz
önüne alarak seçmektedir. Seçimler
sonrasında Avrupa Parlamentosu’nda Birlik vatandaşlarının taleplerini
dile getiren ve siyasi farkındalıklarını oluşturmaya yardımcı olan Avrupa siyasi partilerinden temsilciler,
siyasi yakınlıklarına göre bir araya
gelerek parti grupları oluşturmaktadırlar.
2019 yılı Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda Parlamento’da
yedi siyasi grup ve bağımsızların yer
aldığı görülmektedir. Yakın işbirliği
içinde olsalar da, Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi gruplar ve Avrupa
siyasi partileri birbirlerinden farklıdır. Konsey ve Parlamento tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde Avrupa siyasi partilerinin
nasıl finanse edileceği de belirlenmektedir. Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak tanınmış olan
Avrupa siyasi partileri; “Avrupa Halk
Partisi” (European People’s Party),
“Avrupa Sosyalistleri Partisi” (Party
of European Socialists), “Avrupa
için Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi” (Alliance of Liberals and
Democrats for Europe Party), “Avrupa Demokratik Partisi” (European
Democratic Party), “Avrupa Özgür
İttifakı” (European Free Alliance),
“Avrupa Yeşiller Partisi” (European
Green Party), “Avrupa Solu Partisi”
(Party of the European Left), “Avrupa Muhafazakarları ve Reformcuları
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Partisi” (European Conservatives
and Reformists Party), “Avrupa Hristiyan Siyasi Hareketi” (European Christian Political Movement), “Kimlik
ve Demokrasi Partisi” (Identity and
Democracy Party)’dir. 2019 yılında
yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde en çok oy alan parti, “Avrupa Halk Partisi” olmuştur.
Okuma Listesi
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Avrupa Siyasi Topluluğu
(European Political
Community)
Avrupa Siyasi Topluluğu, iç içe geçmişlikleri nedeniyle ve tekrara düşmemek adına Avrupa Savunma
Topluluğu başlığı altında ele alınmıştır.
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Avrupa Sosyal Fonu
(European Social Fund)
–Emre ATAÇ–
Avrupa Birliği (AB) içerisindeki
oluşturulan yapısal fonların ilk ve
en eskisini oluşturan Avrupa Sosyal Fonu’nun (ESF) kuruluşu Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran
Antlaşma’nın (Roma Antlaşması)
3. maddesine dayanmaktadır. Avrupa Sosyal Fonu, yapısal işsizlikle
mücadele, işçilerin mesleki eğitim
olanaklarına kavuşturulması ve işsizlere gelir sağlamak gibi sosyal
politikaya özgü amaçlarla oluşturulmuştur. Misyonu işgücünün istihdamını ve Topluluk içerisinde coğrafi
ve mesleki dolaşımlarını kolaylaştırmak ve artmasını sağlamaktır. Fonun, bahsedilen ekonomik ve sosyal
bütünleşmeye bu yolla hizmet etmesi amaçlanmıştır. ESF, 1958 yılında kurulmuş, ancak 1960 yılında
işlerlik kazanmıştır.
1999 yılına gelindiğinde Avrupa
Sosyal Fonu yeniden düzenlenmiş
ve önemli bir gelişme kaydedilmiştir: Bu düzenleme ile ESF, Avrupa İstihdam Stratejisinin uygulama aracı
olarak tanımlanmıştır. Böylece daha
sonra Lizbon Stratejisi hedefleri için
önemli bir bileşen olacak Fon, Yapısal Fonlar arasında sağlanan resmi
bir bütünleşmenin örneğini oluşturmuştur. Hedefleri şunlardır: Uzun
dönemli işsizliği, aktif işgücü piyasası önlemleri yoluyla düşürmek, istihdamın artmasını ve istikrar kazanmasını sağlamak, bilim, araştırma ve
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teknoloji alanında insan potansiyeli
artırmak, kadınların ekonomik ve
sosyal yaşama katılımını artırmaktır.
Bu hedefler yanında, Fon, eğitim ve
mesleki gelişim sistemlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile kamu
çalışanlarına sağlanacak meslek içi
eğitim sayesinde geliştirilmesine de
destek sağlamaktadır.
2021-2027 bütçe döneminden itibaren geçerli olacak ESF, ESF+ adı altında yeniden tasarlanmıştır. Sosyal
politikalar alanında AB üyesi ülkelere 101,2 milyar Avro tutarında fon
sağlayacak olan program, ayrıca 1,6
milyar Avro’luk Küreselleşme Uyum
Fonu ile desteklenecektir. Böylelikle
fonun AB yapısal fonları içerisindeki
payı %23’den %27’ye yükselecektir.
ESF+ altında bir çok fon da tek bir
çatı altına alınacak ve fonların kullanımı daha esnek hale gelmiştir.
Okuma Listesi
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Avrupa Sömestri
(European Semester)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
2008 yılı küresel finansal krizi sonrası Avrupa Birliği’nde (AB) de yaşanan mali ve ekonomik kriz daha
güçlü bir ekonomik yönetişim ve
Üye Devletlerin ekonomi ve bütçe
politikaları arasında eşgüdüm sağlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Avrupa Sömestri, AB’nin ekonomik
yönetişimi kapsamında AB içinde,
ekonomik ve mali politikaların koordinasyonunun sağlanmasına ve
izlenmesine yönelik döngüsel bir
süreçtir. Her yıl yenilenen süreç yılın
başından itibaren altı aylık süre içinde gerçekleşir ve bu süreçte üye ülkelerin ekonomi politikalarını oluşturmalarında yönlendirici rol oynar.
Avrupa Sömestri kapsamında Üye
Devletler, bütçe ve ekonomi politikalarını AB düzeyinde kabul edilmiş
hedef ve kurallar ile uyumlaştırırlar.
Sömestrin amacı, kamu maliyesinin
güçlendirilmesi, ekonomik büyümenin artırılması ve aşırı makroekonomik dengesizliklerin önlenmesidir.
Avrupa Sömestri 2010 yılında kabul
edilmiş ve ilk olarak 2011 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
Avrupa Sömestri, Üye Devletlerin
Avrupa 2020 Stratejisi altındaki
büyüme ve istihdama odaklı yapısal reformları ile İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP) kapsamındaki mali
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politikaları ve aşırı makroekonomik
dengesizliklerin önlenmesine yönelik politikalarının koordinasyonunu
sağlamaktadır. Sömestir süreci şu
şekilde işlemektedir:

hazırladığı ve genel ekonomik durumu anlatan Yıllık Büyüme Araştırması ile döngü yeniden başlar.

Avrupa Komisyonu bir sonraki yıla
yönelik AB’nin genel ekonomik öncelikleri içeren yılık büyüme araştırmasını yılın sonunda kasım aralık
aylarında yayımlar. Araştırma, bahar dönemi Konsey toplantısında
gündeme getirilmeden önce AB’nin
diğer kurumlarında görüşülür.
Komisyon bir sonraki yılın şubat
ayında her üye ülkenin ekonomik
ve sosyal gelişimini değerlendiren
raporları ve gerekli görülen bazı
üye ülkelere yönelik derinlemesine
gözden geçirme raporlarını yayımlar. Nisan ayında üye ülkeler kendi
ulusal planlarını yayımlar. Komisyon
her üye ülkenin ekonomik durumunu gözden geçirerek üye ülkelere özel tavsiye raporları yayımlar.
Değerlendirmeden sonra, ulusal
bütçe ve reform politikaları ve gerekiyorsa makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi için bir sonraki
yılın bütçesi oluşturulurken dikkate
alınmak üzere Üye Devletlere özel
tavsiyeler oluşturulur. Tavsiyeler AB
Konseyi tarafından tartışılır ve Haziran ayındaki Konsey toplantısında
anlaşmaya varıldıktan sonra üye ülkelerin maliye bakanları tarafından
kabul edilir. Temmuz ayı itibarıyla
uygulama sürecine geçilir ve üye ülkelerin söz konusu tavsiyeleri ulusal
bütçe ve politika planlarında dikkate alarak 12 ay içinde uygulamaları
beklenir. Yılın sonuna doğru Avrupa
Komisyonu’nun bir sonraki yıl için

European Council, European Semester: a guide to the main rules
and documents, https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/european-semester-key-rules-and-documents/
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Avrupa Standardizasyon
Komitesi (European
Committee for
Standardization (CEN))
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Standardizasyon Komitesi
(CEN) yeni yaklaşım ile birlikte vücut bulmuştur. Komite bu bağlama
oturtulduktan sonra açıklanacaktır.
Yeni yaklaşım gereği, bir alan bütünüyle düzenlenmek yerine, yalnızca
asli sağlık ve güvenlik gereklilikleri
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belirlenmekte ve standardizasyon
birimleri kullanılmaktadır. Hukuki
tasarruflar; söz gelimi oyuncaklar,
inşaat makineleri, tıbbi araçlar gibi
genel bir ürün alanına ilişkin olarak
çıkarılmaktadır. Standardizasyon birimleri ise bu tasarruflar ile uyumlu
teknik özellikleri ortaya koymaktadır. Komisyon, Avrupa Birliği (AB)
tasarrufundaki asli gereklilikler ile
uyumluysa bu birimlerce belirlenen standartları onaylamaktadır.
Üye Devletler, bu standartlara uygun biçimde üretilen malların AB
tasarrufundaki asli gereklilikler ile
uyumlu olduğunu varsaymak ile yükümlü tutulmaktadır. Böylelikle bir
tacir, Avrupa standartlarına uygun
ürettiği malları tüm Üye Devletlere
serbestçe satabilmektedir. Bu arka
planda, Avrupa Standardizasyon Komitesi ana standardizasyon birimlerinden bir tanesidir.
Avrupa Standardizasyon Komitesi
ile ilgili şu bilgiler verilebilir. Komite,
(Türkiye dâhil) 34 Avrupa devletinin
ulusal standardizasyon organlarını
bir araya getirmektedir. Komite, –
Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları
Enstitüsü (ETSI) ile birlikte–, Avrupa
düzeyinde çeşitli ürünler, maddeler,
hizmetler ve süreçler ile ilgili gönüllü standartları geliştirmekten ve
tanımlamaktan sorumludur. Alakalı
alanlar ve sektörler arasında örneğin, hava ve uzay, kimyasallar, inşaat, tüketici ürünleri, savunma ve
güvenlik, enerji, çevre, gıda ve yem,
sağlık hizmetleri, bilişim ve iletişim
teknolojileri, makineler, hizmetler
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ve taşımacılık bulunmaktadır. Komite üyesi ulusal standardizasyon
organları Avrupa standartlarını ulusal standartlar olarak uygulamaktan
sorumludur.
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Avrupa Şüpheciliği
(Euroscepticism)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Birliği’ne (AB) karşı olup
onu tümüyle ya da ilkeleri, kurumları, politikaları gibi bazı özelliklerinden dolayı kısmen sorgulayan kişi,
kurum ya da grupların sahip olduğu
tutumdur. Avrupa şüpheciliği kavramının genel olarak Avrupa bütünleşmesinin büyük bir dönüşüm
geçirdiği 1992 yılında imzalanan
Maastricht Antlaşması sonrası dönemde Avrupa’da hız kazandığı ve
kıtanın genelinde gözlemlenen bir
eğilim halini aldığı kabul edilmektedir. Avrupa şüphecilerinin temel
hedefi, bütünleşmenin ilerlemesini yavaşlatmak, durdurmak, tersine çevirmek ve hatta mümkünse
bütünleşmeyi tamamen ortadan
kaldırmaktır. Bu sayede AB’nin varlık kazanmasıyla birlikte giderek
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zayıflayan ulus devletlerin yeniden
güçlenmeleri amaçlanmaktadır. Avrupa şüpheciliği Avrupa’da herkesin
bütünleşmeyi aynı şekilde görmediğinin ya da bütünleşmenin varlığından aynı derecede memnuniyet
duymadığının bir göstergesi olarak
kabul edilebilir. Kişi, kurum ya da
grubun kendi kimliğini tanımlama
şekli ve değişen çıkarları, Birliğe
yaklaşımını da şekillendirmektedir.
Avrupa’da bütünleşmenin en başından beri Avrupa şüphecisi kişi
ve gruplar olmakla birlikte, Avrupa
şüpheciliğinin içeriği ve gücü dönemsel olarak değişmektedir. Genel
olarak Avrupa’da siyasal ya da ekonomik krizlerin söz konusu olduğu
dönemlerde Avrupa şüpheciliğine
ilişkin tartışmalar daha fazla gündeme gelmektedir. Medyanın da
Avrupa şüpheciliğinin oluşumunda
ve yayılımında önemli role sahip
olduğu düşünülmektedir. Bu noktada literatürde medyanın AB ile ilgili
haberleri sunma biçimi kişi ya da
grupların Avrupa şüpheciliğini hem
azaltabilmekte hem de kuvvetlendirebilmekte olduğu tartışılmaktadır.
Avrupa şüpheciliğinin farklı görünümlerini sınıflandırma çabaları da
söz konusudur. Bu kapsamda literatürde ilk olarak Avrupa şüpheciliğinin siyasi, kültürel, faydacı, değerler
temelli farklı türlerinin olduğu ileri
sürülmektedir. Bu tür sınıflandırılmada Avrupa şüpheciliğinin kapsamına veya AB düzleminde sorun
haline getirdiği konuya odaklanılmaktadır. Literatürde yaygın olarak
kabul edilen bir diğer bir sınıflandırma ise Szczerbiak and Taggart’ın
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siyasi partiler üzerine yaptıkları
çalışmalarında ortaya koydukları
ve sahip olunan Avrupa şüpheciliği
düzeyini dikkate alan “sert” ve “yumuşak” şeklindedir. “Yumuşak şüphecilik” kısmı bir red ya da sorgulamaya karşılık gelerek AB’de kısmen
değişimlerin gerçekleşmesini talep
etmekte iken; “sert şüphecilik” kesin ve tamamen bir reddi barındırarak AB’nin mümkünse tamamen
yok olmasını hedeflemektedir. Avrupa şüpheciliği, AB üyesi ülkelere
ek olarak AB genişleme sürecindeki ülkelerde de gözlenebilmektedir.
2000 yılı sonrasında neredeyse tüm
AB üyesi ülkelerde Avrupa şüphecisi
olan siyasi parti ve gruplar güçlenmiş ve ülkelerinin AB’ye bakış açısında etkin rol oynar hale gelmiştir. Hatta Avrupa şüphecisi gruplar
Birleşik Krallık’ta, Brexit sürecinde
ülkenin AB’den ayrılma kararı verilmesinde önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla günümüz Avrupa siyasetinde giderek baskın hale gelen Avrupa
şüphecisi kişi, kurum ve grupların
faaliyetleri neticesinde AB’nin gelecekte nasıl bir görünümde olması
gerektiğine dair ciddi bir tartışma
ortamı söz konusudur. Bu noktadan
hareketle Avrupa şüpheciliğinin kısa
ve orta vadede Avrupa bütünleşmesini şekillendirmeye devam edeceği
ileri sürülebilir.
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Garanti sekmesinden farklı olarak eş
finansman ile yürütülmüştür.
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1290/2005 sayılı Tüzük ile sekmeler
bir yana bırakılarak iki tarımsal fon
oluşturulması kararı alınmıştır. 1
Ocak 2007 itibarıyla Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa
Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) olarak
ikiye ayrılmıştır. Avrupa Tarımsal Garanti Fonu, Ortak Tarım Politikası’nın
ilk sütunundaki doğrudan ödemeler
ve piyasa düzenlemeleri alt başlıklarını düzenlemektedir. Avrupa Kırsal
Kalkınma Fonu ise Ortak Tarım Politikası’nın ikinci sütununu yani kırsal
kalkınma politikalarının bütçesini
düzenlemektedir.

Avrupa Tarımsal
Yönlendirme ve Garanti
Fonu (European
Agriculture Guidance and
Guarantee Fund (EAGGF))
–Selvi EREN–
Avrupa Tarımsal Yönlendirme Garanti Fonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak
Tarım Politikası’nın finanse edildiği
AB bütçesi fonuna verilen isimdir.
Ocak 1962’de oluşturulan Ortak
Tarım Politikası, 2007 yılına kadar
sadece Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu ile finanse edilmiştir. Ortak Tarım Politikası bütçesi
ve finansmanının yasal çerçevesi,
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 40’ıncı maddesinin
3’üncü bendinde çizilmektedir.
1964 yılında yönlendirme ve garanti
olmak üzere ikiye bölünen Avrupa
Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu’nun bu iki bölümü farklı kurallar
çerçevesinde yönetilmiştir. Garanti
sekmesi, piyasa müdahaleleri ile fiyat politikalarını kapsarken; Yönlendirme sekmesi altında kırsal kalkınma ve yapısal politikalar desteklenAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Mevcut AB tarım politikasının yasal
çerçevesini 17 Aralık 2013 tarihinde
kabul edilen 1305, 1306, 1307 ve
1308 sayılı dört Tüzük belirlemektedir. Buna göre 1305 sayılı Tüzük,
kırsal kalkınma sütununu kapsarken EAFRD ile finanse edilmektedir.
1306 sayılı Tüzük Ortak Tarım Politikası’nın finansman, yönetim ve
izlenmesini düzenlemektedir. 1307
ve 1308 sayılı Tüzükler ise tarım
politikasının birinci sütunundaki alt
başlıklara ayrılarak sırasıyla çiftçilere
yapılan doğrudan ödemeleri ve ortak piyasa düzenini yönetmektedir.
Okuma Listesi
European Commission, Common agricultural policy funds, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
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European Parliament, Fact Sheets
on the European Union, https://
www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/financing-of-thecap
Thomson, K.J. Rural Diversification
and Job Creation in the EU, (iç.) Rural Policies and Employment, TransAtlantic Experiences, (ed.) Sophia
M Davidova ve diğerleri, (2019) https://doi.org/10.1142/q0210

Avrupa Tek Senedi
(Single European Act)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa Tek Senedi (ATS) derinleşme
aşamalarından biridir. ATS 1986 yılında imzalanıp 1987’de yürürlüğe
girdi. Avrupa Toplulukları’nın kurucu antlaşmaları olan Paris Antlaşması ve Roma Antlaşmaları’nı tadil
etti.
Avrupa bütünleşmesinin öncelikli
hedefi Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran Antlaşma’da üye
devletler arasında malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin
serbest dolaşımına dayalı bir ortak
pazar kurulması olarak tespit edilmişti. Bu hedefin ilk aşaması olan ve
malların serbest dolaşımını sağlamaya yönelik gümrük birliği (gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve
eş etkili önlemlerin üye devletler
arası ticarette kaldırılması ile üçüncü ülkelerden gelecek mallar için bir
Ortak Gümrük Tarifesi ve Ortak Ti286

caret Politikası uygulanması) hedefi, öngörülenden 18 ay önce, yani 1
Temmuz 1968’de gerçekleştirildi.
Ancak, 1970 ve 80’lerde Avrupa bütünleşmesi bir duraklama dönemine
girdi. Özellikle karar alma ve düzenleme yapma süreçlerinde yaşanan
tıkanıklıklar (Fransa’nın 60’ların ortalarında uyguladığı “boş sandalye
politikası” / “boş sandalye krizi” ve
sorunu çözmek için üye devletlerin
“hayati ulusal çıkar” iddiası ile karar
alınmasını veto etmelerine imkan
sağlayan “Lüksemburg uzlaşısı” çerçevesinde) ile ekonomik durgunluk,
Roma Antlaşması’nın temel hedefi
olan “Ortak Pazar”a ulaşılmasını engelliyordu. Üretim faktörlerinin serbest dolaşımının önündeki engeller
sadece vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı (negatif bütünleşme) ile ortadan kaldırılamıyor; fiziki,
teknik ve mali nitelikteki bu engellerin kaldırılması için üye devletlerin
çeşitli alanlardaki mevzuatlarının da
uyumlaştırılması / uyumlaştırma
(pozitif bütünleşme) gerekiyordu.
Gerekli atılımı sağlamak üzere Komisyon tarafından 1985 yılında Topluluk iç pazarının tamamlanması
için hazırlanan “Beyaz Kitap” çerçevesinde önerilen direktiflerin onaylanmasını kolaylaştırmak ve kurucu
antlaşmaların belli politika ve mekanizmalarla takviye edilmesini sağlamak üzere, Roma Antlaşması’nın
236. maddesine dayanılarak kurucu
antlaşma değişikliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede imzalanan ATS, 1
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Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe
girdi.
ATS ile Roma Antlaşması’nda yer
alan, ama gerçekleştirilmesinde engel ve eksikliklerle karşılaşılan “Ortak Pazar” hedefi yeniden tanımlandı ve bu ortak pazarın önündeki
fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılması amacıyla bazı düzenlemelerin yapılması gereğine yer verildi.
Söz konusu düzenlemelerin en geç
31 Aralık 1992 tarihine dek tamamlanarak üye devletler tarafından iç
hukuka geçirilmelerine ve böylece “ortak” pazar hedefini yeniden
tanımlayıp yükselterek “iç” ya da
“tek” pazar amacına ulaşılması öngörüldü. Bu çerçevede bir yandan
karar alma mekanizmalarında değişikliklere gidildi, öte yandan ise yeni
politika alanları Topluluk yetkisine
dahil edildi.
Karar alma mekanizmaları bağlamında, üye devletlerce Bakanlar
Konseyinde gayrı resmi nitelikli
“Lüksemburg uzlaşısı”nın uygulaması terk edilerek, nitelikli oy
çokluğu ile karar almaya ağırlık verilmesi taahhüdünde bulunulması,
Avrupa Parlamentosunun karar süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak üzere “işbirliği prosedürü”nün ve yeni üye kabulü / genişleme
ve ortaklık anlaşmaları konularında
Parlamentonun vereceği “uygunluk
görüşü usulü”nün (onay) öngörülmesi gibi önlemlere yer veriliyor;
kurumsal yapıda bazı değişikliklere
gidiliyordu.
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Bundan başka Adalet Divanının artan iş yükünü hafifletmek amacıyla
bir İlk Derece Mahkemesinin kurulması öngörülüyor ve 1960’lardan
beri gayrı resmi olarak toplanan Üye
Devletlerin Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi antlaşmaların yapısı
içine dâhil edilerek resmiyet kazanıyor ve yeniden düzenleniyordu.
Yeni politika alanlarının Topluluk
yetkisine transferi bakımındansa
ekonomik ve sosyal uyum, teknolojik araştırma ve geliştirme, çevre
politikası alanları üye devletlerce
AET’ye devrediliyor, dış politika alanında ise, üye devletler arasında
daha sıkı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması yolunda bir “Avrupa Siyasi İşbirliği” mekanizması tesis ediliyordu.
ATS ile basit bir “ortak pazar” yerine, entegre bir “Avrupa Pazarı”
olarak düşünülen Avrupa Tek/İç
Pazarının gerçekleştirilmesi için gerekli hukuksal, kurumsal ve siyasal
dayanaklar oluşturuldu ve uzun bir
duraksama döneminin ardından Avrupa bütünleşmesine yeni bir ivme
kazandırıldı.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
104-109.
Arat, Tuğrul, Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi:
1957–1993 Arası”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
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Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 58–81.
Green Cowles, Maria. “The Single
European Act”, Erik Jones, Menon
Anand ve Stephen Weatherill (der),
The Oxford Handbook of the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 107-120.

Avrupa Ticaret ve
Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambers)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers), Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulmasını takiben 1958 yılında, Avrupalı
iş dünyasının gözü, kulağı ve sesi
olmak üzere kurulmuştur. 20 milyondan fazla iş insanını temsil eden
Eurochambres, 47 üye ve 1700 yerel ve bölgesel odayı kapsayan ağa
sahiptir. Bünyesinde bulunan işletmelerin %93’ünden fazlası küçük
ve orta ölçekli olup, 120 milyondan
fazla kişi istihdam edilmektedir.
Misyonu, iş dostu ve rekabetçi bir
ekonomik ortam yaratmaktır. İşletmelerin faaliyet gösterdiği koşulları iyileştirerek gerek Avrupa Birliği
(AB) piyasasına gerekse sınır ötesi
piyasalara katılım olanaklarını artırmak, sermaye, doğal kaynakların
ve istihdamın verimli kullanılmasını
sağlamak başlıca hedeflerin başında
gelmektedir. Ayrıca koşulları günün
gerekliliklerine göre şekillendirmek
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üzere akılcı düzenlemeleri ön plana çıkarmayı, böylece inovasyon,
digital Avrupa ve serbest ticareti
motive etmeyi de amaçlamakta,
şirketlerin uluslararasılaşmasına da
katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda odalar tarafından 4. 500.000
adet döküman hazırlanmış, 90 000
iş-insanı odaların ticaret heyetlerinde görev almış, 81 000 iş-insanı
da eğitim ve çalıştaylara katılmıştır.
4000 oda çalışanı da uluslararasılaşma konusunda çalışmaktadır. 250
000 işletme de odaların inovasyon
çalışmalarından faydalanmaktadır.
Yaklaşık 200 000 işletme de enerji
verimliliğini destekleyen hizmetlerden yararlanmaktadır.
Eurochambers aynı zamanda, ekonomik büyümeye katkının bir parçası olarak kişilerin temel vasıf ve
becerilerini artırmaya yönelik eğitimler vermektedir. Bu kapsamda 2
600 000 kişiye, bünyesindeki odalar
aracılığıyla eğitimler vermiş, 900
000 kişi çıraklık eğitimi, 40 000 kişi
uzaktan eğitim almıştır. Odaların
%81’i okullar ve eğitim kurumları ile
işbirliği geliştirmektedir.
Eurochambers, bir başkan, üç başkan yardımcısı, altı başkan vekili ve
bir İcra Kurulu Başkanı tarafından
yönetilmektedir. Ayrıca 26 AB üyesi,
5’de üye olmayan ülkelerin temsilcilerinden oluşan yönetim kurulu ve
her üyenin temsilcilerinden oluşan
daimi asamble de yönetimde rol
oynamaktadırlar. Türkiye Odalar
Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’da 2015 yılında “başkan
vekilliği”ne seçilmiş ve halen bu göAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

revini devam ettirmektedir. 16 Ekim
2015 tarihinde gerçekleşen Genel
Kurul’da, oybirliği ile alınan karar
sonrası EUROCHAMBRES ilk kez AB
üyesi olmayan bir ülkeyi, AB üyesi
büyük ülkelerle aynı statüye getirilmiştir.
Okuma Listesi
Connecting Business to Europe, http://
www.eurochambres.eu/objects/3/
Files/EUROCHAMBRES_Plaquette.pdf
Core Chamber Activities,
http://www.eurochambres.eu/objects/3/Files/EUROCHAMBRES
http://www.eurochambres.eu/Content/default.asp?pagename=CorporatePublications
TOBB, https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=20684&lst=MansetListesi

Avrupa Toplulukları
(European Communities)
–Sanem BAYKAL–
1951 tarihli Paris Antlaşması ile kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 1957 tarihli Roma
Antlaşması ile kurulan Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) ve yine
1957 tarihli Roma Antlaşması ile
kurulan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) Avrupa Toplulukları
adını alır. Söz konusu üç Topluluk
aynı altı kurucu üye devlet tarafınAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dan kurulmuştur. Her birinin somut
hedefi aynı altı kurucu üye devlet
arasında bir “Ortak Pazar” kurmak
olarak belirlenmiştir. AKÇT, kömür
ve çelik üretim pazarlaması, AAET
nükleer enerji üretim ve pazarlaması alanlarında sektörel ortak pazar
kurma amacına yöneliktir. AET ise
diğer tüm sektörleri kapsayan genel
nitelikli bir ortak pazar kurmayı hedefler. Her üç Topluluk için de, ilgili
kurucu antlaşmalardan kaynaklanan yetkileri, yine bu antlaşmalarda
öngörülen usullerle kullanacak tek
ve ortak bir kurumsal yapı mevcuttur.
Maastricht Antlaşması (1993) ile
Avrupa Birliği’nin (AB) kurulmasının
ardından Avrupa Toplulukları, Avrupa bütünleşmesinin ilk sütununu oluşturur. Uluslarüstü nitelikteki
yetki ve işleyişin hâkim olduğu bu
ilk ya da birinci sütun ekonomik bütünleşme odaklıdır. Yine Maastricht
Antlaşması ile AET’nin ismi “Avrupa
Topluluğu” olarak değiştirilmiştir.
Avrupa Topluluklarının ilki olan
AKÇT 50 yıl süreli bir Antlaşma olan
Paris Antlaşması ile kurulmuş olup,
2002 yılında söz konusu 50 yıllık
sürenin tamamlanması ile ortadan
kalkmıştır. AKÇT’nin yetkilerini ve
görevlerini bu tarihten itibaren Avrupa Topluluğu devralmıştır.
Lizbon Antlaşması (2009) ile Avrupa
Topluluğu da ortadan kalkarak Avrupa bütünleşmesi genel olarak Avrupa Birliği adı altında tek bir yapıda
faaliyet göstermeye devam etmiştir.
Buna karşılık A(E)T’yi kuran Roma
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Antlaşması yürürlükte kalmaya devam etmekte, ancak adı “AB’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak
revize edilmiştir.

Avrupa Tutuklama
Müzekkeresi (European
Arrest Warrant)

Avrupa Topluluklarından Lizbon
Antlaşması sonrası bugün için de
devam etmekte olan AAET’dir. Ayrı
bir Antlaşma’da işleyişi ile yetki ve
görevlerine ilişkin hükümler yer almaya devam etmektedir.

–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

Okuma Listesi
Akdemir, Erhan. “Avrupa Bütünleşmesi: 1957 Öncesi”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 43-57.
Arat, Tuğrul, Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi:
1957–1993 Arası”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 58–81.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası”,
Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der),
Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 3. Baskı, 2016, s. 83–108.
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Avrupa tutuklama müzekkeresi,
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’nın bir parçası olan cezai konularda adli işbirliği kapsamında kabul edilen araçlardan biri olup, cezai
kovuşturma yürütmek veya hürriyeti bağlayıcı cezayı ya da tutuklama
kararını infaz etmek üzere bir Üye
Devlet tarafından talep edilen kişinin, bir başka Üye Devlet tarafından
tutuklanması ve teslimi amacıyla
çıkarılan yargı kararıdır. Avrupa tutuklama müzekkeresi, cezai konularda verilen kararların karşılıklı tanınması ilkesine dayanan ve Avrupa
Birliği (AB) üyesi devletlerin yargı
makamları arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla kabul edilen
bir araç olarak işlev görmektedir.
Bu çerçevede bir Üye Devlette ciddi
bir suç işleyen ancak bir başka Üye
Devlette bulunan kişinin birinci Üye
Devlete teslimiyle kısa sürede ve
büyük bir idari yük olmaksızın yargılanması mümkün olabilmektedir.
Avrupa tutuklama müzekkeresinin
temelini, 13 Haziran 2002 tarihli Avrupa Tutuklama Müzekkeresi
ve Üye Devletler Arasındaki Teslim
Usullerine ilişkin Konsey Çerçeve
Kararı oluşturmaktadır. Çerçeve Kararın amacı ciddi bir suç işlemiş olan
kişilerin bir başka Üye Devletten
dönüşünün hızlandırılması amacıyla yasal usullerin iyileştirilmesi ve
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

basitleştirilmesidir. Bu bağlamda,
Avrupa tutuklama müzekkeresi,
suçluların iadesi sisteminin yerine
geçmektedir. Buna göre her ulusal
yargı makamının bir başka Üye Devletin yargısal makamından gelen talepleri en az formaliteyle ve belirli
bir süre içerisinde tanıması ve buna
göre hareket etmesi gerekir. Müzekkerenin ancak müzekkereyi çıkaran
devlet hukukuna göre azami süre
olarak en az 12 ay hürriyeti bağlayıcı ceza ya da tutuklama kararı ile
cezalandırılabilir eylemler için veya
hüküm verildiyse ya da tutuklama
kararı alındıysa en az 4 aylık mahkumiyetler için çıkarılması mümkündür. Diğer yandan, söz konusu kişi
hakkında aynı suça ilişkin olarak bir
başka Üye Devletin nihai bir yargı
kararı vermiş olması; suçun ilgiliyi
teslim etmesi talep edilen Üye Devlette affa konu olması veya ilgilinin
yaşı sebebiyle tesliminin talep edildiği Üye Devlette cezai sorumluluğunun bulunmaması durumunda
teslim talebi reddedilecektir. Avrupa tutuklama müzekkeresine dair
süreçlerde usuli hakların korunması
amacıyla ise Ceza Yargılamalarında
Sözlü ve Yazılı Çeviri Hakkına İlişkin
2010/64 sayılı Direktif, Ceza Yargılamalarında Bilgiye Erişim Hakkında
İlişkin 2012/13 sayılı Direktif, Avukata Erişim Hakkı ve Gözaltındaki Kişilerin Aile Bireyleri ve İşverenleriyle
İletişimlerini düzenleyen 2013/48
sayılı Direktif uygulama alanı bulmaktadır.

si ile Temel Hakların Korunması Arasındaki Makul Denge Arayışı: Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Örneği”,
Marmara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 2019, s. 1–28.

Okuma Listesi

İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında başlayan uzay

Göçmen, İlke. “Karşılıklı Güven İlkeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Gündoğdu, Mehmet. Avrupa Birliği
İnsan Hakları Rejimi Işığında Avrupa Tutuklama Müzekkeresi, Ankara:
Adalet Yayınevi, 2018.
Peers, Steve. EU Justice and Home
Affairs Law, Oxford: Oxford University Press, 3. Baskı, 2012.

Avrupa Uzay Ajansı
(European Space Agency
(ESA))
–Tolga CANDAN–
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 1975 yılında barışçıl amaçlarla uzayın keşfi
için gerekli araştırma ve teknolojik çalışmaları yapmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’te kurulan bir
hükümetlerarası organizasyondur.
Halen 22 devletin üye olduğu bu
ajansın 2020 yılı bütçesi 6,7 milyar
Avro olarak belirlenmiştir. ESA da
hâlihazırda 2300 civarı yüksek nitelikli personel görev yapmaktadır.
ESA’nın temel karar organı, her Üye
Devletin bir temsilcisinden oluşan
ESA Konseyi’dir. ESA Konseyi, Avrupa uzay programının geliştirilmesi
için çerçeveyi belirleyen temel kararları almaktadır.
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araştırmaları yarışı karşısında Avrupalı bilim insanları İtalyan fizikçi
Eduardo Amaldi ve Fransız fizikçi
Pierre Auger’in önderliğinde sekiz
ülke temsilcisi tarafından ilk defa
ortaya atılan ortak bir Batı Avrupa
uzay ajansı kurulması fikri çeşitli
platformlarda yapılan toplantılar
sonucunda iki farklı ajans kurulmasına yol açmıştır. ELDO isimli fırlatma rampası üzerinde çalışan birinci
ajans, ESRO adındaki uzaya araştırma uyduları gönderen ikinci ajansın
1975 yılında birleşmesiyle bugünkü
ESA kurulmuştur.
Temel amacı, özellikle barışçı amaçlarla, uzay araştırma ve teknoloji geliştirmek, bu uygulamalarda Avrupa
devletleri arasında işbirliği sağlamak ve teşvik etmek olan ESA’nın,
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde konumlanmış farklı çalışma birimleri
bulunmaktadır:
•

Avrupa Uzay Araştırmaları ve
Teknoloji Merkezi – ESTEC (Noordwijk – Hollanda)

•

Avrupa Uzay Araştırmaları Enstitüsü – ESRIN (Frascati – İtalya)

•

Avrupa Uzay Operasyon Merkezi – ESOC (Darmstadt – Almanya)

•

Avrupa Astronot Merkezi – EAC
(Köln – Almanya)

•

Avrupa Uzay Astronomi Merkezi – ESAC (Madrid – İspanya)

ESA’nın faaliyetleri arasında Ortak
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Avrupa Uzay programlarını tasarlamak ve uygulamak, dünyanın yakın
çevresini, güneş sistemini ve evreni
araştırmak, uydu tabanlı teknoloji
ve hizmetlerin geliştirilmesi, diğer
gezegenler ve Ay’a insansız keşif
misyonları fırlatma ve işletilmesi,
fırlatma araçları tasarlama yer almaktadır. Bu kapsamda ESA, diğer
uzay organizasyonları (NASA) ve diğer uzay kurumları ile de yoğun bir
şekilde çalışmaktadır.
Bugüne dek biriktirilen bilimsel
deneyim ve geçmişteki dikkat çekici başarıların sonucunda yola çok
daha kapsamlı bir çalışmayla devam
edebilen uzay ajansının 2030’a kadar gerçekleştirmeyi planladığı uzay
görevlerinden bazıları aşağıda sayılmıştır:
- ATHENA 2028 (Sıcak Gazlar ve
Kara Delikler Peşinde): ESA’nın kara
delikleri incelemek için özel olarak
tasarladığı yeni teleskobu Athena’nın 2031 yılında uzaya fırlatılması beklenmektedir.
- BEPICOLOMBO (Merkür): ESA
ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından geliştirilen bir
Merkür uzay sondasıdır. Ekim 2018
tarihinde uzaya fırlatılan ve Aralık
2025 tarihinde Merkür’e varması
planlanmaktadır.
- VENUS EXPRESS: ESA‘nın Venüs
gezegeninin atmosferiyle ilgili küresel bir araştırma yapmak amacıyla
gönderdiği bu uzay aracı 11 Nisan
2006‘da Venüs‘e ulaştı. Görev, uzay
aracının yakıtı bitip Venüs atmosfeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rine girdiğinde 2014 yılında tamamlandı.
- PLATO (Gezegen Avcısı): Gelişmiş
bir teleskop projesi olan Plato’nun
amacı, güneş benzeri yıldızların etrafındaki yaşanabilir gezegenleri
bulmak ve incelemektir.
- SPACE RIDER 2020 (Uzay Uçağı):
ESA’nın robotik laboratuvar şeklinde
oluşturduğu insansız uzay aracı olan
Space Rider’ın eczacılık, biyotıp, biyoloji ve fizik bilimlerinde araştırmalar yapmak amacıyla tasarlanmıştır.
- LISA: 2034 yılında gönderilmesi
planlanan LISA, Dünya’yı Güneş etrafındaki yörüngesinde takip eden
ilk uzay temelli yerçekimi dalgası
gözlemevi olacak.
- JUICE 2022-2029 (Avrupa’nın Jüpiter Macerası): Jüpiter gezegeninin,
Ganymede, Callisto ve Europa isimli
üç büyük uydusu hakkında gözlemler yapmak amacıyla 2022 yılında
başlaması planlanan uzay görevidir.
Okuma Listesi
Avrupa Uzay Ajansı: https://www.
esa.int/
Servantie, Deniz. “Avrupa Uzay Politikası”, İKV Değerlendirme Notu, No:
106, Aralık 2014.

Avrupa Yatırım Bankası
(European Investment
Bank)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Roma
Antlaşması (1958) uyarınca Avrupa Birliği’nin (AB) uzun vadeli kredi
bankası olarak kurulmuştur. AB’de
ve AB dışı ülkelerde çeşitli projelere yönelik yatırım ve kredilendirme
kuruluşu olup tüzel kişiliğe sahiptir.
Bütün AB üye ülkeleri AYB’nin hissedarıdır. Merkezi Lüksemburg’da
olan AYB’nin Avrupa ve başka bölgelerde şubeleri bulunmaktadır. AYB
kamu ve özel sektör kuruluşlarına
yatırımlar için uzun vadeli finansman sunarak AB’nin politika hedefleri desteklemektedir. Çok çeşitli
finansal ürünler ve uygun koşullarla
yatırım projelerine finansman sağlayan AYB ticari bankalara kıyasla
daha fazla risk üstlenmekte ve aynı
zamanda projelerin hazırlanması ve
gerçekleştirilmesinde teknik destek
sağlamaktadır. 150’den fazla ülkede
finansman sağlayan AYB, çeşitli AB
politikaları kapsamında destek vermektedir:
Katılım Öncesi: Genişleme politikası kapsamında aday ve potansiyel
aday ülkeler
Avrupa Komşuluk Politikası: Akdeniz’e komşu ülkeler/ Rusya ve Doğu
Avrupa
Kalkınma: Afrika, Pasifik ve Karayipler (ACP)/ Güney Afrika Cumhuriyeti

AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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Ekonomik İşbirliği: Asya ve Latin
Amerika (ALA)
AYB inovasyon ve beceriler, küçük
işletmeler, altyapı, iklim ve çevre olmak üzere başlıca dört alana
odaklanmıştır. AYB’nin öncelikleri
şu şekilde belirlenmiştir: Yeni istihdam yaratılmasının desteklenmesi;
Bölgeler arası ekonomik ve sosyal
farklılıkların giderilmesi; Doğal ve
kentsel çevrenin korunması ve geliştirilmesi; Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile beşeri ve sosyal sermayeye
yatırım yaparak yenilikçiliğin desteklenmesi; Bölgesel ve ulusal ulaştırma ve enerji altyapılarının birbirine bağlanması; Rekabetçi ve güvenli enerji arzının desteklenmesi.
AYB, Guvernörler Kurulu, Yönetim
Kurulu ve Yürütme Komitesi tarafından idare edilmekte, Denetim
Komitesi tarafından faaliyetleri
gözden geçirilip izlenmektedir. AYB
1994’te Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in (KOBİ) desteklenmesi amacıyla kurulan Avrupa Yatırım Fonu
(AYF) kurulmuştur. AYF’nun en büyük hissedarıdır. 2000 yılında AYB ve
AB’nin KOBİ’lere finansman sağlayan girişim sermayesi kuruluşu AYF
ile birlikte Avrupa Yatırım Grubu
kurulmuştur. AYF, KOBİ’lere dönük
finansmanda uzmanlaşmıştır.
Okuma Listesi
European Investment Bank (EIB) Official website of the European Union,
https://europa.eu/european-union/
about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_en
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European Parliament, European
Investment Bank, Fact Sheets on
the European Union, https://www.
europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/
FTU_1.3.15.pdf
Toplensky, Rochelle ve Alex Barker.
“European Investment Bank: The
EU’s Hidden Giant”, Financial Times
15 July 2019.

Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı (European
Charter of Local Self
Government)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) insan hakları
konusunda yoğun bir işbirliği içinde hareket ettiği Avrupa Konseyi
bünyesinde yerel yönetimlerin siyasi, idari ve mali bağımsızlıklarını
güvence altına almak üzere 1985
yılında imzalanmış bir belgedir.
Şartın temel amacı “yerel yönetimlerin özyönetimi ilkesinin, tüm üye
ülkelerde yasal olarak mümkünse
anayasa yoluyla garanti altına alınmasını sağlamak”tır. Birliğin insan
hakları konularında Avrupa Konseyi’nin belge ve faaliyetlerine atıfta
bulunması Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nın da AB tarafından
öncelikli bir statüde olması sonucunu ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. Şart, tüm AB üyesi ülkelerce
imzalanmıştır.
AB Üye Devletlerinin birbirinden
farklı siyasal örgütlenmelere sahip
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

olmaları, yerel yönetimlerin Üye
Devletlerde değişik şekillerde örgütlenmeleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Şart yoluyla farklı şekillerde örgütlenmiş olsalar bile, tüm
AB üyesi ülkelerde halkın ihtiyaçlarını birinci derecede gözlemleyen ve
cevap verebilen yerel yönetimlerin
belirli yetki ve haklarla donanması
teminat altına alınmakta ve Avrupa
genelinde yerel demokrasinin işlerlik kazanması amaçlanmaktadır.
Birlik mevzuatının büyük bir kısmının da Üye Devletler’deki yerel
yönetimler tarafından uygulanıyor
oluşunun, AB’yi zorunlu olarak yerel yönetimlerin güçlü birer aktör
olmalarını önemser hale getirdiği
kabul edilmektedir. Nitekim literatürde AB bütünleşmesinin istenen
sonuçları üretmesinin yerel yönetimlerin güçlü olmasıyla yakından
ilişkili olduğu da tartışılmaktadır.
Okuma Listesi
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı,
https://rm.coe.
int/168007a088 ve https://www.
congress-monitoring.eu/en/
Karayiğit, Mustafa T. “The EU and
Local Governments”, Strategic Public Management Journal, 4, 2016, s.
1-20.
Rakar, Iztok. “Twenty Years of the
European Charter of Local Self-Government in Slovenia: A Success
Story?”, HKJU-CCPA, 19(1), 2019, s.
79–103.
Tosun, Elif Karakurt. “Avrupa BirliğiAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yerel
Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları”, PARADOKS Ekonomi Sosyoloji
ve Politika Dergisi, 3(2), 2007, s.
1-16.

Avrupa Yeşil Mutabakatı
(European Green Deal)
–T. Mesut EREN–
Avrupa Birliği (AB), ekolojik duyarlılıkları ve buna bağlı olarak gelişen
çevre koruma standartları yüksek
ülkelerin çoğunlukta olduğu bir
ekonomik entegrasyon alanıdır. Bu
ülkelerin yarattığı sinerjik etki sayesinde Çevre Politikası ve 90’lı yıllardan sonra değişen şekliyle iklim değişikliğiyle mücadele AB’nin öncelikli stratejik hedefi olmuştur. AB’nin
güncellenen iklim ve çevre politikasının son aşamasını oluşturan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Birleşmiş
Milletler’in (BM) 2030 yılına kadar
ulaşmayı hedeflediği sürdürülebilir
kalkınma hedeflerini uygulama stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeşil
Mutabakatın bir parçası olarak Komisyon, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini entegre ederek,
sürdürülebilirliği ve AB vatandaşlarının refahını Avrupa ekonomik politikasının merkezine yerleştirmeyi
hedeflemektedir.
Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek
için Avrupa Sömestiri adı verilen
makroekonomik politikaların koordinasyon sürecini de uygulamaya
koyacaktır. Kısacası, Yeşil Mutabakat
metninde belirtildiği gibi AB’nin, ilgili olduğu tüm alanlardaki politika
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oluşturma, uygulama ve etkinliklerinin merkezinde BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri yer alacaktır.

yon, ulusal seviyedeki reformlar,
sosyal ortaklarla diyalog ve uluslararası işbirliği.

AYM, AB için, 2050 yılına kadar ekonomik büyümenin kaynak kullanımına olan bağımlılığının ortadan
kalktığı, net sera gazı salınımının
da sıfır olduğu net bir vizyon ortaya konmuştur. AYM’de belirlenen
hedeflere ulaşmak için, ekonomide,
sanayide, üretim ve tüketim süreçlerinde, büyük ölçekli altyapıda,
ulaştırma, inşaat, gıda ve tarım sektörlerinde, vergilendirme ve sosyal
yardımlarla ilgili alanlarda, temiz
enerji arzı ile ilgili makro düzeyli politikaları yeniden düşünmeye ihtiyaç
olduğu açıktır. Bu amaçlara ulaşmak
için öncelikle henüz tahrip olmamış
doğal çevre sistemlerinin korunmasına ve gerekiyorsa rehabilite edilerek eski haline getirilmesine, kaynakların sürdürülebilir kullanımına
ve insan sağlığının iyileştirilmesine
verilen değerin artırılmasına yönelik bir yaklaşım esas alınmalıdır. Bu
alan, dönüşüme dayalı bir değişime
en çok ihtiyaç duyulan ve potansiyel
olarak AB’nin ekonomisine, toplumuna ve doğal çevresine en çok
fayda sağlayacak alanı oluşturmaktadır. AB aynı zamanda gerekli dijital dönüşümü ve bunun araçlarının
geliştirilmesini teşvik etmeli ve bunlara yatırım yapmalıdır. Çünkü bunlar değişikliklerin temel unsurlarını
oluşturmaktadır. Yeşil Mutabakatta
belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi
için hemen tüm politika araçlarından tutarlı bir şekilde yararlanılması
gerekecektir, bunlar: regülasyon ve
standardizasyon, yatırım ve inovas-

Komisyon, iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla 2050 yılına
kadar iklim değişikliğine neden olan
faktörleri azaltmak, olabildiğince
ortadan kaldırmak için iklim üzerine etkisi olmayan “klima nötr” bir
ekonomiye doğru bir dönüşüm sağlaması beklenen, iddialı bir vizyon
ortaya koymuştur. Bu uzun vadeli
vizyonun içeriği, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri ile uyumlu, hatta bu hedefleri birçok alanda daha
ileri taşıyan politika değişiklikleri ve
çevresel unsurlar barındırmaktadır.
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Okuma Listesi
Communication From the Commission to the European Parliament and, the European Council, the Council, the European
Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions, The European Green Deal,
Brussels, 11.12.2019 COM(2019)
640 final, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
Politico, What is the Green Deal,
https://www.politico.eu/article/
what-is-the-green-deal/
Euractive, “Businesses and consumers will decide whether the EU
Green Deal Works”, https://www.
euractiv.com/section/energy-environment/news/
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Avrupa Yönetişimi
(European Governance)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Yönetişimi; Avrupa Birliği
(AB) resmî web sitesinde tanımlandığı şekliyle “Birlik içinde Birlik ve üye
devletler arasında yetkilerin kullanımı, kurumlar arası ilişkiler, karar alma
süreci, politikaların oluşturulması ve
yürütülmesine ilişkin kural ve uygulamaları içeren kavram”a işaret eder.
Avrupa Yönetişimi, içeriğinde belirtildiği şekilde, Birliğin başta genişleme,
artan yetki alanları, demokratik meşruiyetinin sorgulanması gibi gelişmelerle nasıl başa çıkacağı ve karmaşık
ve halka uzak olarak algılanan yapısı
ile vatandaşlarla nasıl iletişim kuracağı yönündeki tartışmalara cevap
niteliği taşıyan Beyaz Kitap (European Governance: A White Paper) ile
Birliğin önceliklerinden biri haline
gelmiştir. Nice Antlaşması onayı için
gerçekleştirilen İrlanda referandumunda ret sonucu alınması ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine düşük
katılım oranlarının tartışıldığı 2001
yılında yayınlanan Beyaz Kitap, temelde Avrupa yönetişiminin reformuna odaklanmaktadır. Sözü edilen
reform; “halk tarafından Birliğe verilen yetkilerin nasıl kullanılacağının açıklıkla ortaya konması ve halk
desteğinin sağlanması, böylelikle AB
politikalarının oluşturulmasında vatandaşların ve kuruluşların daha fazla
katılımının sağlanmasını, daha fazla
açıklık ve hesap verebilirlik sağlanması ve alınan kararlarda sorumluluk
üstlenilmesine” odaklanmaktadır. Bu
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hususlar salt Birlik kurumları ile değil,
mevcut üye ve Birliğe aday ülkelerin
hükümetleri, yerel düzeydeki idari
birimleri ve sivil toplumlarının katılımıyla gerçekleştirilebilecektir. Avrupa yönetişiminin güçlendirilmesinin
Birliğin uluslararası alandaki rolünü
de olumlu anlamda etkileyeceği düşünülmektedir.
Avrupa Yönetişimi, yukarıda sözü
edilen Beyaz Kitap’ta ifade edildiği
üzere, AB kurumlarının yetkilerine
ve üye devletlerle ilişkilerine ve halka yakınlığa ilişkin düzenlemeleri
kapsadığından, katmanlı yetki ilkesi,
orantılılık ilkesi, demokrasi açığı gibi
kavramlarla da yakından ilişkili olarak
kabul edilmektedir. Nitekim, Beyaz
Kitap’ta reform önerileri ve iyi yönetişim uygulamalarını hayata geçirmek
için öngörülen “açıklık” (openness)
(Özellikle AB kurumlarının uygulamalarının açıklık ve şeffaflığı), “katılım” (participation), (politikaların
oluşturulmasından uygulanmasına
dek ilgili yönetim birimleri ve halkın
katılımının sağlanması), “hesap verebilirlik” (accountability) (yasal ve idari süreçlerdeki rollerin açık olması ve
üye devletlerin ve AB kurumlarının
sorumluluk üstlenmesi), “etkililik”
(effectiveness), (politikaların etkili,
zamanında ve uygun düzeyde uygulanması), “tutarlılık” (coherency)
(politika ve eylemlerin tutarlı olması) şeklinde tanımlanan beş ilkenin;
katmanlı yetki ve orantılılığı ilkesini
destekleyen ilkeler olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu noktadan
hareketle, AB kurumlarına ve belgelerine erişim konusunda şeffaflık,
mevzuatın sadeleştirilmesi, sivil top297

lumu da içerecek şekilde politikalar
oluşturulması ve uygulanması, Birlik yetkileriyle ilgili olarak katmanlı
yetki ilkesi, orantılılık ilkesine uygun
hareket edilmesi Avrupa yönetişimini tanımlayan temel çerçeve olarak
değerlendirilmektedir.
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. “European Governance: A White Paper”, COM
428, Brussels 25.07. 2001, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
Eliçin, Yeşeren. “Avrupa Birliğinde
Yönetişim”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (38) , 2011, s. 44-60 .
EUR-Lex. “European Governance,
Glossary of Summaries”, Access to
European Union Law, https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/
governance.html

Avrupa Sayıştayı (European
Court of Auditors)
Bkz. Sayıştay

Avrupa’nın Geleceğine
İlişkin Beyaz Kitap (White
Paper on the Future of
Europe)
–Hatice YAZGAN–
“Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Beyaz Kitap” Brexit referandumunun
ardından başlatılan Avrupa’nın gele298

ceği tartışması (Future of Europe debate) kapsamında Jean Claude Juncker’in Başkanlığı döneminde Avrupa
Komisyonu tarafından 1 Mart 2017
tarihinde yayınlanmıştır. 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen
Brexit referandumunun ardından
Haziran 2019 tarihine kadar devam
eden Avrupa’nın geleceği tartışması
çerçevesinde, 16 Eylül 2016 tarihinde Bratislava Zirvesi, 25 Mart 2017
tarihinde Roma Zirvesi ve 9 Mayıs
2019 Sibiu Zirvesi’nde alınan kararlar, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan tartışmalar ve Avrupa Birliği
(AB) vatandaşları ile gerçekleştirilen diyalog toplantıları sonucunda
2019-2024 yılları arasını kapsayan
stratejik gündem ortaya konmuştur.
Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Beyaz
Kitap, Haziran 2016-Haziran 2019
tarihleri arasında AB’nin geleceği ile
ilgili tartışmalarda ortaya konan temel belgelerden biridir.
Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Beyaz
Kitap, 2025 yılı itibariyle Birleşik
Krallık olmaksızın AB için öngörülen
gelecek senaryolarını içermektedir.
Beyaz kitapta AB’nin geleceği için ortaya konan beş senaryo; “mevcut durumun devamı” (carrying on), “sadece tek pazar” (nothing but the single
market), “daha fazlasını isteyenin,
daha fazlasını yapması” (those who
want more, do more), “daha azının
daha etkin yapılması”, (doing less
more efficiently), “hep birlikte daha
fazlasının yapılması” (doing much
more together) olarak belirlenmiştir. Beyaz Kitapta her bir senaryonun
“tek pazar ve ticaret”, “ekonomik ve
parasal birlik”, “Schengen, göç ve
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güvenlik”, “dış politika ve savunma”
ve “bütçe” gibi temel konu ve politikalara etkisi de tartışılmıştır.
“Mevcut durumun devamı” olarak
ortaya konan ilk senaryo, Beyaz Kitap’ta belirtildiği şekliyle, Birliğin
mevcut reform gündemini yerine
getirmesi üzerine kuruludur. Bir
başka deyişle statükonun devamını
öngörmektedir. Bu kapsamda başta “tek pazarın güçlendirilmesi, olmak üzere, dijital altyapı ve enerji
ve ulaştırma altyapısı yatırımlarının
arttırılması, terörle mücadeleye ve
dış sınırların yönetimine yönelik
işbirliğine devam edilmesi, dış politika konularında alınacak tedbirler” ön plana çıkarılmaktadır. İkinci
senaryoda kimi ortak politikalarda
bütünleşmenin bırakılarak aşamalı
olarak, yeniden sadece tek pazara
ilişkin politikalarda bütünleşme öngörülmektedir. Bu senaryo kapsamında tek pazarı tamamlayan farklı
politika alanlarında bütünleşmenin
ortadan kaldırılmasının olumsuz etkilerine dikkat çeken eleştiriler mevcuttur. Ayrıca yıllar içinde kazanılan
vatandaşlık haklarında geriye gidiş
sözkonusu olabileceği değerlendirilmektedir. Üçüncü senaryo “daha
fazlasını isteyenin, daha fazlasını
yapması”, Beyaz Kitap’ta spesifik politika alanlarında birden fazla “gönüllüler koalisyonu”nun (coalitions of
the willing) ortaya çıkabileceği, daha
fazla işbirliği yapmak isteyen ülkeler
arasında derinleşmeyi sağlayacak
bir senaryo olarak tarif edilmektedir. Böylelikle 27 ülke arasında birlik
sağlanırken, isteyen ülkelerin bütünleşmede daha ileri gidebilmelerinin
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yolu açılmış olmaktadır. Dördüncü
senaryo “daha azının daha etkin yapılması”, Birliğin kısıtlı kaynaklarını
bazı öncelik alanlarına yöneltmesini ve böylelikle seçilen kimi politika
alanlarında daha fazla bütünleşme
sağlanırken, diğer alanlarda daha az
bütünleşmeyi seçmesini öngörmektedir. Beşinci senaryo ise “hep birlikte daha fazlasının yapılması” olarak
ortaya konmuştur. Bu senaryo, Birliğin tüm politika alanlarında bütünleşmeyi daha ileri götürdüğü durumu temsil etmektedir. Bu senaryo,
Beyaz Kitap içinde, vatandaşların AB
hukukundan doğacak haklarını çeşitlendirmesi yanında, AB’nin (mevcut
durumda da tartışma konusu olan)
meşruiyeti konusundaki tartışmaların artmasına sebep olabileceği yönünde değerlendirilmektedir.
AB’nin geleceğine ilişkin tartışmaların bir parçasını oluşturan Beyaz Kitap yanında spesifik alanlarda (sosyal konular, küreselleşme, ekonomik
ve parasal birlik, savunma ve gelir
ve bütçe) raporlar (reflection paper)
hazırlanmıştır. Haziran 2019 tarihinde gelecek tartışmalarında bir evre
tamamlanmış ve Aralık 2019 tarihi
itibariyle “AB’nin Geleceği Konferansı” adı ile yeni bir süreç başlatılmıştır.
Okuma Listesi
Arısan Eralp, Nilgün, Sanem Baykal ve Sinem Akgül Açıkmeşe. “Biz
Bu Filmi Görmüştük: AB’nin Geleceği Yine Yeniden Tartışılıyor”, Dış
Politikada Kadınlar (DPK) Notları,
2020/12, Temmuz 2020.
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Avrupa’nın Geleceğine
İlişkin Konvansiyon
(Convention on the
Future of Europe)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğini
yapılandırmak üzere ilk adım olarak Nice Zirvesi Sonuç Bildirisinin
ekinde yer alan Avrupa’nın Geleceği
Bildirisinde AB’nin çözüme kavuşturması gereken en belirli ve somut
sorunlar belirlenmişti. Buna göre
ele alınacak temel konular şunlardı:
(i) AB’nin ve üye devletlerin yetki
alanlarının ve bu yetkilerin niteliklerinin tam olarak belirlenmesi
ve açıklığa kavuşturulması, (ii) AB
Temel Haklar Şartı’nın hukuki statüsünün ve kurucu antlaşmalara
dahil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi, (iii) Kurucu antlaşmaların
sadeleştirilmesi, (iv) Ulusal parlamentoların Avrupa bütünleşmesi
içindeki rollerinin belirlenmesi.
Tüm bu hususların yanında AB ile
vatandaşları arasındaki uzaklığın
kapatılması ile AB’nin işleyişinde
demokratik katılım, saydamlığın
300

arttırılması ve dolayısıyla bütünleşmenin başlangıcından beri devam
eden demokrasi açığı sorununun
çözüme kavuşturulması öngörülüyordu. Böylece, AB’ye üye devletlerin halkları arasında Avrupalılık
bilincinin ve aidiyet hissinin güçlendirilmesi amaçlanıyordu.
Söz konusu sorunların giderilmesine ilişkin seçilen yöntem de AB’nin
özellikle demokratik meşruiyet ve
katılım sorunlarına çözüm bulmak
zorunluluğunu göstermesi bakımından önemliydi. Kurucu antlaşmaların değiştirilmesinde izlenen klasik
“hükümetlerarası konferans” yöntemi öncesinde bu defa ilk olarak
katılımcılık ve şeffaflığın ağırlık kazandığı bir konvansiyon yönteminin
izlenmesi öngörülmüştü. 2001 yılının Aralık ayında yapılan Laeken Zirvesi ile resmen kurulan Avrupa’nın
Geleceği Konvansiyonu, 28 Şubat
2002 tarihinde Brüksel’de açılışını
yaptı ve çalışmalarına başladı.
Konvansiyon’da AB üyesi devletlerden bir hükümet, iki parlamento
temsilcisi, Avrupa Parlamentosu ve
Avrupa Komisyonu temsilcileri yer
aldı. Ayrıca 13 aday ülkenin temsilcileri, Ekonomik ve Sosyal Komite,
Bölgeler Komitesi ve Avrupa Ombudsmanı, Sivil Toplum Örgütleri ve
Üniversiteler gözlemci statüsünde
temsilci bulundurdu.
Toplam 105 temsilcinin bulunduğu
Konvansiyon, 28 Şubat 2002 tarihinde başladığı çalışmalarını 20 Haziran 2003 tarihinde “Taslak Anayasal Antlaşma” metninin Selanik ZirAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

vesi’ne sunulmasıyla sona erdirdi.
Bundan sonraki süreç ise Konvansiyon tarafından hazırlanan Anayasal
Antlaşma taslağının 2003 Ekim ayında başlayacak olan Hükümetlerarası
Konferansta tartışılmasıyla ve hukuki ve siyasi bağlayıcılığı olan sonuçlara bağlanmasıyla devam etti.
Konvansiyon toplantıları daha fazla
bütünleşme ve federalleşme yanlıları ile devletler üzerine şekillenen
hükümetlerarası AB taraftarları arasındaki tartışmaların arenası haline
geldi. Kurucu antlaşmaların gözden
geçirilmesinde izlenen yöntemden,
ortaya çıkan anayasal antlaşma taslağının adına kadar pek çok husus
AB’nin federalleşme yönünde ilerlediği şeklinde değerlendirmelere yol
açabilecek nitelikteydi. Ancak Avrupa Anayasal Antlaşması metninin
içeriğine bakıldığında başlangıçta
yapılan söz konusu tespitin pek de
yerinde olmadığı görülmektedir.
Konvansiyon sürecinin sonunda
ortaya çıkan metin olan Antlaşma
yürürlüğe giremese de Lizbon Antlaşması’nın (2009) temelini teşkil
etti. Üstelik Konvansiyon yöntemi
de kurucu antlaşma değişikliği için
uygulanabilecek yöntemlerden biri
olarak Lizbon Antlaşması’nda yer
buldu.
Okuma Listesi
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Avrupa’nın Sınırları
(Borders of Europe)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa Birliği Antlaşması’nın 49.
maddesi, “Üye Devletlerin ortak değerlerine saygı duyan ve bu değerleri geliştirmeye çalışan her Avrupalı
devlet”in üyelik için başvurabileceğini belirtir. Süreç içerisinde bölge
ülkelerinin Avrupa bütünleşmesine
olan ilgisi artmış ve genişleme politikası sonucunda zaman içerisinde
Avrupa’nın sınırları tartışmaya açılmıştır. Örneğin Fas’ın 1987’deki başvurusu, Avrupalı bir devlet olmaması nedeniyle reddedilmişti. Özellikle
Soğuk Savaş sonrasında genişlemenin nerede durması gerektiğine dair
tartışmalar, Avrupa’nın sınırlarıyla
yakında ilişkilidir. Avrupalı devletlerin hangileri olduğu ve Avrupa’nın
sınırlarının nerede başlayıp nerede
bittiği konusu Soğuk Savaş sonrası
Avrupa’da önemli bir tartışmadır.
Avrupa’nın denizlerle çevrili olan
kuzey, batı ve güney sınırları oldukça nettir. Asıl tartışma, doğuya
doğru olan sınırların nerede bittiği
ile ilgilidir. Örneğin Türkiye, Rusya,
Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan
Avrupalı mıdır? Farklı kesimler, farklı ideolojik, siyasi ve kültürel temellerde bu sorulara farklı yanıtlar vermektedir.
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Avrupa’nın doğuya doğru olan sınırları tarih boyunca çeşitli sebeplerle
değişkenlik gösterdiği için tartışmalı
bir konudur. Kimilerine göre ise Avrupa diye sınırları belli bir kıta yoktur ve Avrupa denilen yer, Asya’nın
batısında yer alan büyük bir yarımadadır. Asya ve Avrupa’yı birbirinden
ayıran net coğrafi sınırların olmaması, bu sınırların başka bazı siyasi ve
kültürel temellerde tanımlanmasına
neden olmuştur. Bu da Avrupa sınırlarının zaman içerisinde değişkenlik
göstermesine, bazen genişlemesine
ve bazen de daralmasına yol açmıştır. Örneğin Soğuk Savaş yıllarında
Avrupalılığı sorgulanmayan Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrasında Avrupalılığının sorgulanması coğrafi
değil siyasi nedenlere dayanır. Yine
Osmanlı İmparatorluğu zamanında
coğrafi anlamda Avrupa’da olan Osmanlı toprakları Avrupa olarak algılanmamış, İmparatorluk dağıldıktan
sonra buralar yeniden Avrupa algısına dahil olmuştur. Benzer bir durum
Soğuk Savaş dönemi Doğu Avrupa
için de geçerlidir. Özellikle 1990’lı
yılların başlarında yazılan bazı akademik makalelerde Doğu Avrupa’nın
Avrupa’ya geri dönüşünden (return)
söz edilmiştir. Bu söyleme göre Doğu
Avrupa, Sovyet kontrolü altındayken
Avrupa’dan ayrılmış, özgürleşince
yeniden Avrupa’ya dahil olmuştur.
Zaman içerisinde değişkenlik gösteren sınırları nedeniyle bazı yazarlar
bu durumu “gel-git Avrupa” (tidal
Europe) olarak adlandırmaktadır. Bu
değişkenliğin nedenleri, coğrafi ve
siyasi/kültürel olarak iki ana grupta
özetlenebilir.
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Coğrafya ve haritacılık bilgisindeki
kısıtlılıklar nedeniyle 15. Yüzyıla kadar Avrupa’nın doğu sınırının Don
Nehri olduğu düşünülüyordu. Coğrafi keşifler, yalnızca Avrupalıların
dünyanın diğer bölgelerine açılması
sonucunu doğurmamış, aynı zamanda haritacılık bilgisinin gelişmesine
ve Avrupa ve Asya’nın da yeniden
keşfedilmesine yol açmıştır. Gerçeğe
daha yakın haritalar çizildikçe, Don
Nehrinin aslında iki kıtayı ayıracak
nitelik, konum ve uzunlukta olmadığı görülmüş, bunun üzerine, farklı
zamanlarda, Volga, Kama ve Obi Nehirleri sınır olarak kabul edilmiştir.
18. Yüzyıldan itibaren yaygın olarak
kabul edilen sınır ise Ural Dağları ile
Hazar Denizi’ne dökülen Ural Nehri
olmuştur. Oysa Ural Dağları’nın varlığından haberdar olunmadığı için
eski haritalarda gösterilmiyordu.
Günümüzde kabul gören bu sınır,
Avrupa’nın doğu sınırları konusundaki tartışmaları sona erdirmemiştir. Rus coğrafyacı Nikolai Denilevski,
Rusya’yı bile ikiye ayıramayan bu
dağların Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayırdığını kabul etmez. O ve
onun gibi düşünenlere göre kıtaların sınırları dağlar ve nehirlerle
değil, okyanus ve denizlerle çizilir.
Ural Dağları sınır olarak kabul edilse
bile Hazar’ın batı ve güneyinde Avrupa’nın sınırlarının nerede olduğu
yine tartışmalıdır. Önerilen tartışmalı sınırlar arasında Kafkas Dağları
ve Kuma-Maniç Vadisi vardır. Coğrafi
bakımdan özetleyecek olursak Avrupa’nın doğu sınırları 15 yüzyıla kadar
Don Nehri ile çizilirken günümüzde
Urallar’a kadar uzamaktadır.
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Avrupa’nın sınırları siyasi/kültürel
açıdan bakıldığında da değişkenlik
gösterir. Kimilerine göre Avrupa yalnızca coğrafi bir kavram değil aynı
zamanda siyasi/kültürel ve medeniyetsel bir kavramdır. Sınırları da
bu yüzden değişiklik gösterir, çünkü
bu değerleri benimsemeyen ülkeler
coğrafi olarak Avrupa’da olsalar bile
aslında Avrupalı değildir. Dolayısıyla
bu değerler değiştikçe Avrupa’nın
sınırları da değişkenlik göstermektedir. Doğu Avrupa’nın Soğuk Savaş
yıllarında Avrupa’da sayılmamasının
nedeni de budur. Bu nedenle ortak
bazı değerler temelinde Avrupa’nın
ifade ettiği coğrafya belli dönemlerde genişlemekte belli dönemlerde de daralmaktadır. Bu anlamda
Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında
Doğu Avrupa ve Türkiye’nin konumları çarpıcıdır. Soğuk Savaş yıllarında
Türkiye net bir şekilde Avrupa’da
iken Doğu Avrupa dışarıda görülmüştür. Soğuk Savaş sonrasında
ise Türkiye dışarıya çıkarken Doğu
Avrupa ülkeleri Avrupa’ya yeniden
katılmıştır.
Avrupa sınırları yalnızca zamana
değil aynı zaman dilimi içerisinde
konuya göre de değişkenlik gösterir.
Örneğin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi söz konusu olduğunda Avrupa’nın
sınırları Çin’e kadar uzanmaktadır.
Eurovision ya da UEFA futbol karşılaşmaları söz konusu olduğunda
Kafkas ülkelerinin yanısıra İsrail de
Avrupa içerisinde sayılmaktadır.
Avrupa’nın sınırları tartışması, yalnızca coğrafi açıdan önemli ya da
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entelektüel bir tartışma değil, bölgesel açıdan olduğu kadar Avrupa
bütünleşmesi açısından da son derece önemli bir konudur. Zira Avrupa Birliği (AB) doğuya doğru çekeceği sınırla birlikte siyasi bir manifestoda bulunmuş olacaktır. Bunun
da Avrupa bütünleşmesinin geleceği ve AB’nin uluslararası prestiji açısından önemli sonuçları olacaktır.
Kendilerinin Avrupa’da olduğunu
düşünen ama AB tarafından Avrupalı kabul edilmeyen ülkeler, AB’ye
karşı olumsuz bir yaklaşım içine girebilir. Bu da AB’nin en önemli özelliklerinden biri olan bölgesel yumuşak gücünü olumsuz etkiler. Bu yüzden Avrupa Birliği, Avrupa kavramı
konusunda “belirsiz sınırlar” (fuzzy
borders) yaklaşımını benimsemiştir. Dolayısıyla Avrupa’nın doğuya
doğru olan sınırlarının belirsizliği ve
tartışmaya açık olması, bir sorun olmaktan ziyade AB için bir yumuşak
güç unsurudur. Böylece Avrupa’ya
dahil olmak isteyen her ülke yüzünü
AB’ye dönmekte ve onunla iyi ilişkiler içinde ve mümkünse üye olmak
istemektedir. AB hem üyelik süreci
hem de Avrupa Komşuluk Politikası gibi uygulamalarla bu ülkeler üzerinde böylece bir etki kapasitesine
sahip olmaktadır. Eğer net sınırlar
tanımlamak mümkün olsaydı bile
bu AB açısından pek istenen bir durum olmazdı.
Okuma Listesi
Bomberg, Elizabeth. The European
Union: How Does It Work, Oxford
University Press, 196-198.
303

Özdemir, Haluk. Avrupa Mantığı. Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri, 3. Baskı, İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları, 2019, s. 114145.

Avrupa’ya Devletlerarası
Petrol ve Gaz Taşımacılığı
(Interstate Oil Gas
Transport to Europe
(INOGATE))
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Avrupa Birliği’nin (AB) Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen politikaları ve (Technical Asistance to
Commonwealth of Independent States)-TACIS programının önemli ayaklarından biri de INOGATE (Interstate
Oil Gas Transport to Europe-Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz
Taşımacılığı) Programı’dır. Program,
1995 yılında “Devletlerarası Petrol
ve Doğalgaz Boru hatları Yönetimi”
adı ile başlatılmış, ismi 1997 yılında
değiştirilerek INOGATE adını almıştır. INOGATE Programı’nın amacı;
“Avrupa için enerji arzının güvenliğini”, “petrol ve doğal gaz boru hatları
sisteminin bölgesel entegrasyonunu”, “bu rezervlerin Batı pazarlarına
ihracını sağlamak” ve “boru hatları
projesine özel yatırımcılarla uluslararası finans kurumlarının dikkatlerini çekmektir”. Şubat 1999’da Brüksel’de yapılan konferansta, INOGATE
Programı’nı yasal bir yapıya kavuşturmak amacıyla Şemsiye Anlaşma
oluşturulması düşünülmüş, aynı yıl
içerisinde ülkelerarası petrol ve do304

ğalgaz taşımacılığının kurumsal yapısının geliştirilmesi hedeflenerek
INOGATE Şemsiye Antlaşması imzalanmıştır. Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Moldova, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan ve
Türkiye de dahil olmak üzere toplam yirmi bir ülke INOGATE Şemsiye
Anlaşması’nı imzalamıştır. INOGATE Programı’nda yer alan projeler;
“Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Ağlarının Rehabilitasyonu”,
“Doğalgaz Taşımacılığı Sistemlerinin
Rehabilitasyonu, Modernizasyonu
ve Verimliliğinin Artırılması”, “Hazar
Bölgesi’nden Merkezi ve Doğu Avrupa’ya Petrol ve Doğalgaz İhracatı
İçin Fizibilite Çalışmaları”, “Hazar
Bölgesi’nden Gelen Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları İçin Fizibilite Çalışmaları”, “Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi, Kurumsal Konuların
Takibi”, “Petrol ve Doğalgaz Altyapılarına İlişkin Öncelikli Yatırımlar”,
“Hidrokarbon Potansiyelinin Değerlendirilmesi” gibi projelerdir.
AB açısından enerji ve enerji arzı
güvenliği oldukça hayati bir konu
olduğundan, INOGATE programına
ve programda hedeflenen enerji arzının sağlanması konusundaki projelere ayrıca önem vermiştir. INOGATE
Programı’nın önemine Avrupa Komisyonu’nun Kasım 2000’de açıkladığı Yeşil Kitap’ta da yer verilmiştir.
AB açısından enerji güvenliğinin
sağlanmasına hizmet eden Program, ülkeler arasında sürekli diyalog
kurulması, petrol ve doğal gaz için
ağların belirlenmesi, bölge ülkelerine gerekli yatırımın sağlanması,
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potansiyel yatırımcılarla diyalog kurulmasının yanı sıra çevresel ya da
teknik sorunlarla baş edilmesi gibi
pek çok fayda sağlamıştır. Normal
koşullarda bölge ülkeleri için altından kalkılması zor bir finansal yük
de uluslararası yatırımcılar tarafından üstlenilmiştir.
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Avrupa – Arap Diyaloğu
(Euro – Arab Dialogue)
–Sedef EYLEMER–
Avrupa – Arap Diyaloğu, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki 1973
Yom Kippur Savaşı’nın ve petrol
ambargosunun ardından Avrupa
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Toplulukları ile Arap Devletleri Ligi
arasında Avrupa Siyasi İşbirliği kapsamında bölgelerarası bir danışma
ve tartışma platformu olarak oluşturulmuştur. Diyalog kapsamında
işleyişin bir genel komite ile çalışma grupları aracılığıyla yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Ancak taraflar
arasındaki siyasi ve ekonomik farklılıklar ve Orta Doğu’daki gelişmeler
Avrupa-Arap Diyaloğu’nun işleyişini
olumsuz etkilemiştir. 1979 yılında
Camp David Anlaşmalarının ardından Diyalog kapsamındaki etkinlikler askıya alınmıştır. 1989 yılında
Mısır’ın Arap Devletleri Ligi’ne geri
dönüşünün ardından Paris’te toplanan Avrupa-Arap Bakanlar Konferansı ile Diyalog canlandırılmaya çalışılsa da 1990’larda Körfez Krizi ve
Arap ülkeleri arasındaki tutum farklılıkları Diyaloğun işleyişine engel
olmuştur. 2015 yılının Kasım ayında
AB-Arap Devletleri Ligi Stratejik Diyaloğunun başlatılmasının ardından
çatışmaların önlenmesi, erken uyarı
ve kriz yönetimi, insani yardım, terörle mücadele, kitle imha silahları
ile mücadele ve silah denetimi gibi
alanlarda işbirliği artırılmıştır.
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Avrupalılaşma
(Europeanisation)
–Gözde YILMAZ–
Avrupalılaşma olgusu, Avrupa Birliği (AB) içerisinde ve ötesinde, Avrupa düzeyinde şekillenen kurallar
ve değerler bütününün yerel alana
sirayet etmesini ifade etmektedir.
Farklı tanımlamalara konu olmuşsa
da en basit anlamıyla AB’nin yerel
alana etkisi şeklinde ifade edilen
Avrupalılaşma meselesi; öncelikle
üye ülkeleri konu almış, sonrasında
AB’ye aday ülkeler ve AB’nin komşu
ülkelerindeki dönüşümü çerçevesinde şekillenmiştir. 1990’lı yıllarda AB
üye ülke dönüşümünü ifade etmek
için sıklıkla kullanılan Avrupalılaşma kavramı, bu yıllarda başlayan ve
2000’lerin ilk yarısında nihayetine
erdirilen Doğu genişlemesi ile AB
aday ülkelerinin dönüşümünü niteleyen ve sıklıkla araştırmalara konu
olan bir kavram ve süreç haline gelmiştir. Yine 2000’lerin ilk yarısında
şekillenen Avrupa Komşuluk Poli306

tikası çerçevesinde Avrupalılaşma
süreçleri AB’nin komşu ülke olarak
tanımladığı ve dönemin Avrupa
Komisyonu Başkanı Romano Prodi
tarafından 2002 yılında bir slogana
dönüşen ifadeyle “kurumlar dışında
her şey (everything but institutions)”
temelinde üyelik vaadi olmadan bu
ülkeleri dönüştürmeyi hedeflediği
bir süreci ifade etmiştir.
Özetle Avrupalılaşma süreci AB’nin
dönüştürücü gücünü ortaya koyan
hedef ülkelerin siyaset, politika ve
kurumlarının AB tarafından dönüştürülmesini ifade eden bir kavramdır. AB üye, aday ve komşu ülkelerindeki dönüşüm birçok araştırmaya
konu olmuş ve AB’nin bu ülkelere
olan etkisinin farklı sonuçlara yol açtığı ortaya konmuştur. Bazı vakalarda
Avrupalılaşma sürecinin sonucunda
AB modeline yakınlaşan yerel model görülürken, diğer vakalarda AB
modeline yeteri kadar benzeşmeyen, hatta tamamen modele uzak
sonuçlar görülmüştür. Bu farklı yerel
değişim seviyelerinin Avrupalılaşma
sürecinde aktif olan farklı etkenlere
bağlı olduğu ortaya konmuştur. Örneğin, genişleme sürecindeki aday
ülkelerin dönüşümüne, yani Avrupalılaşmasına, olumlu etki eden AB
koşulluluk İlkesinin güvenilirliğinin
oldukça önemli olduğu ortaya çıkmış, fakat sürece müdahale eden
veto güçleri gibi yerel uygulama maliyetleri gibi etkenler neticesinde sürecin farklı sonuçlanabileceği görülmüştür. Yine aday ülke Avrupalılaşması’nın tek yönlü AB’den gelen itici
güçle gerçekleşmediği, bu ülkelerde
iktidarda olanların siyasi tercihleri
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gibi yerel etkenlerin de Avrupalılaşma sürecine olumlu etki edebildiği
birçok araştırma tarafından ortaya
konmuştur.
Sonuç olarak AB seviyesinde ve
yerel seviyede bulunan çok farklı etkenlerin, Avrupalılaşma süreci
neticesinde aktif olarak yerel değişimin AB modeline yaklaşması, sabit
kalması veya uzaklaşmasında rolü
olduğu bilinmektedir. Önemle belirtilmelidir ki, AB’nin 2000’ler itibarı
ile yaşamış olduğu genişleme süreci, derinleşme ihtiyacı getirmiş ve
reformlara gidilmiştir. Ancak, genişleme süreçlerinde etkili olan AB’nin
dönüştürücü gücü; AB’nin hazmetme kapasitesi, (Bkz. Entegrasyon
Kapasitesi) aday ülkelerle ucu açık
genişleme müzakereleri gibi soru
işaretleri yaratan tartışmalar neticesinde zayıflamış ve dolayısıyla
Avrupalılaşma süreçleri de sekteye
uğramıştır. Özellikle 2000’li yıllarda Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinin AB’ye katılım süreci (Bkz. Batı
Balkanlar, Bkz. İstikrar ve Ortaklık Süreci) bunu örneklemektedir.
Yine Avrupa Komşuluk Politikası ile
AB’nin komşu ülkeleri dönüştürme
çabası, politikanın üyelik ihtimalini
dışlaması nedeniyle genişlemede
gösterilen başarıya ulaşmamıştır.
Tüm bunların yanı sıra 2000’lerin
ikinci yarısından itibaren ortaya
çıkan siyasi ve ekonomik krizler
AB’nin dönüştürücü etkisini daha
da zayıflatmış ve Avrupalılaşma süreçleri ve araştırmaları gündemden
düşmüştür. Bunun yerini AB’nin gelecekteki gücü ve hatta varoluşu ile
ilgili tartışmalar almıştır.
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Avusturya (Austria)
–Zafer Can DARTAN–
Başkenti Viyana olan Avusturya,
dokuz eyaletten oluşmaktadır. Kuzeyde Almanya ve Çekya, doğuda
Macaristan ve Slovakya, güneyde
İtalya ve Slovenya ve batıda Lihtenştayn ve İsviçre ile komşudur.
AB resmî web sitesinde yer alan
bilgilere göre, Avusturya’nın nüfusu
8.901.064, yüz ölçümü 83.879 km²
olan Avusturya’nın resmi dili ise Almanca’dır. Avusturya parlamenter
federal bir cumhuriyettir.
Avusturya, 1960 tarihinde kurulan
Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin
(EFTA) kurucu üyelerinden biridir.
Avusturya, EFTA ile Avrupa Birliği
(AB) arasında yakın ortaklık öngören
Avrupa Ekonomik Alanı’nı kuran
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antlaşmanın 1992 yılında imzalanmasından önce AB ile bütünleşme
hedefini benimsemiş ve tam üyelik
hedefi doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır.
Avusturya ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) olan AB arasındaki
ilişkiler, 1973 yılında Avusturya ile
AET arasında serbest ticaret alanının tesis edilmesiyle derinleşmiştir.
Avusturya’nın 7 Temmuz 1989 tarihinde üyelik başvurusunda bulunan
Avusturya, 1 Şubat 1993 tarihinde
AB üyelik müzakerelerine başlamıştır. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından, 24 Haziran 1994
tarihinde AB’ye Katılım Antlaşması’nı imzalayan Avusturya, 1 Ocak
1995 tarihinde Finlandiya ve İsveç
ile birlikte AB üyesi olmuştur. “EFTA
genişlemesi” olarak da bilinen dördüncü genişleme dalgası kapsamında Birliğe katılan Avusturya’nın
üyelik süreci, Soğuk Savaş sonrası
gelişmelerinin uzantısı olarak kabul
edilmektedir. Tarafsızlık politikası izleyen Avusturya, Finlandiya ve
İsveç, Soğuk Savaş sona ermesinin
ardından AB’ye katılmaya kararı almıştır.
Avusturya, 1 Aralık 1997’den bu
yana Schengen Alanı’na, 1 Ocak
1999’dan bu yana Avro Alanı’na dâhildir. Avusturya, AB Konseyi Dönem
Başkanlığı’nı Temmuz-Aralık 1998,
Ocak-Haziran 2006, Temmuz-Aralık
2018 tarihlerinde üstlenmiştir.
Sosyal Demokratlar 1970’lerde tek
başına iktidara gelse de, savaş sonrası dönemin büyük bölümünde, sol
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ve sağ kanat partilerin hükümetleri
“büyük koalisyon” olarak Avusturya’yı yönetmiştir. Son zamanlarda,
Sebastian Kurz liderliğindeki sağ
Avusturya Halk Partisi (ÖVP), aşırı
sağ Özgürlük Partisi (FPÖ) ile koalisyona girmeye karar vermiş, ancak
bu koalisyon, FPÖ lideri Heinz-Christian Strache’nin adının karıştığı
skandalın ardından Mayıs 2019’da
çökmüştür.
Avusturya özellikle popülizmin ve
aşırı sağın yükselişi nedeniyle AB
ile karşı karşıya gelmektedir. 2019
yılında gerçekleşen erken seçimde Sebastian Kurz başkanlığındaki
ÖVP’nin yeniden galip gelmesiyle
AB’de göç sorunuyla ilgili eleştiriler yoğunlaşmıştır. Avusturya Parlamentosu, AB ile Güney Amerika
Ortak Pazarı (Mercosur) arasındaki
serbest ticaret anlaşmasını çevre
endişeleri nedeniyle reddetmiştir.
Avusturya göç karşıtı bir politika
izlemektedir. Hatta seçimlerden
önce Avusturya’nın koalisyon ortağı
ve Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Heinz-Christian Strache,
Avusturya’ya gelen göçmenlerin
ülkeye girişini engelleyeceklerini ve
bu hassas konudan vazgeçmeyeceklerini belirtmiştir.
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Ayrıcalıklı, Yarı Ayrıcalıklı
ve Ayrıcalıksız Davacılar
(Privileged – Semi–
Privileged – Non–
Privileged Applicants)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
İptal davası çerçevesinde davacıların dava ehliyetinin niteliğine ilişkin
bir sınıflamadır. Ayrıcalıklı davacılar statüsü Üye Devletler, Avrupa
Parlamentosu, Konsey ve Komisyon’a aittir. Kamu yararı gereği her
AB tasarrufunun hukukiliğinin Üye
Devletleri ve sözkonusu kurumları
otomatik olarak ilgilendirmesi düşüncesine istinaden bu statü tanınmıştır. Dolayısıyla bir hukuki menfaat ispatlama veya belirli tasarruflara
münhasır olma gibi herhangi bir şart
ve kısıtlamaya tabi olmaksızın yargısal denetime tabi bütün AB tasarruflarına karşı iptal sebeplerinden herhangi birine dayanılarak iptal davası
açabilme ehliyetine sahip olunması
statüsünü ifade eder.
Yarı ayrıcalıklı davacılar statüsü göAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rev ve yetkilerine matuf olmak kaydıyla Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası ve Bölgeler Komitesi’ne aittir.
Yani bu kurumlar ve organ ancak
görev ve yetkilerini ilgilendiren AB
tasarruflarına ilişkin iptal davası ehliyetine sahiptirler.
Ayrıcalıksız davacılar statüsü ise ayrıcalıklı ve yarı ayrıcalıklı olmayan bütün gerçek ve tüzel kişilerden müteşekkil davacılara ilişkindir. Bu itibarla
gerçek kişiler yanında, tüzel kişiliği
bulunan AB organ, ofis ve ajansları,
bölgesel ve yerel yönetimler, başka
hukuk sistemlerine tabi olarak kurulan tüzel kişilikler veya uluslararası
hukuk tüzel kişileri bu kategoride
sayılabilir. Ayrıcalıklı olmayanların
iptal davası ehliyeti, kendilerini muhatap alan tasarruflar, muhatap almamakla birlikte doğrudan ilgili ve
bireysel ilgili olunan tasarruflar ve
herhangi bir uygulayıcı tasarruf gerektirmeyen ama doğrudan ilgili düzenleyici tasarruflar aleyhine olmak
kaydıyla gerek tasarrufun niteliği,
gerekse tasarrufla davacının hukuki
durumu arasındaki ilişki itibariyle
belirli kısıtlamalara tabi olmaktadır.
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Ayrılma (Withdrawal)
Bkz. Madde 50

Ayrımcı İç Vergi
Yasağı (Prohibition of
Discriminatory Taxation)
–İlke GÖÇMEN–
Ayrımcı iç vergi yasağı, tarihsel gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
Ayrımcı iç vergi yasağı, koruyucu iç
vergi yasağı ile birlikte, ilk olarak,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması ile öngörülmüştür. Ayrımcı iç vergi yasağı, bu Antlaşma
ile kurulmak istenen gümrük birliğinin ve ortak pazarın bir unsuru
olan malların serbest dolaşımının
alt unsurlarından bir tanesidir. Ayrımcı iç vergi yasağı, orijinal kurucu
antlaşma ile getirildikten sonra kurucu antlaşma değişikliği ile, yani
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009)
ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
Ayrımcı iç vergi yasağı, hem gümrük
birliği hem de iç pazar ile bağlantılı
olsa bile, gümrük vergisi yasağını
ve gümrük vergisine eş etkili vergi
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yasağını bütünlediğinden, esasen,
gümrük birliğinin ana bileşenlerinden birisidir. Bu yönden, Air Liquide Industries Belgium kararına (C–
393/04 and C–41/05) göre ayrımcı
iç vergi yasağının amacı, “diğer Üye
Devletlerden gelen ürünlere karşı
ayrım yapan iç verginin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü
korumayı ortadan kaldırmak suretiyle Üye Devletler arası malların
serbest dolaşımını normal rekabet
koşulları altında sağlamak”tır.
Ayrımcı iç vergi yasağı, koruyucu
iç vergi yasağı ile birlikte, Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 110. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre:
“Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Devletlerin ürünlerine, kendi benzer
ürünlerine doğrudan veya dolaylı
olarak uyguladığından daha yüksek
herhangi bir iç vergiyi doğrudan
veya dolaylı olarak koyamaz.
Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Devletlerin ürünlerine, diğer ürünlere dolaylı koruma sağlayacak nitelikte bir
iç vergi koyamaz.”
Ayrımcı iç vergi yasağı, 110/1. madde çerçevesinde benzer ürün söz
konusu olduğunda doğrudan veya
dolaylı ayrımcı vergi getirmek ile
ilgilidir. Benzer ürün ya da doğrudan ayrımcılık veya dolaylı ayrımcılık kavramları, birincil hukuk veya
ikincil hukuk aracılığıyla tanımlanmamışsa da Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) tarafından ortaya
konmuştur. Yerleşik içtihat hukuku
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uyarınca her Üye Devlet, Avrupa
Birliği (AB) çapında bir uyumlaştırma tasarrufunun yokluğunda, kendi
iç vergilendirme rejimini benimseyebilir, ancak bu rejim, ithal ürünler
ile benzer yerli ürünler yönünden
doğrudan veya dolaylı ayrımcılık
yapmamalıdır.
İlk olarak, benzer ürün kavramı üstünde durulmalıdır. Benzer ürün
kavramı, Walker kararına göre (Case
243/84) benzer özellikleri olan ve
tüketicinin bakış açısına göre benzer ihtiyaçları karşılayan ürünleri
ifade eder. Buradaki kriter, ürünlerin
niteliğinin aynı olup olmadığı değil,
benzer ve karşılaştırılabilir kullanımının olup olmadığıdır.
İkinci olarak, doğrudan ayrımcılık ve
dolaylı ayrımcılık yasağının uygulanışı üstünde durulmalıdır. Birincisi,
doğrudan ayrımcılık, bir ulusal önlemin yerel ve sınır aşırı durumlar arasında açıkça ayrıma gitmesi, örneğin bir malın kökenine odaklanarak
ithal malları dezavantaja sokması
hâlinde ortaya çıkar. Bir Üye Devlet,
iç vergilendirme rejimini kullanarak
ithal ürünler ile benzer yerli ürünler
arasında doğrudan ayrımcılık yapıyorsa bu, mutlak olarak yasaktır.
İkincisi, dolaylı ayrımcılık, bir ulusal
önlem yerel ve sınır aşırı durumlar
arasında açıkça ayrıma gitmese bile
(hukuken nötr etki), uygulanışı yönünden o önlemi alan devletin ürününe nazaran diğer Üye Devlet ürününü daha çok dezavantaja sokuyorsa (fiilen farklı etki) oluşmaktadır. Bir Üye Devlet, iç vergilendirme
rejimini kullanarak ithal ürünler ile
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benzer yerli ürünler arasında dolaylı
ayrımcılık yapıyorsa bu, kural olarak
yasaktır, ancak nesnel sebepler ile
haklı gösterilebilir.
Ayrımcı iç vergi yasağı örneği olarak, doğrudan ayrımcılık yönüyle
Commission v Ireland davası (Case
55/79) ve dolaylı ayrımcılık yönüyle
DAF davası (Case 140/79) ve Humblot davası (Case 112/84) gösterilebilir.
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Ayrımcılık Yasağı
(Prohibition of
Discrimination)
Bkz. Vatandaşlık Temelinde Ayrımcılık Yasağı
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Ayrımcılıkla
Mücadele (Combating
Discrimination)
–Merve AĞZITEMİZ–
Ayrımcılık, kısaca, kişiler arasında
ayrım yaratmak/farklı davranışlarda bulunmak ya da farklı durumda
bulunan kişilere benzer şekilde davranmak olarak tanımlanmaktadır.
Ayrımcılık çok boyutlu bir kavramdır. Hukuki, siyasi ve sosyal açı gibi
birçok alanda inceleme konusu olabilmektedir. Ayrımcılık aynı zamanda kendi içerisinde de birçok farklı
ayrımcılık türü barındıran bir olgudur. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılığın yanı sıra çoklu temelde ayrımcılık, mağdurlaştırma, taciz gibi gün
geçtikçe genişleyen ve farklılaşan
türleri bulunmaktadır. Bu bağlamda
ayrımcılık ve ilgili konularının dinamik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Ayrımcılıkla mücadele de bir
bireyin farklılaştırılarak ve bu durum
esas alınarak ayırıcı bir fiile maruz
kalmasının engellenmesi amacıyla
gerekli ve etkili önlemlerin ortaya
konulabilmesine dayanak sağlayan
bir politika olarak tanımlanabilecektir. Bu tanım esas alındığında
ayrımcılıkla mücadele, bir politika
ya da strateji olarak görülebilecekse
de aslında eşitlik ilkesinin tüm boyutlarıyla sağlanabilmesi amacıyla
kullanılan hukuki bir araç sıfatına da
bürünmektedir.
Avrupa Birliği’nin (AB) kurulduğu
dönemdeki temel amacı barışı sağlamak ve ekonomik bir birlik kura312

rak bütünleşmeyi gerçekleştirmektir. Bu bakımdan kurucu antlaşmalar, hazırlandıkları dönem itibariyle
sosyal politikalar ya da temel haklara ilişkin doğrudan düzenlemeler
içermemiştir. Her ne kadar Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması’nda kadın ve erkek çalışanlar
arasında ücret eşitliğine ilişkin bir
hüküm –eşit iş için eşit ücret ilkesi–
bulunmaktaysa da (md. 119) bu hüküm antlaşmanın bütünü ele alındığında ayrıksı bir düzenleme olarak
görünmektedir. Bu hüküm günün
koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde ise aslında o dönemki bütünleşme anlayışına uygun olarak ekonomik bir temeli olduğundan bahsedilebilecektir. Kurucu antlaşmalardaki bu eksiklik zaman geçtikçe
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
tarafından kapatılmaya çalışılmıştır.
Özellikle 1970’li yıllardan itibaren
ayrımcılığa ilişkin davalar ABAD’ın
önüne gelmeye ve böylece bir içtihat hukuku oluşmaya başlamıştır.
Defrenne davası (Case 43/75) ile
birlikte ABAD, AET Antlaşması md.
119’un yalnızca Üye Devletlere karşı değil, aynı zamanda tüm gerçek
ve tüzel kişilere karşı da ileri sürülebilir olduğunu ortaya koyarak bu
alanda önemli bir adım atmıştır.
Temel haklar eksenli bu yaklaşım,
ekonomik temelli hükümlere farklı
bir boyut katarak Birlik hukukunun
şekillenmesinde oldukça önemli bir
rol oynamıştır.
Bu dönemde ayrımcılığa ilişkin Birlik
hukuku, direktifler üzerinden şekillenmeye başlamıştır. İlk olarak eşit
ücret temelinde Cinsiyet AyrımcıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lığına İlişkin Direktif (75/117/EEC),
Eşit Muamele Direktifi (76/207/
EEC) ve Sosyal Sigorta Yardımlarına
İlişkin Direktif (79/7/EEC) yürürlüğe
girmiştir. Devam eden dönemde ise
doğrudan belirli bir alana yönelen
direktiflerin hazırlandığı görülür.
2000’li yıllara kadar sadece istihdam alanında ve cinsiyete dayalı
ayrımcılık kapsamında devam eden
ayrımcılıkla mücadele bu nedenle
oldukça sınırlı bir alanda hareket etmek zorunda kalmıştır.
Amsterdam Antlaşması (1999) ayrımcılıkla mücadele bakımından Birliğe oldukça önemli bir yetki vermiştir. Amsterdam Antlaşması ile değişik Avrupa Topluluğu (AT) Antlaşması md. 13 ile birlikte Birlik; cinsiyet,
ırk, etnik köken, din, inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temellerinde ayrımcılıkla mücadele için gerekli
önlemleri almak konusunda yetkili
kılınmıştır. Bu düzenleme ile birlikte ayrımcılıkla mücadele amacıyla
daha kapsamlı direktifler çıkarılabilmiştir. Bu direktifler bugün hala
ayrımcılıkla mücadele bakımından
temel araç olarak görülebilecek Irk
Direktifi (2000/43/EC) ve Çerçeve
Direktif (2000/78/EC) olarak belirtilebilir. Amsterdam Antlaşması
ile birlikte temel sosyal haklar da
daha detaylı olarak Birlik hukukuna
yansımaya başlamıştır. Örneğin AT
Antlaşması md. 136, Avrupa Sosyal
Şartı ve İşçilerin Temel Sosyal Hakları Şartına doğrudan atıf yapmaktadır. Genel olarak bakıldığında Amsterdam Antlaşması, temel hakların
Birliğin merkezine doğru kaymasını
sağlayan yararlı bir araç olmuştur.
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Yine aynı dönemde Temel Haklar
Şartı (THŞ) hazırlanmış ve bağlayıcı
olmasa da bu alanda en azından tartışmaların hızlanmasını sağlamıştır.
Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte ise bu mücadele daha sistematik
hale gelmiş ve insan haklarına yapılan vurgu artmıştır.
Bugün için AB’de ayrımcılıkla mücadele konusu tek bir hukuki metin
üzerinden değil, farklı katmanlarda
yer alan hukuki metinler, içtihat hukuku, siyasi seviyede atılan adımlar
ve bu alanda çalışan kurumların eylemleri sayesinde yürütülmektedir.
Birincil hukuk bakımından genel
olarak bakıldığında Lizbon Antlaşması ile değişik AB Antlaşması’nda
Birliğin üzerinde kurulduğu değerler
arasında eşitlik de yer almaktadır.
Ayrıca Birliğin, sosyal dışlanma ve
ayrımcılık ile mücadele edeceği ve
sosyal adaleti ve kadın–erkek eşitliğinin korunmasını destekleyeceği
de açıkça vurgulanmaktadır. Bunların yanı sıra politika ve tedbirlerin
belirlenme ve uygulanma süreçlerinde belirli temellerde ayrımcılıkla
mücadele için çaba göstereceğinin
de altı çizilmektedir. Hatta Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’da (ABİHA) ayrımcılıkla mücadele amacıyla ayrı bir başlık açıldığı da
görülmektedir. Lizbon Antlaşması ile
birlikte bağlayıcı hale gelen THŞ’de
öncelikle herkesin yasa önünde eşit
olduğu vurgulanmış sonrasında ise
21. maddesinde cinsiyet, ırk, renk,
etnik veya sosyal köken, kalıtımsal
özellikler, dil, din veya inanç, siyasi
veya başka herhangi bir görüş, bir
ulusal azınlığın üyesi olma, hususi313

yet, doğum, maluliyet, yaş veya cinsel eğilim gibi herhangi bir nedenle
ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır.
Şartın 23. maddesi ise istihdam,
çalışma ve ücret vurgusuyla birlikte
kadın ve erkekler arasındaki eşitlik
durumunu düzenlemektedir. Ancak
unutulmamalıdır ki bu düzenlemeler, THŞ’nin Genel Hükümleri ile,
özellikle de uygulama alanı ve kapsam ve yorum ile ilgili olanları ile
birlikte değerlendirilmelidir.
İkincil hukuk bakımından ise ayrımcılıkla mücadele amacıyla çıkarılan
ve uygulamada geniş yer tutan direktifler bulunmaktadır. Her ne kadar Birliğin bu alanda geniş yetkileri
olsa da direktiflerin hala kapsam
olarak dar olduğu görülmektedir.
2008 yılında başlayan ve kapsam
genişletme amacını taşıyan çalışmalar ise hala devam etmektedir. Birincil ve ikincil hukukun yanında bu
katmanları destekleyen ve etkileyen
ve Divan tarafından oluşturulmuş
içtihat hukuku da oldukça önemli
bir yere sahiptir.
Tüm bu unsurların yanında AB’de
teknik alanda çalışan bazı aktörler
de bulunmaktadır. Örneğin Komisyon bünyesinde toplanan ve ayrımcılıkla mücadele amacını güden
bir yüksek grup bulunmaktadır. Bu
grup AB Üye Devletleri’nin temsilcilerinden oluşmakta, eşitliğin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi
bakımından politikaların belirlenmesi ve yürütülmesi aşamalarında
Üye Devletler arasında iş birliğini
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu grup aynı zamanda farklı seviye314

lerden uygulamaların karşılaştırılabilmesine imkân tanımaktadır. Yine
AB kurumsal yapısı içerisinde kalan
başka bir kuruluş da Temel Haklar
Ajansı’dır (THA). THA ayrımcılıkla
mücadele alanında en geniş seviyede çalışan ve AB’de yaşamakta olan
kişilerin temel haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapan bir
ajanstır. Ulusal bazda ise bu alanda
çalışan sivil toplum örgütlerinin yanı
sıra insan hakları ve eşitlik kurumları bulunmaktadır. AB direktifleri Üye
Devletlerde bağımsız insan hakları
ve eşitlik kurumları kurulmasını zorunlu kılmıştır. Her ne kadar direktifte belirlenen kapsamları dar olsa
da bu kurumlar ayrımcılıkla mücadele bakımından oldukça önemli bir
adım olmuştur. Üye Devletler bu yükümlülüğü ya var olan kurumlarının
yapısını değiştirerek ya da doğrudan
yeni kurumlar kurarak yerine getirmiş görünmektedir.
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Badinter Komisyonu
(Badinter Commission)
–Erdem DENK–
Resmi adı “Yugoslavya Konferansı
için Hakemlik Komisyonu” olmakla
birlikte çalışmaları boyunca (19911993) başkanlığını yapan Fransa
Anayasa Mahkemesi Başkanı Robert Badinter’in adıyla bilinen Komisyon, self-determinasyon hakkı,
bağımsızlık ilanı ve tanınma gibi
uluslararası hukukun öteden beri
tartıştığı konulara getirdiği yorumlar açısından önem taşımaktadır.
Badinter Komisyonu’nun kuruluşuna, Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti’nde (YSFC) yaşanan
gelişmelerin ele alındığı 27 Ağustos 1991 tarihli Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Bakanlar Konseyi
olağanüstü toplantısında karar verilmiştir. Bu insani krize kayıtsız kalamayacaklarını açıklayan bakanlar,
çatışmaların durdurulması ve barışçıl bir çözümün bulunması amacıyla
“bir barış konferansı toplama ve bir
hakemlik usulü kurma (convene a
peace conference and establish an
arbitration procedure)” konusunda
uzlaşmıştır. La Haye’de yapılacak
Barış Konferansı’nın “Yugoslavya”
adına Federal Devlet Başkanlığı’nı,
Federal Hükümeti ve altı federe
devlet başkanını, AET adına ise Konsey Başkanı ile AET Komisyonunun
ve Üye Devletler’in temsilcilerini bir
araya getireceği belirtilmiştir.
Söz konusu “hakemlik usulü”nün
oluşumu ve yetkileri ise kısaca tarif
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edilmiştir. Buna göre, mevcut AET
üyelerinin anayasa mahkemesi başkanları arasından ikisi Yugoslavya
Federal Devlet Başkanlığı tarafından
oybirliğiyle, üçüyse AET ve üyeleri tarafından atanacak beş üyeden
oluşacak bir Hakemlik Komisyonu
kurulacaktır. Ancak Yugoslavya adına yapılacak seçimde oybirliğine varılamaması durumunda söz konusu
iki üyenin de AET tarafından atanan
üyeler tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Nitekim öngörülen bu ihtimal gerçekleşmiştir. Parçalanmanın eşiğindeki Yugoslavya yetkilileri
bir uzlaşıya varamayınca AET’nin
seçtiği Fransa, Almanya ve İtalya
anayasa mahkemesi başkanlarının
İspanyol ve Belçikalı muadillerini
seçmesiyle Komisyon oluşturulmuştur. Başkanı olarak Fransız üye
Robert Badinter’i seçen Komisyon,
kamuoyuna açıklanmayan usul hukukunu da kendisi belirlemiştir.
AET Bakanlar Konseyi kararının Komisyon’un genel yetkisini tarif eden
kısımlarında ise “ilgili otoritelerin
görüş farklılıklarını sunacağı (the relevant authorities will submit their
differences)” ve Komisyon’un da
kararını (“its decision”) iki ay içinde
vereceği belirtilmiştir. Aslında “ilgili
otoriteler” ve hatta “karar” ifadeleriyle tam olarak ne kastedildiği açık
değildir. Ancak çalışmalarına başlayan Komisyon’a sorular Barış Konferansı Başkanı tarafından yöneltilmiştir. Özellikle ilk soruların formüle
edilmesine müzakere taraflarının
da katkı sunması -sonradan daha
iyi anlaşılacağı üzere- önemli bir
ayrıntıdır. Ayrıca, kendisine yönelti315

len talepleri “görüşünün sorulması” olarak tanımlayan ve yanıtlarını
da “görüş (opinion)” ya da “kanaat
(view)” şeklinde açıklayan Komisyon’un sürmekte olan Barış Konferansı’nda gündeme gelen tartışmalı
sorunlar konusunda bağlayıcı olmayan hukuksal tavsiyelerde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Komisyon’a ilk soru, 20 Kasım
1991’de Konferans Başkanı Lord
Carrington tarafından yöneltilmiştir: Sırbistan’ın iddia ettiği gibi bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetler
varlığını devam ettiren YSFC’den
ayrılmış (seceded) mı sayılmalıdır,
yoksa diğerlerinin savunduğu gibi
söz konusu devletin dağılması ya
da parçalanması (disintegration or
breaking-up) mı söz konusudur? Bu
soruya cevaben 29 Kasım 1991’de
verilen YSFC’nin “çözülme sürecinde olduğu (in the process of dissolution)” şeklindeki görüşe rağmen Badinter Komisyonu’nun çalışmalarını
başlangıçta büyük ölçüde sorunsuz
geçirdiği söylenebilir. Hırvatistan
ve Slovenya’nın 25 Haziran 1991’de
bağımsızlıklarını ilan etmesinin ardından şekil değiştirmeye başlayan
çatışmalara rağmen diplomasinin
birinci seçenek olmaya devam ettiği
açıktır. Keza 18 Ekim 1991’de yayınlanan ortak bildiriyle AET’nin Barış
Konferansı ve bu çerçevede kurulan
hakemlik komisyonu yoluyla gösterdiği çabalara ABD ve SSCB’nin tam
destek vermiş olması da önemli bir
etken olsa gerektir.
Ancak 1992’nin ilk çeyreğine kadar bölgede ve dünyada yaşanan
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gelişmeler Komisyon’un çalışmalarını derinden etkilemiştir. Sınırlı
çatışmalar 1992’ye girilirken yerini
“Yugoslavya Savaşları”na bırakmaya başlamıştır. Bölge ve dünya
politikasının önemli taraflarından
olan SSCB, 21 Aralık 1991’de resmen dağılmıştır. 19 Aralık’ta yaptığı
açıklamayla 15 Ocak 1992 itibariyle
Hırvatistan ve Slovenya’yı tanıyacağını ilan eden Almanya’ya bu tarihte
AET’nin diğer on bir üyesi de katılmıştır. Almanya’ya yöneltilen “erken
tanıma” eleştirilerine ve sahada
artan çatışmalara rağmen tanıyan
devlet sayısı da hızla artmıştır. Kısa
süre içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kalan daimî üyeleri Rusya Federasyonu, ABD ve Çin
tarafından da tanınan Hırvatistan,
Slovenya ve Bosna-Hersek, Genel
Kurul’da gerekli üçte iki çoğunluğu
da sağlayarak 22 Mayıs 1992’de BM
üyesi olmuştur. Böylece Yugoslavya’nın dağıldığı da geniş kabul görmüştür.
Tüm bu gelişmeler, Badinter Komisyonu’nun çalışmalarının mahiyetini
değiştirecektir. Görünür nedense,
Yugoslavya Barış Konferansı Başkanı’nın 18 Mayıs 1992’de şu üç konuda istediği görüştür: Bağımsızlığını
ilan edenler dışında kalan Sırbistan
ve Karadağ’ın kurduklarını açıkladıkları Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (FRY), AET tarafından tanınmayı bekleyen yeni bir devlet midir?
Komisyon’un ilk kararında belirttiği
“Yugoslavya’nın çözülme süreci”
tamamlanmış mıdır? Tüm taraflar
arası çıkan ardıllık sorunun nasıl çözülmelidir?
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Soruların içeriği, kısmen de olsa denenen barışçıl uzlaşma ihtimalinin
büyük ölçüde terk edildiğini ve güç
yoluyla elde edilenleri kabul ettirme
politikasının benimsendiğini göstermektedir. Yugoslavya’nın varlığını
sürdürmesini isteyenlerle ayrılmak
isteyenler arasındaki gerilim, hukuken de yeni bir boyuta taşınmıştır.
Nitekim Sırbistan ve Karadağ federe
devlet başkanları, bu başvuru üzerine 8 Haziran 1992’de yazdıkları
mektupla Komisyon’un yetkisinin
hukuksal dayanağını sorgulamış
ve Yugoslavya’nın kaderinin ancak
ülkenin bileşenleri arasındaki bir
anlaşmayla çözülebileceğini, uzlaşılamayan konularınsa Uluslararası
Adalet Divanı’na (UAD) götürülebileceğini öne sürmüştür.
Açıkça görüldüğü üzere, vereceği
hukuksal görüşlerin içeriğinden ziyade bizatihi Badinter Komisyonu’nun
yetkisine yönelik itirazlar söz konusudur. İlk kez gündeme gelen bu
tutuma karşı Komisyon’un tepkisi
de olağandan farklı olmuştur. İlk görüşleriyle AET üyelerinin politikalarına bir ölçüde hem yön veren hem
de zemin kazandıran Komisyon’un
üyeleri de nihayetinde politikalarını değiştiren devletlerin en üst yargıçlarıdır. Yetkisine yapılan itirazları
UAD’nin danışma görüşüne benzer
çalışmalar yaptığını vurguladığı “ara
karar (interlocutory decision)” ile 4
Temmuz 1992’de reddeden Badinter Komisyonu, ayrıca söz konusu
üç soruya yanıtlarını da açıklamıştır.
Buna göre, daha önce tespit edilen
“çözülme süreci” tamamlanan YSFC
artık varlığını devam ettirmediği gibi
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devamı olan yeni bir devlet de söz
konusu değildir. Ortaya çıkan ve sadece kendi bölgelerinde ardıl olan
yeni devletler, ardıllık sorununu
aralarında varacakları hakkaniyetli
bir uzlaşıyla çözmelidir.
Yeni bir hukuksal duruma geçildiği yönündeki bu görüşler, hukuken
ortadan kalktığı ilan edilen Yugoslavya Federal Devlet Başkanlığı
adına seçilmiş iki üye barındıran
Komisyon’un kompozisyonunu da
etkileyecektir. 27 Ocak 1993’te kendi yapısını ve işleyişini bir anlamda
yeniden kurgulayan Komisyon, AET
tarafından ilk başta belirlenen üç
(Fransa, Almanya ve İtalya) üyesini
koruyacak, onların Yugoslavya adına seçtiği iki yargıcı ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM)
mevcut, UAD’nin de eski yargıçları
arasından kendi başkanları tarafından belirleyeceği birer üyeyle değiştirecektir. Daha da önemlisi, Barış
Konferansı’nın tarafı “ilgili otoritelerin sunacağı görüş farklılıkları hakkında iki ay içinde kararını vermesi”
için kurulan Komisyon, kendi yetkisini de köklü şekilde değiştirecektir.
Komisyon, Konferans Başkanı’nın
yerini alan Yürütme Kurulu Eş-Başkanları’nın sunacağı “tüm hukuksal
sorular hakkında tavsiyesini verme
(give its advice as to any legal question)” ve Eş-Başkanların “yetkilendirmesiyle tarafların sunacağı
tüm uyuşmazlıklar” hakkında “ilgili
taraflar için bağlayıcı olacak karar
verme (decide, with binding force
for the parties concerned)” yetkisini
kendisine verecektir.
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Nitekim Eş-Başkanlar 20 Nisan
1993’te ilettikleri çeşitli sorulardan
oluşan beş taleple Komisyon’un görüşünü istemiştir. Komisyon’un bu
süreçte yaptığı görüş bildirme çağrılarına -diğerlerinin aksine- Sırbistan,
Karadağ ya da birlikte ilan ettikleri
FRY adına hiçbir yanıt gelmemiştir.
Zaten son ikisi 13 Ağustos 1993’te
olmak üzere talep edilen konulardaki beş görüşünü açıklayan Badinter
Komisyonu’na da bir daha başvurulmayacaktır. Ancak FRY yetkilileri,
daha sonra alacakları kararlarla Komisyon’un görüşlerini benimseyecektir. 2000’de Miloseviç döneminin
kapanmasını takiben YSFC’nin (tek)
ardılı olma iddiası terk edilecek ve
yeni bir devlet olarak yapılan üyelik
başvurusu sonucunda BM üyeliği
gerçekleşecektir.
Özel olarak YSFC’den bağımsızlıklarını ilan eden devletlerin tanınmasının
koşulları konusunda kendisini kuran
AET ve üyelerinin dikkate alabileceği hukuksal tavsiyelerini açıklayan
Komisyon’un yorumlarının etkileri
aslında günümüzde de sürmektedir. Zira görüşleri, Soğuk Savaş’ın
sona erdiği ve yeni dünya düzeninin
olası siyasi ve hukuksal temellerinin
tartışıldığı bir ortamda kendisini ve
uluslararası sistemdeki konumunu
yeniden tarif etmek isteyen AET/AB
adına açıklanmaktadır. Dolayısıyla
açıklanan her bir görüş, self-determinasyon hakkının mevcut durumu
çerçevesinde yapılan değerlendirmelerden ziyade bu hakkın kullanımının yeni usul ve esaslarını şekillendirme hedefi, etkisi ya da işlevi
de taşımaktadır.
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Nitekim Komisyon’un ilk başlarda
mevcut uluslararası hukuk kurallarına uyma ilkesini özellikle ön plana
çıkardığı görülmektedir. Bu çerçevede, bağımsızlık ilan edenlerden mevcut iç/federal idari sınırları olduğu
gibi kabul etmeleri (uti possidetis)
ve kuvvet kullanma yoluyla değiştirme yoluna gitmemeleri özellikle
istenmiştir. Her ne kadar bu talepler
gelişmelerin etkilerini sınırlama ve
Avrupa’nın parçası olduğu mevcut
uluslararası düzeni koruma amacı
taşısa da, başta Almanya olmak Yugoslavya’nın dağılmasına itirazı olmayan devletlerin nihayetinde statükoyu kendi lehlerine değiştirmeye
çalıştığı da açıktır. Kuşkusuz bunun
bir nedeni sahada yaşanan sıcak gelişmelerdir. Sadece Yugoslavya’nın
değil SSCB’nin de dağılması, bölgesel ve küresel güç dengelerinin yeniden kurulması çabalarına hız vermiştir. SSCB’nin aksine Yugoslavya
Anayasası’nın kendisini oluşturan
federal birimlere ayrılma hakkı tanımadığı da düşünüldüğünde, yükselen bağımsızlık taleplerine yönelik
siyasal ve hukuksal tutum belirlemek de zorlaşmaktadır. Zira Soğuk
Savaş sırasında yerleşen pozitif hukuk kurallarına göre, halkların kendi
kaderini tayin etmesi anlamına gelen self-determinasyon hakkı ancak
ana ülkeden farklı hukuksal statüleri
olan sömürgeler için bağımsızlık ilanı şeklinde kullanılabilmektedir. Başta azınlıklar olmak üzere bu haklarını yönetime katılarak içte kullanmaları istenenlere ise bağımsızlık ilan
etme, yani dış self-determinasyon
hakkı verilmemiştir. Sömürgeciliğin
tasfiyesi sırasında olgunlaşan ve heAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

men her devletin azınlıklara sahip
olması nedeniyle genel kabul gören
bu genel kural, uluslararası hukukun
toprak bütünlüğü ve self-determinasyon ilkelerini bir anlamda uzlaştırması anlamına da gelmektedir.
Bu koşullarda kurulan Badinter Komisyonu, güç ilişkilerinin etkilediği
savaş siyaseti devam etmekteyken
bağımsızlığını ilan eden bazı devletlerin tanınmasına hukuksal zemin sağlayacak görüşleriyle dikkat
çekmiştir. Örneğin, kurucu halklarının federal kurumlarının sürdürme
iradesi göstermek bir yana mevcut
bağlarını da kopardığı devletlerin
sona erebileceği açıklanmıştır. Bu
çerçevede federal birimlerin devletin kurucu unsurlarına fiilen sahip
olmasına yapılan vurgu da önemlidir. Yerleşik hukuktan ayrışan bu
görüşlerle toprak bütünlüğü ile
self-determinasyon ilkeleri arasındaki ilişkinin ikincisi lehine genişletildiği açıktır.
Öte yandan, bağımsızlık hakkı sadece “kurucu halklar” bağlamında
ele alınmakta, eski federal birimler
içindeki azınlıklarla etnik grupların
ancak iç self-determinasyon hakkına
sahip olduğu görüşü benimsenmektedir. Yeni devletlerin neredeyse her
birinin içinde diğerlerine yakın unsurlar yaşadığı düşünüldüğünde, bir
denge arayışının güdüldüğü açıktır.
Nitekim tanıma koşulları arasında
azınlıklarla etnik grupların temel
insan hak ve özgürlüklerini tanıması ve bireylere uyruk seçme hakkını
verilmesi gibi unsurlar da sayılmaktadır (Görüş 5).
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Badinter Komisyonu’nun bağımsızlık ilanlarının yapılma biçimine/
zeminine dair görüşleri ise özellikle
önemlidir (Görüş 4). Zira bağımsızlık ilanlarının referandumlarla tespit
edilecek çoğunluk iradesini yansıtması gerektiği, ayrıca özellikle Bosna-Hersek bağlamında gündeme
geldiği gibi söz konusu çoğunluğun
da “başlıca kesimlerinin/grupların
çoğunluğunu” içermesi gerektiği
vurgulanmıştır. (Nitekim Bosna-Hersek nüfusunun % 31’ini oluşturan
Sırpların boykot ettiği referandumda oy kullananların % 99’unun desteklediği bağımsızlık kararının önce
AET üyeleri sonra da BM tarafından
tanıması eleştirilecektir.)
Bu tür görüşlerin bağımsızlık ilanının
demokratik meşruiyetini tespit ve
teşvik etme amacına (da) matuf olduğu açıktır. Ancak bu önermelerin
Yugoslavya’nın parçalanmasını aşan
etkileri olacaktır. Güney Sudan’ın
bağımsızlığı konusunda 2011’de yapılan referandumda en az % 60 katılım şartının aranması, çoğunluğun
sadece sayısal değil temsili de olması gerektiği anlayışının bir yansımasıdır. Öte yandan, UAD’nin 2010’da
verdiği Kosova danışma görüşünde
bağımsızlık ilan edenlerin toprak
bütünlüğü ilkesiyle bağlı olmadığı
yorumunu yapmasının ve tıpkı Badinter Komisyonu gibi esas olanın
“uluslararası ilişkilere girebilme kapasitesi” yani tanınma olduğunu
vurgulamasının daha farklı etkileri
olacaktır. Zira böylece bir yandan (ilgili 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi
kararı bir yana) Badinter Komisyonu’nun görüşlerinin aksine federal
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birimlerin toprak bütünlüğü ve uti
possidetis ilkesini gözetmesi şartı
geri plana düşecektir. Ayrıca bağımsızlık ilanının meclisler kararları ve/
veya referandumlar yoluyla tespit
edilen çoğunluğun iradesini yansıtma ve azınlık haklarını garanti etme
koşullarına bağlandığı (indirgendiği)
kanaati de ön plana çıkmaya başlayacaktır. Nitekim 2010’larda “Badinter Komisyonu’nun referandumlara
yaptığı ısrarlı vurgu”ya da dikkat
çeken Katalonya’dan İskoçya ve Kuzey Irak’a kadar birçok özel statülü,
özerk ya da federe birimde meclis
kararlarıyla desteklenmiş referandumlar yapılacaktır. Kuşkusuz en ilginç örnek, 2014’te Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk kentlerinden oluşan Donbass bölgesinde söz konusu
olduğu gibi bağımsızlık referandumunun idari birimler düzeyinde yapılmasıdır. Çoğu yeni kural önerisi/
yorumu için söz konusu olduğu gibi,
farklı konjonktürlerde ortaya çıkan
bu uygulamaların öngörülenden
farklılaştığı açıktır. Nitekim AB, Badinter Komisyonu’nun aksine, yukarıdaki örneklerde iç/federal idari
sınırlar bağlamında uti possidetis
ilkesinden bahsetmemiş ve merkezi devletleri toprak bütünlüğü ilkesi
çerçevesinde desteklemiştir. Hatta
Katalonya örneğinde bağımsızlık
ilanının aktörlerine yönelik siyasi ve
hukuksal önlemleri de onaylamıştır.
Bu çerçevede merkezi yönetime katılma imkânlarının mevcudiyetine ve
niteliğine, yani iç self-determinasyon hakkının kullanılabilir olduğuna
yapılan vurguysa dikkat çekicidir.
Kısacası, Yugoslavya’nın dağılma sü320

recinde AET tarafından kurulan Badinter Komisyonu, yetkisinin niteliği
ve kapsamı tartışma konusu olmakla
birlikte, çalışmaları boyunca bağlayıcı olmayan hukuksal görüşlerini açıklamıştır. Böylesi durumlarda ortaya
çıkan self determinasyon, tanıma,
toprak bütünlüğü, ardıllık vb. esaslı
sorunlar konusunda hukuk uzmanlarından görüş alınması anlamında
bir ilktir. Ayrıca Avrupa kurumlarının
hukuksal görüşlerinin tüm dünyada
takip edildiğini de göstermektedir.
Cari hukuku yeniden yorumlayan bu
tür yapıların önündeki en büyük zorluk, belirli bir konjonktürde yapılan
genel ve soyut yorumların başka dönemlerde öngörülen sonuçları vermemesi ve hatta siyaseten istenmeyen görüleri desteklemek için dahi
kullanılabilmesidir.
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Bağlayıcı Menşei
Bilgisi (Binding Origin
Information (BOI))
–T. Mesut EREN–
Avrupa Birliği’ne (AB) ithali veya
ihracı düşünülen herhangi bir ürünün (tercihli rejim kapsamında olsun veya olmasın) menşei hakkında
AB’ye üye ülkelerin gümrük idareleri
tarafından düzenlenen ve tüm AB
üyesi ülkeleri için bağlayıcı olan yazılı bir bilgidir. Bağlayıcı Menşei Bilgisi (BMB) başvurularında mevzuat
gereği herhangi bir şekil şartı aranmamasına rağmen, yazılı olmaları
ve gerekli bilgileri içermeleri gerekmektedir.
BMB, belli bazı durumlarda karmaşık menşei kurallarının doğru
yorumlanmasında, izlenmesi veya
hesaplanması gereken yeni ürünlerin statülerinin belirlenmesinde
yardımcı olmaktadır. Bu bilgiyle anlamlı ilişkisini kanıtlayabilen herkes
başvurabilir. AB dışı bir ülkede yaşayan bir ihracatçı da herhangi bir
AB ülkesinde bu belgeyi almak için
başvuruda bulunabilir. Başvurular
öncelikle bu bilginin kullanımıyla
ilişkili AB üyesi ülkenin gümrük idaresine yapılırken, başvuru sahibinin
ikamet ettiği üye ülke idaresine de
yapılabilir. BMB’ni gümrük idareleri, resmi başvurunun alındığı tarihte
başlayan 120 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Bu bilgi veriliş
tarihinden itibaren 3 yıl boyunca geçerliliğini korur. BMB geri alınıp geçersiz de kılınabilir. Gerialımı, başvuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ru sahibinin verdiği yanlış veya eksik
bilgi nedeniyle gerçekleşir. Geçersiz
kılınması ise mevzuatta bir değişiklik
olduğunda, bir Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) kararı ile uyumlu olmadığı ortaya çıktığında veya Dünya
Gümrük Organizasyonunun menşei
kurallarıyla uyumsuzluğu ortaya çıktığında söz konusu olur.
BMB hiçbir şekilde tercihli rejim belgesi veya menşei şahadetnamesi
yerine geçmediği gibi, ilgili malların
denetim veya kontrolünün yapılmasını da engelleyemez.
Okuma Listesi
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Witte Peter, Wolffgang Hans Michael. Lehrbuch des Europaeischen
Zollrechts, 2. Auflage Verlag Neue
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Bağlayıcı Tarife
Bilgisi (Binding Tariff
Information (BTI))
–T. Mesut EREN–
Hukuki temelini Avrupa Birliği (AB)
Gümrük Kodu’nun 12. maddesinden
alan düzenlemeye göre AB Gümrük
otoriteleri tarafından düzenlenen ve
ilgili malların AB’nin Kombine Nomenklatürü Tarife Cetveli içerisinde
hangi sınıflandırmaya tabi tutulacağı bilgisini tüm üye ülkelerde geçerli
olacak şekilde içeren yazılı bir bilgidir. İthali düşünülen bir mala hangi
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gümrük tarifesinin uygulanacağının
önceden bilinmesine yarar. Bu sayede ithalatçı veya ihracatçı hesaplarını bu doğru ve güvenilir bilgiye göre
yaparlar. Gümrük otoriteleri de o
malın Gümrük Tarife Cetveline göre
sınıflandırmasını tekrar tekrar yapmak zorunda kalmazlar.
BTB, gümrük idarelerine yazılı olarak yapılmak zorundadır. 1 Ekim
2019 tarihinden sonra yapılan başvurular ise sadece online olarak
EU-Trader-Portal üzerinden yapılmak zorundadır. Verilen bağlayıcı
bilginin geçerliliği ise farklılık göstermektedir. 1 Mayıs 2016 tarihinden
sonra verilen BTB’ler, mevzuatta bir
değişiklik olmazsa 3 yıl boyunca geçerlidir. Bu tarihten önce verilenler
ise 6 yıl geçerli kalacaktır.
Başvuru yetkili üye ülke gümrük idaresine yapılabileceği gibi, başvuru
sahibinin ikamet ettiği üye ülkede
de yapılabilir. Başvuruyu takiben en
geç 3 ay içinde BTB’nin hak sahibine
verilmesi gerekir. Ayrıca verilen her
bilgi tek bir mal tipi için geçerli olup,
mal grupları için toplu bir bilgi verilmesi söz konusu olmamaktadır.
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Bail-out ve Bail-in
(Kurtarma)
–Ömer Faruk ÖZTÜRK–
Kurtarma (bail-out), bir birey, işletme veya bir hükümetin iflas etmekte olan bir şirkete para veya kaynak
sağlama hareketi olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda sermaye
enjeksiyonu olarak da bilinmektedir. Bail-in ise bail-out’ın tersidir.
Bail-in alacaklı ve mevduat sahiplerine olan borçların iptal edilerek
iflas eşiğindeki finans kurumuna rahatlama sağlar. Bail-out’lar alacaklıları kayıplardan korurken, bail-in’ler
alacaklıları kayıpları üstlenmeye
zorlar. Bail-out’lar hükümet gibi dış
yatırımcılar borçların ödenmesine yardım etmek için para enjekte
ederek bir borçluyu kurtardıklarında ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan
bail-in ise borçların bir bölümünü
sildirerek yükün bir kısmının alacaklılar tarafından taşınmaya zorlandığı
durumda ortaya çıkmaktadır. Avro
bölgesi borç krizi süresince, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne
bail-out kurtarma kredileri verilmiştir. Bununla birlikte Mayıs 2014’de
çıkarılan Bankaları Kurtarma ve Tasfiye Direktifi (Bank Recovery and
Resolution Directive – BRRD) bankaların hissedarları ile alacaklarının
maliyetleri bir bail-in mekanizması
üzerinden paylaşmalarını sağlayan
kuralları içermektedir.

https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/verbindliche-zolltarifauskunft/vzta.html
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Bakanlar Konseyi
(Council of Ministers)
Bkz. Konsey

Basit Çoğunluk 		
(Simple Majority)
–A. Aslı BİLGİN–
Konsey’de karar alımı için öngörülen karar yeter sayılarından bir
tanesidir. Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
238/1 uyarınca basit çoğunlukla
karar alımının öngörüldüğü durumlarda Konsey’in üye tam sayısının
çoğunluğu ile hareket etmesi gerekmektedir. 27 Üye Devletten oluşan
Birlikte bugün oy çokluğu ile karar
alımı için gerekli Üye Devlet sayısı
14’tür. Madde metninden de anlaşıldığı üzere sadece Antlaşmalarda
belirtilen durumlarda geçerli olan
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bu usul kapsamına ABİHA md. 241,
242, 245, 247 dâhildir.
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Bakü Girişimi 		
(Baku Initiative)
–Sedef EYLEMER–
Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası
girişimi olarak 2004 yılında Bakü’de
gerçekleştirilen Enerji Bakanları
Konferansı’nda INOGATE enerji ve
TRACECA ulaştırma programlarının
(Bkz. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru ve Bkz. Avrupa’ya
Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı) parçası olarak başlatılmıştır. Azerbaycan’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen Konferansa Avrupa
Komisyonu ve Üye Devletlerin temsilcileri ile Hazar Denizi’ne kıyısı olan
devletler olarak Azerbaycan, İran,
Kazakistan ve Rusya; komşu ülkeler
olarak Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, Türkiye, Ukrayna,
Özbekistan katılmıştır. Bu girişim,
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AB ile Karadeniz’e ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan devletler ve onların
komşuları arasında enerji ve ulaştırma işbirliğine ilişkin politika diyaloğu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu
kapsamda enerji piyasalarının aşamalı olarak entegrasyonu ve Hazar
petrol ve doğal gaz kaynaklarının
Avrupa’ya güvenli şekilde taşınması temel hedeflerdendir. Taraflar,
Hazar Denizi kıyı ve komşu devletlerinde bölgesel enerji piyasalarının
aşamalı gelişimi, yeni altyapılar için
fon sağlanması, enerji etkinliğine
yönelik proje ve programların başlatılması, bu ülkelerin enerji piyasaları ile AB piyasası arasında aşamalı
entegrasyonun sağlanması üzerinde
durmaktadırlar.
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Baltık Devletleri 		
(Baltic States)
–Hatice YAZGAN–
Sovyetler Birliği’ni oluşturan 15
cumhuriyet içinde yer alan Baltık
Devletleri, 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanarak 2004 yılında
Doğu Genişlemesi kapsamında
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Estonya, Letonya ve Litvanya’dır. 23
Ağustos 1939 yılında imzalanan
Molotov-Ribbentrop Paktı olarak da
bilinen ve Baltık Ülkelerinin işgalini
hazırlayan Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nın 50. yılında, 23 Ağustos
1989 tarihinde üç Baltık devletinde
yaşayan iki milyona yakın kişi el ele
tutuşarak 600 km’lik bir insan zinciri oluşturmuştur. Baltık Yolu (Baltic
Way) ya da Baltık Zinciri olarak adlandırılan eylem, bu ülkelerin bağımsızlık talebini gösteren önemli
bir adım olarak kabul edilmiştir.
Baltık ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından, AB ve Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
üyeliği için başvuru yapmıştır. AB
sürecinde Estonya, Birlik ile üyelik
müzakerelerine başlayan ilk grup
ülkeler arasında yer almıştır. Her
üç ülke de 2004 yılında AB ve NATO
üyesi olmuştur.
Baltık ülkeleri gerek genişleme sürecinde gerekse AB üyelikleri döneminde AB gündemine Rusya Federasyonu ile ilişkileri bağlamında da
girmiştir. Genişleme süreçlerinde
Rusça konuşan azınlıkla ilgili düzenlemeler özellikle Estonya ve LetonAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ya’nın AB süreçlerinde zorlandıkları
bir alan haline gelmiş, AB üyesi olduktan sonra da Rusya ile gerilimli
ilişkiler yaşadıkları dönemler olmuştur. Nitekim 2007 yılı mayıs ayında,
Estonya’da, başkent Tallinn’de Sovyet dönemini simgeleyen savaş anıtının kaldırılması ile ülkede yaşayan
Rus azınlık protesto gösterilerinde
bulunmuştur. Olaylar akabinde Estonya devlet kurumları siber saldırıya uğramış ve Estonya hükümeti
saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutmuştur. Baltık ülkeleri’nin Rusya’ya
enerji bağımlılıklarını azaltmak için
girişimleri yanında, Rusya ile AB’nin
ortak komşularının yer aldığı Avrupa Komşuluk Politikası ve Doğu Ortaklığı’nın sonuçları bu ülkeler için
Rusya ile ilişkileri bakımından önem
taşımaktadır. Bu ülkeler AB tarafından Baltık bölgesini kapsayan “Baltık Denizi Bölgesi için Avrupa Birliği
Stratejisi” (European Union Strategy for the Baltic Sea Region) gibi
girişimlerde de diğer AB üyesi bölge
ülkeleri ve komşu ülkeler birlikte yer
almaktadır.

The Baltic Way, (1989-2014). http://
www.thebalticway.eu/en/.
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BBC Türkçe. “Estonya’ya Siber
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story/2007/05/070517_estonia_
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Bu ilkeler tek kural defteri bankacılık birliğinin temelidir. Bankacılık
birliğinin şu anda üç ayağı var: Tek
Denetim Mekanizması (SSM), Tek
Çözümleme Mekanizması (SRM)
ve Avrupa Mevduat Garanti Planı
(EDIS).

Paulauskas, Kestutis. “The Baltics: From Nation States to Member
States”, Occasional Paper, no: 62,
European Union Institute for Security Studies, 2006.

Mali kriz, Avro Bölgesi Borç Krizi’ne
doğru geliştikçe, özellikle birbirine
bağımlı olan Avro bölgesi ülkeleri
için bankacılık sisteminin daha derin
bir entegrasyonunun gerekli olduğu
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Bankacılık Birliği
(Banking Union)
–Naib ALAKBAROV–
Bankacılık Birliği, Avrupa Birliği (AB)
bankalarının daha güçlü ve daha iyi
denetlenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Son AB bölgesi krizine cevaben,
Avrupa Komisyonu Tek Pazar için
daha güvenli bir finansal sektör
oluşturmak için çeşitli girişimlerde
bulundu. Bu girişimler, 27 AB ülkesindeki tüm finansal aktörler için
tek bir rehber oluşturmaktadır. Bu
kurallar şunları içermektedir:
•

bankalar için daha güçlü ihtiyati
şartlar

•

mudiler için gelişmiş koruma

•

başarısız bankaları yönetmek
için kurallar
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anlaşıldı. Bu nedenle, AB bankacılık
birliğinin oluşturulması için yol haritasına dayanarak, AB kurumları,
bankalar için Tek Denetim Mekanizması (SSM) ve Tek Çözümleme Mekanizması (SRM) kurmayı kabul etti
(bu iki mekanizma şimdi yürürlükte
ve tam olarak işler durumdadır).
Bankacılık birliği, Avro bölgesindeki
ülkeler için geçerlidir. Avro bölgesi
dışı ülkeler de katılabilir.
Tam teşekküllü bir bankacılık birliğine atılan bir adım olarak, Komisyon
Kasım 2015’te bir Avrupa Mevduat
Garanti Planı (EDIS) için bir öneride
bulundu. Bu, bankacılık birliğindeki
tüm perakende mevduat sahipleri
için daha güçlü ve daha düzenli bir
sigorta teminatı sağlayacaktır.
Ekim 2017’de, Avrupa Komisyonu,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey’i
bankacılık birliğine yönelik önlemlerin kabul edilmesinde hızlı bir
şekilde ilerlemeye ve bankacılık
birliği mimarisinin tüm bölümlerini
tamamlamaya çağıran bir iletişim
yayınladı.
Okuma Listesi
What is Banking Union, https://
ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
banking-union/what-banking-union_en
Çamlıca, F. “Avrupa Finansal Denetim Sistemi ve Bankacılık Birliği”.
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 24(1), 2016, s. 1-26.
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Banking Union, https://www.ebf.
eu/priorities/banking-supervision/
banking-union/

Barber Protokolü
(Barber Protocol)
–İlke GÖÇMEN–
Barber Protokolü olarak anılan Maastricht Antlaşması’na (1993) ekli
“Avrupa Topluluğu Antlaşması madde 119 hakkında Protokol”, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD)
C-262/88 sayılı ve 17 Mayıs 1990
tarihli Barber kararının bir sonucu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle önce karardan sonra Protokol’den bahsetmek uygun olur.
Barber kararı, eşit iş için eşit ücret
ilkesi hakkındaki Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nın 119.
maddesinin yorumu ile ilgilidir. Burada Bay Barber, önceki işvereni Guardian ile zorunlu işten çıkarılmayı
takiben erken emeklilik aylığı alma
hakkı yönünden ihtilafa düşmüştür. Özetle Bay Barber, 52 yaşında
olduğu 31 Aralık 1980 tarihinden
itibaren işten çıkarılmıştır. Bay Barber, Guardian’dan belirli ödemeler
almakla birlikte emeklilik aylığına
62. yaşı ile birlikte hak kazanacaktır. Bununla birlikte, Bay Barber ile
aynı koşullardaki bir kadın –diğerlerinin yanında– hemen emeklilik
aylığına hak kazanabilmektedir.
Adalet Divanına göre birincisi bir
işveren tarafından işçinin zorunlu
işten çıkarılması ile bağlantılı olarak işçiye ödenen yararlar, ister bir
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

istihdam sözleşmesi uyarınca ister
kanuni hükümler nedeniyle isterse
de gönüllülük temelinde ödeniyor
olsun, 119. maddenin kapsamı içinde kalır. İkincisi, özel mesleki sistem
uyarınca ödenen aylıklar 119. maddenin kapsamı içinde kalır. Üçüncüsü zorunlu işten çıkarılmış bir kadın
hemen emeklilik aylığına hak kazanırken aynı durumdaki bir erkeğin
normal emeklilik yaşında gecikmeli
olarak emeklilik aylığı talep edebilmesi 119. maddeye aykırıdır. Dördüncüsü, 119. madde ulusal mahkemeler önünde ileri sürülebilirdir
ve ulusal mahkemeler bu maddenin
bireylere bahşettiği hakları korumalıdır. Son olarak, Adalet Divanı, verilecek kararın özel emeklilik sistemlerinin finansal dengesi üstündeki
olası etkileri nedeniyle zamansal etkileri üstünde durmuştur. Buna göre
119. maddenin doğrudan etkisi, bu
kararın verildiği tarihten önceki bir
aylığa hak kazanıldığını iddia etmek
amacıyla kullanılamaz. Bununla
birlikte, uygulanabilir ulusal hukuk
uyarınca bu tarihten önce hukuki
muamele başlatan veya denk bir
iddiada bulunan kişiler bu tespitten
hariç tutulmuştur.
Bu karar, tüm üye devletler tarafından öylesine önemli görülmüştür
ki, kararın etkileri ile ilgili kurucu
antlaşmalar ile eş seviyede bir Protokol ile düzenleme getirilmiştir.
Maastricht Antlaşması’na ekli “Avrupa Topluluğu Antlaşması madde
119 hakkında Protokol”, nam-ı diğer
Barber Protokolü, şu şekilde kaleme
alınmıştır: “Antlaşma’nın 119. maddesi amaçlarıyla mesleki sosyal güAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

venlik sistemleri altındaki yararlar,
uygulanabilir ulusal hukuk uyarınca
17 Mayıs 1990 tarihinden önce hukuki muamele başlatan veya denk
bir iddiada bulunan [ilgili kişilerin]
durumu hariç olmak üzere, eğer bu
tarihten önceki istihdam dönemlerine atfedilebilir ise ve o ölçüde ücret
olarak kabul edilemez”. Bugün de
bu Protokol, 33 nolu Protokol olarak
ve “Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 157. Maddesi
Hakkında Protokol” adıyla varlığını
sürdürmektedir. Barber Protokolü,
üye devletlerin kurucu antlaşma
değişikliği aracılığıyla ABAD kararları üzerine söz söyleyebilmesinin örneklerinden biri olduğu için özellik
taşımaktadır.
Barber Protokolü, Adalet Divanı tarafından daha sonraki kararları ile
yorumlanmıştır. Örneğin C-57/93
sayılı ve 28 Eylül 1994 tarihli Vroege davasında Barber Protokolü’nün
Barber kararını açıklamak amaçlı mı
olduğu, yoksa daha geniş kapsamlı
mı olduğu tartışılmıştır. Bu davada,
Birleşik Krallık’a göre Barber Protokolü, mesleki emeklilik sistemlerinde oluşabilecek her türlü cinsiyet
temelindeki ayrımcılığa, dolayısıyla
bu tür planlara katılma hakkına yönelik ayrımcılığa da uygulanabilir olmalıdır. Öte yandan, Almanya’ya ve
Komisyona göre her ne kadar genel
terimlerle kaleme alınmışsa da bu
Protokol, Barber kararı ile birlikte
okunmalıdır ve bu kararın zaman
bakımından etkisini sınırlandırmak
dışında daha geniş bir kapsama
sahip kabul edilmemelidir. Adalet
Divanına göre bu Protokol, Barber
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kararını mesleki sosyal güvenlik sistemi altında ödenebilir olan her türlü yarara genişletse ve bunu kurucu antlaşmaya dahil etse bile, esas
olarak, Barber kararındaki yorum
ile aynı yorumu benimsemiştir. Dolayısıyla, örneğin Barber Protokolü
mesleki emeklilik planına katılma
hakkı bakımından herhangi bir etkiye sahip bulunmamaktadır.

lanmış olup, Ekonomik ve Parasal
Birlik’in temellerini atan raporlar
olarak anılmaktadır. Barre ve ekibi,
1. Barre Raporu olarak adlandırılan
Şubat 1969 memorandumunu ve
2. Barre Raporu olarak adlandırılan
Mart 1970 tebliğini hazırlamıştır.
Barre Raporları, Werner Komitesi’nin çalışmalarına esas oluşturmuşlardır.

Okuma Listesi

Barre Raporları’nın ortaya çıkışı ve
sonrasında uygulanışı, Almanya ve
Fransa’nın ekonomi politikalarındaki farklılıklardan büyük ölçüde
etkilenmiştir. Sözkonusu farklılıklar
Ekonomik ve Parasal Birlik yaratma
sürecinde daha da belirgin hale gelmiştir. Fransa, parasalcı yaklaşımın
temsilciliğini yaparken Almanya
iktisadî yaklaşımı benimsemiştir.
Fransa’nın temsil ettiği parasalcı
yaklaşım, döviz kuru istikrarını ve
destek mekanizmalarını gerekli görürken, parasal bütünleşmeyi Avrupa bütünleşmesi sürecinde en
önemli itici güç olarak tanımlamıştır. Almanya’nın benimsediği iktisadî yaklaşıma göre ise ekonomi politikalarında işbirliği, enflasyon başta
olmak üzere bazı makroekonomik
performanslarda birbirine yakınlaşma, Ekonomik ve Parasal Birlik için
gerekli ön koşullar olarak kabul edilmiştir.

Fursdon, Edward. The European Defence Community: A History, London: The Macmillan Press Limited,
1980.
Ruane, Kevin. The Rise and Fall of
the European Defence Community:
Anglo-American Relations and the
Crisis of European Defence, 195055, London: The Macmillan Press
Limited, 2000.
Griffiths, Richard T..“Europe’s First
Constitution: The European Political
Community, 1952–1954”, Stephen
Martin (der), The Construction of
Europe: Essays in Honour of Emile
Noël, Dordrecht: Springer, 1994, s.
19-39.

Barre Raporları 		
(Barre Reports)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Barre Raporları, zamanın Avrupa
Komisyonu Ekonomik ve Finansal
İşler Komisyon üyesi olan Fransız
Reymond Barre tarafından hazır328

Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili
ilk memorandum, Komisyon tarafından Şubat 1968’de Konsey’e sunulmuştur. Sözkonusu memorandum,
döviz kuru düzenlemeleri için ortak
tutum belirleme, dalgalanma marjlarını ortadan kaldırma, ortak desAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tek mekanizması belirleme ve ortak
bir Avrupa para birimi oluşturma
önerilerini içermiştir. Bu haliyle ilgili öneriler, Fransa’nın parasalcı
yaklaşımını yansıtmıştır. Ancak ilgili
öneriler, sadece parasalcı yaklaşımı
dikkate aldığı için Almanya ve Hollanda’nın karşı görüşleri nedeniyle
kabul görmemiştir.
Şubat 1968’de Komisyon tarafından hazırlanıp Konsey’e sunulan ilk
memorandumun kabul edilmemesi
üzerine Barre, parasalcı yaklaşım
ile iktisadî yaklaşımı harmanlayan,
pragmatik ve stratejik bir yaklaşım
geliştirmiştir. Barre, spekülatif finansal ataklar karşısında parasını
devalüe etmek durumunda kalabilecek olan üye ülkelere, “finansal
birlik” adı altında, finansal destek
mekanizmalarının işletilmesi görüşünü savunmuştur. Sözkonusu finansal birlik aynı zamanda yapısal
reformların gerçekleştirilmesi için
gerekli alt yapıyı oluşturacak ve
böylece Komisyon’un etki alanını
genişletecektir. Komisyon mekanizmaları, hantal ulusal mekanizmalardan daha etkili olacaktır.
Barre, Almanya ve Hollanda hükümetlerinin savunduğu iktisadî
yaklaşımı son derece rasyonel bir
şekilde benimsemiştir. Döviz kuru
paritelerinde istikrarın sağlanabilmesi için ekonomik yakınlaşmanın
gerekli olduğu ve para birliğinin
ekonomik birliğin adeta tacı olduğu
görüşünü savunmuştur. Barre’nin
Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili
görüşleri, Şubat 1969’da, Komisyon
memorandumuyla
açıklanmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Sözkonusu memorandum, 1. Barre
Raporu olarak anılmaktadır.
1. Barre Raporu, Avrupa bütünleşmesi için önemli bir kilometre taşı
olan Aralık 1969 The Hague Zirvesi’nin tartışmalı gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Barre,
The Hague Zirvesi sonrasında konu
üzerinde çalışmaya devam etmiş
ve Mart 1970’de, 2. Barre Raporu
olarak anılan Komisyon tebliğini
açıklamıştır. 2. Barre Raporu, 1. Barre Raporu’nda vurgulanan esasları
yinelemiş olmakla birlikte özellikle,
üye ülkelerin ekonomi politikalarında uyumun sağlanabilmesi için gerekli ulusal ilkelerin belirlenmesine
öncelik vermiştir. Ayrıca, Ekonomik
ve Parasal Birlik hedefine ulaşmak
için üç aşamadan oluşan, on yıllık
bir çalışma programı belirlemiştir.
2. Barre Raporu, üye ülkelerin ekonomi politikalarının birbirine yakınlaşmasına öncelik vermekle birlikte
bu süreçte ortak bir kurumsal mekanizma öngörmemiştir. Aynı şekilde, ulusal maliye politikalarında
uyumun nasıl sağlanacağına ilişkin
ipuçları da vermemiştir. Ancak bunların yanısıra, Şubat 1968’de açıklanan ve şüpheyle karşılanan ilk memorandumun ortak bir Avrupa para
birimi oluşturma önerisini yinelemiştir. Tüm bu unsurlarıyla 2. Barre
Raporu, 1979 yılında kararlaştırılan
Avrupa Para Sistemi’nin ve Avrupa
Tek Senedi’nin (1987) temelini oluşturmuştur.
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Barselona Süreci (1995)
(Barcelona Process)
Bkz. Avrupa Akdeniz Ortaklığı

Basel Sermaye Yeterlilik
Düzenlemesi (Basel
Capital Adequacy
Regulation)
–İmre ERSOY–
Basel Sermaye Yeterlilik Düzenlemesi kuralları üç sütun üzerine oturmaktadır. Birinci sütün Minimum
Sermaye Gereksinimi, ikinci sütun
Ulusal Denetçiler ve üçüncü sütun
Şeffaflık ile ilgilidir. Basel Komitesi,
G-10’un uluslararası bankalarına
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yönelik olacak şekilde, 1988 yılında
Basel I Sermaye Yeterlilik Uzlaşısını
(Basel I) düzenlemiştir. Basel I, 1993
yılında yürürlüğe girmiştir ve sadece gelişmiş ülkeler tarafından değil
kısa sürede, gelişmekte olan ülkelerin de standardı haline gelmiştir. Basel I, dönemin en önemli risk unsurunu oluşturan kredi riski için geliştirilmiştir. Basel I sermaye yeterlilik
hesaplamasına göre toplam sermaye / kredi riski rasyosu minimum %8
olacak şekilde düzenlenmiştir.
Basel I bilanço içi ve dışı kalemlere
çeşitli risk ağırlıkları tanımlamıştır.
Bu risk ağırlıklarına göre bilanço içi
kalemlerden Devlet ve Merkez Bankası’na nakit krediler için %0 risk
ağırlığı tanımlanmıştır. Bunun anlamı bankaların portföylerinde devlet
tahvili veya hazine bonosu taşımak
için hiçbir ek sermayeye ihtiyaç duymamalarıdır. Kamu kuruluşlarından
alacaklara %10 risk ağırlığı tanımlanırken, OECD üyesi ülke bankalarından alacaklar için tutulması gereken
ek sermaye %20’dir. Bu durum Türkiye gibi OECD üyesi ülkelerin borçlanmasında avantaj yaratmaktaydı.
İpotekli ev kredileri için risk ağırlığı
%50, ticari krediler ve tüm diğer
krediler için risk ağırlığı ise %100
olarak hesaplanmıştır. Bilanço dışı
kalemler için de uygun risk ağırlığı
uygulanmıştır.
1996 yılında türev enstrümanlar
konusunda yaşanan problemler nedeniyle Basel I ticari pozisyonların
piyasa riskini de içerecek şekilde yenilenmiştir. Yeni düzenlemeye göre
sermaye yeterliliği kredi ve piyasa
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

riskini de içerecek şekilde %8 olarak
saptanmıştır. Basel I, risk hesaplama seçenekleri olarak kredi ve piyasa riski için Standart Yöntem yanı
sıra Piyasa Riski için İçsel Model VaR
(Value at Risk – Riske Maruz Değer)
seçeneğini de sunmaktadır. RMD
Modelleri belli bir güven aralığında
ve belirlenmiş bir dönem için söz
konusu olabilecek maksimum riski
ölçer ve tek bir rakamsal değer olarak ifade eder.
Basel I’in eksiklerini ortadan kaldıracak, operasyonel riski kapsayacak
ve kredi riskini de yeniden düzenleyecek şekilde 1999 yılında çalışılmaya başlanmış ve 2004’de Basel
II düzenlemeleri tamamlanmıştır.
Basel II yenilenmiş kredi riski, Basel
I’deki ile aynı kalan piyasa riski ve
yeni eklenmiş olan operasyonel risk
için minimum %8 sermaye bulundurmayı gerektirmektedir.
Basel II’de kredi riskinin ölçümü için
kullanılan Standart Yöntem; ülke,
banka veya şirketlere verilecek kredilerin risk ağırlıklarını Derecelendirme Şirketlerinin verdiği kredi derecelerine göre saptamaktadır. Temel ve Gelişmiş İçsel Derecelendirme Yöntemleri ise bankaların ülke,
banka veya şirketlere verecekleri
krediler için risk ağırlıklarını kendilerinin saptamasını öngörmektedir.
İçsel Derecelendirme Yöntemleri
dört çeşit veriden bazılarının veya
hepsinin banka tarafından 5-7 yıllık
veri tabanı oluşturularak sağlaması
üzerine kuruludur. Bu veriler Temerrüde Düşme Olasılığı (PD), Temerrüt
Durumunda Oluşacak Zarar (LGD),
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Temerrüde Düşme Anındaki Risk
Tutarı (EAD) ve Vade (M) ile ilgili verilerdir.
Piyasa Riski için söz konusu olan
Standart Yöntem, bankaların taşıdığı ticari pozisyonların faiz, kur ve
fiyat risklerini Komite tarafından
tanımlanan risk katsayıları ile ağırlıklandırır. İçsel Modeller ise Variance- Covariance, Tarihsel Benzetim,
Monte Carlo gibi yöntemler kullanarak Maruz Kalınan Riski hesaplar.
Operasyonel Risk ise yetersiz ya
da işlemeyen iç süreçler, sistemler, insanlar ya da dışsal etkenler
nedeniyle ortaya çıkabilecek zarar
riskidir. Operasyonel Riskin hesaplanmasında Temel Gösterge Yaklaşımı, Standart Yaklaşım ve Gelişmiş
Ölçüm Yaklaşımı seçenekleri vardır.
Global kriz ve Avro krizi göstermiştir
ki bankaların sermaye yeterlilikleri
ve likiditeleri ile ilgili sorunları yanı
sıra çok yüksek kaldıraç kullanmakla
ilgili de problemleri vardır. Bu bağlamda bankaların sermaye gereksinimleri için ve likidite riski için krize
karşı önlem oluşturacak şekilde yasal düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısıyla Basel III krize karşı bir reaksiyon olarak devreye girmiştir. Basel
III 2014’den itibaren uygulanmaya
başlanmıştır. Basel III yasal sermaye
ve likiditenin miktar ve kalitesini artırmıştır.
Basel III’ün 7 Aralık 2017’de son şekli
verilen düzenlemeleri köklü değişiklikler getirdiği için Piyasa tarafından
Basel IV olarak adlandırılmaktadır.
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Basel III’ün 2017 reformu (Basel IV)
1 Ocak 2022’de uygulanmaya başlanacaktır ve tam anlamıyla uygulama
1 Ocak 2027 tarihi itibariyle gerçekleşecektir. Basel IV, Basel II ile ilgili
ciddi değişiklikler yaratmaktadır. Bu
değişiklikler bankaların kendi risklerini hesaplama serbestisini azaltma
ve Basel II’yi daha basitleştirme adına yapılan düzenlemelerdir.
AB, Sermaye Gereksinimleri Direktifi (Capital Requirements Directive
– CRD) adı altında Basel düzenlemelerine paralel düzenlemeler yapmaktadır.
Okuma Listesi
Ersoy, İ. Strategic Decision Making
and Risk Management in the EU,
Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, 2019, s.281-297 IGI Global
Ersoy, İ. Avro Dünü, Bugünü ve Yarını, Beta s.120-129, 2019.
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Başkanlık (Presidency)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) sisteminde başkanlık olgusunu AB’nin gerek ana
gerek yardımcı organlarında tespit
etmek mümkündür. Bu konuda AB
Zirvesi, Konsey, Komisyon, Avrupa
Birliği Adalet Divanı Başkanlığı gibi
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örnekler verilebilir. Bunlardan Zirve
Başkanı özellikle Lizbon Antlaşması’nın (2009) yürürlüğe girmesiyle
birlikte daha da ilginç hale gelmiştir.
On tertip şeklinde toplanan Konsey
bünyesinde Dış İlişkiler Konseyi tertibi dışında, Konsey Başkanlığı’nın
önceden kurulmuş üç Üye Devletten oluşan grup tarafından 18 aylık bir süre için yürütülmesi ve bu
grupların, AB bünyesinde coğrafi
dengeler ve çeşitlilikler dikkate alınarak Üye Devletlerin eşit rotasyonu ile oluşturulması öngörülmüştür.
Grubun her üyesinin sırayla altı aylık
sürelerle Dış İlişkiler Konseyi tertibi
dışında, tüm Konsey tertiplerine
başkanlık etmesi ve grubun diğer
üyelerinin ortak bir program temelinde Başkanı tüm yükümlülüklerinde desteklemesi kabul edilmiştir.
Daimî Temsilciler Komitesi Başkanlığı’nın Genel İşler Konseyi Başkanlığı’nı yürüten Üye Devletin bir temsilcisi, Siyaset ve Güvenlik Komitesi
Başkanlığı’nın ise Yüksek Temsilci
tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Konsey’in aksi yöndeki bir
kararı hariç olmak üzere, Dış İlişkiler
Konseyi tertibi dışında, çeşitli Konsey tertiplerinin hazırlık organlarının Başkanlığı’nın, söz konusu tertibin Başkanlığı’nı yürüten grubun
üyesi tarafından yürütülmesi kabul
edilmiştir.
Genel İşler Konseyi’nin, Komisyon
ile işbirliğinde çok yıllı programlar
çerçevesinde farklı Konsey tertiplerinin çalışmalarında tutarlılığı ve
devamlılığı sağlaması ve Başkanlığı
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yürüten Üye Devletlerin, Konsey
Genel Sekreterliği’nin yardımıyla,
Konsey çalışmalarının düzenlenmesi ve düzgün işlemesi için gerekli
tüm önlemleri alması benimsenmiştir.
Konsey Başkanlığı, özellikle Konsey
tertiplerinden birinin birbirinden
farklı dosyaları ele almaya başladığında, ilgili ulusal temsilcilerin
toplantılara iştirak etmelerini sağlayacak biçimde, kendi aralarında
bağlantılı olan gündem konularını
gruplandırarak Konsey gündemlerini organize etmektedir.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 166–167.
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Batı Afrika Ülkeleri
Ekonomik Topluluğu
(Economic Community
of West African States
(ECOWAS))
–Melis BOSTANOĞLU–
ECOWAS, 15 Batı Afrika ülkesinin
Lagos Antlaşması’nı imzalaması ile
28 Mayıs 1975 tarihinde bölgede
ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. TopluluAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğa 1996 yılında Yeşil Burun Adaları
üye olurken, Moritanya 2000 yılında üyelikten ayrılmıştır. Örgüt, 5,1
milyon km2’lik bir coğrafi alandan
ve yaklaşık 300 milyonluk nüfustan oluşmaktadır. Mevcut ECOWAS
Üye Devletleri: Benin, Burkina Faso,
Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine,
Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Yeşil
Burun Adaları ve Togo’dur. Topluluğun kurulmasındaki başlıca amaç,
Avrupa Birliği (AB) benzeri bir yapı
oluşturarak refahı artırmak, bölge
içinde işbirliğini geliştirmek ve bütünleşmeyi sağlamak, sürdürülebilir
ekonomik bir büyüme ve kalkınma
sağlamak, malların, hizmetlerin ve
insanların serbest dolaşımı ve ortak
gümrük tarifesi uygulanmasını öngören ortak pazar ve para birimine
sahip bir siyasi ve ekonomik birlik
kurmaktır. 2000 yılında kurulan
ECOWAS Parlamentosuna Nijerya
ev sahipliği yapmaktadır. 30 Haziran
2014 tarihinde AB ve ECOWAS arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri sona ermiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ECOWAS
ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
müzakerelerine başlama isteği,
2010 Ocak ve Mart aylarında diplomatik kanaldan topluluğa iletilmiş
olsa da, henüz bir yanıt alınamamıştır.
Okuma Listesi
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Dışişleri Bakanlığı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu - (Economic Community of West African
States-ECOWAS), http://www.mfa.
gov.tr/ecowas.tr.mfa

Batı Avrupa Birliği
(Western European
Union)
–Hatice YAZGAN–
1948 yılında Birleşik Krallık, Fransa
ve Benelüks ülkeleri arasında imzalanan Brüksel Antlaşması ile kurulan Batı Avrupa Birliği (BAB), Avrupa için ortak bir savunma politikası
oluşturulması fikrinin temellerini
teşkil eden bir savunma ittifakı olarak bilinmektedir. “Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel İşbirliği ve Kolektif Meşru Savunma Antlaşması” (Treaty on
Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence) olarak da bilinen Brüksel Antlaşması’nda yer alan ortak savunma
maddesi BAB’ın kuruluşuna giden
yolu açmıştır. BAB’ın temel amacı,
“bir dış saldırı durumunda karşılıklı
askeri yardımın sağlanması” olarak tanımlanmıştır. Pleven Planı ve
Avrupa Savunma Topluluğu’nun
(AST) kurulması için atılan adımların başarısızlıkla sonuçlanmasının
ardından, 1954 yılında Brüksel Antlaşması gözden geçirilmiş, yeni üyelerin katılımına olanak sağlayacak
hale getirilerek, BAB’a tam işlerlik
kazandırılmıştır. Nitekim bu tarihte
İtalya ve Almanya BAB üyesi olmuş,
sonrasında da üye sayısı, İspanya,
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Portekiz (1990) ve Yunanistan’ın
(1995) katılımı ile 10’a yükselmiştir.
Üyelik dışında gözlemci üye ve ortak
üyelik gibi statülerle diğer Avrupa
ülkeleri de BAB ile kurumsal bağlar
kurmuştur. Kurulduğunda merkezi
Londra’da olan, BAB’ın kurumları;
Dışişleri ve Savunma Bakanlarından
oluşan Konsey, Genel Sekreter’in
başkanlık ettiği Sekreterya ve Paris’te üye devlet temsilcilerinden
oluşan Asamble’dir. 1992 yılında
BAB sekreteryası Londra’dan Brüksel’e taşınmıştır.
Literatürde 1980’li yılların başına
kadar BAB’ın, güvenlik ve savunma
konularında üye devletler arasında görüş alışverişinin yapılmasına
olanak sağlayan bir kurum özelliği
kazandığı, kimi görüşlere göre ise
etkisiz ve can çekişen bir kuruma
dönüştüğü tartışılmaktadır. Nitekim
uygulamada savunma konusunda
BAB üyelerinin de üye olduğu NATO
ön plana çıkmıştır. 1984 yılında yayınlanan Roma Deklarasyonu ile
BAB’ın canlandırılması ve kapsam
ve politikalarının geliştirilmesi yönünde karar alınmıştır. BAB’A bağlı
Paris’te Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü ve Madrid’de Uydu Merkezi
kurulmuştur. Bu dönemde BAB’ın işlevi ve Avrupa güvenlik ve savunmasındaki rolü, üye devletler arasında
görüş ayrılıklarını da yansıtmıştır.
Birleşik Krallık BAB’ın, NATO’nun rolünü gölgelememesi gerektiğini vurgulamıştır. BAB otonom olarak ya da
NATO ve AGİT’le birlikte operasyonlar gerçekleştirmiştir. Örnek olarak,
1987-1988 yıllarında Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme operasyoAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nu, 1993-1996 yılları arasında NATO
ile Adriyatik denizinde bir deniz
operasyonu ve yine aynı tarihlerde
AGİT ile polis ve gümrüklerle ilgili
bir operasyon verilebilir.

Batı Balkanlar
(Western Balkans)

1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması’nda BAB’a ilişkin
bir deklarasyon yer almış ve BAB’ın
Avrupa Birliği’nin (AB) savunma
kolu olarak geliştirileceği belirtilmiş, 1999 yılında yürürlüğe giren
Amsterdam Antlaşması ile şartlar
oluştuğunda BAB’ın AB’ye devredilmesine karar verilmiştir. BAB, 1999
yılında Petersberg görevlerini ve
2000 yılında tüm kabiliyet ve yukarıda adı geçen kuruluşlarını AB’ye
devretmiş, 2009 yılında yürürlüğe
giren Lizbon Antlaşması ile tümüyle
AB’ye entegre edilmiştir. BAB 2011
yılında lağvedilmiştir.

ABD’li ve Avrupalı politika yapıcılar
tarafından 1990’lı yılların başında
geliştirilen Batı Balkanlar terimi, Balkan coğrafyasının NATO ve Avrupa
Birliği (AB) dışında kalan bölümünü
tanımlamak için kullanılmaktadır.
Yugoslavya’nın dağılması sonucu
ortaya çıkan ülkelerden Hırvatistan,
Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova,
Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile
Arnavutluk’u kapsamaktadır. 2013
yılında AB’ye üye olan Hırvatistan,
hâlihazırda Batı Balkan ülkeleri arasında sayılmamaktadır.

–Yeliz ŞAHİN–

Bache, Ian ve Stephen George. Politics in the European Union, 2nd
edition, Oxford, Newyork, Oxford
University Press, 2006, s.110 & 519.

AB, Eski Yugoslavya’nın dağılma sürecindeki savaşları takiben, Dayton
Barış Anlaşması’nın uygulamasına
destek vermek üzere 1996 yılında
hayata geçirdiği “Bölgesel Yaklaşım”
ile aynı zamanda bölgede çatışma
sonrası istikrarın ve ekonomik refahın sağlanmasını hedeflemiştir.
“Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza
Mahkemesi (International Tribunal
for the Former Yugoslavia –ICTY) ile
işbirliği, yerinden edilmiş kişilerin
geri dönüşü, insan hakları ve azınlık
haklarının korunması ile bölgesel işbirliği” konuları Bölgesel Yaklaşım’ın
merkezinde yer almaktadır.

Tangör, Burak. “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları”, Avrupa Birliği,
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Belgin Akçay ve İlke Göçmen
(der.), Seçkin, 2012, s. 585.

Kosova krizi sırasında NATO’nun
müdahalesini takiben bölgede barış
ve istikrarın sağlanması hedefiyle
AB tarafından “Güneydoğu Avrupa için İstikrar Paktı” hayata geçi-

Okuma Listesi
Avrupa Dış Eylem Servisi. “The
Common Security and Defence Policy, Shaping of a Common Security
and Defence Policy, The Western
European Union”, https://eeas.
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rilmiştir. İstikrar Paktı, 2008 yılında
yerini Bölgesel İşbirliği Konseyi’ne
(Regional Co-operation Council) bırakmıştır. Bölgesel İşbirliği Konseyi,
bölgesel işbirliğinin teşvik etmekte
ve bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik
kurumlarıyla bütünleşme sürecinin
desteklemektedir.
1999 yılında AB tarafından Batı Balkan ülkelerine yönelik hayata geçirilen İstikrar ve Ortaklık Süreci (Stabilisation and Association Process SAP) ise bölgede siyasi ve ekonomik
geçişin desteklenmesinin yanında
bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini
ve bölge ülkelerinin olası AB üyeliği
için hazırlanmasını amaçlamaktadır.
İstikrar ve Ortaklık Süreci, AB’nin
Batı Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin
temel çerçevesini oluşturmaktadır.
İstikrar ve Ortaklık Süreci kapsamında, Batı Balkan ülkeleriyle imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları (Stabilisation and Association
Agreements – SAAs) ile söz konusu
ülkelerle AB arasında serbest ticaret
anlaşması tesis edilmesi, bölgesel
işbirliğinin teşvik edilmesi ve ortak
siyasi ve ekonomik hedefler belirlenmesi amaçlanmaktadır. İstikrar
ve Ortaklık Anlaşmaları, AB üyelik sürecine giden yolda da önemli
adım olarak görülmektedir.
Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik
perspektifi 2003 yılında gerçekleştirilen Selanik Zirvesi’nde ilk kez
telaffuz edilmiş ve bu ülkelerin AB
üyeliği için potansiyel birer aday oldukları açıkça ortaya koyulmuştur.
Batı Balkan ülkeleri için AB üyelik
kriterleri, Kopenhag Kriterlerine
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ek olarak; bölgesel işbirliği ve Eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile eksiksiz işbirliği gibi koşulları da kapsamakta ve literatürde
“Kopenhag Artı Kriterleri” (Copenhagen Plus Criteria) olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında, geçmiş
genişleme dalgaları neticesinde
edinilen derslerin etkisiyle AB, “ikili
uyuşmazlıkların çözümü” ve “hukukun üstünlüğü, demokrasi, kamu
yönetimi reformu ve ekonomi yönetişimi” gibi konulara giderek daha
fazla önem atfetmeye başlamıştır.
Nitekim 2011’de, katılım müzakerelerinde hukukun üstünlüğü konularını kapsayan “Yargı ve Temel Haklar” ile “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” fasıllarını önplana çıkaran “yeni
yaklaşım”, 2013’te ise “hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik
kurumların güçlendirilmesi ve kamu
yönetimi reformu” gibi konuların
öncelikli olarak ele alınması (fundamentals first) yaklaşımı benimsenmiştir. Avrupa Komisyonu, Şubat
2018’de açıkladığı Batı Balkanlar
Strateji Belgesi’nde, bölge ülkeleri arasında AB süreçlerinde daha
fazla ilerleme gösteren Karadağ ve
Sırbistan için 2025 yılını muhtemel
üyelik tarihi olarak telaffuz etmiştir.
Batı Balkan ülkelerinden Karadağ,
Sırbistan ve Kuzey Makedonya vatandaşları Aralık 2009 tarihinden,
Arnavutluk ile Bosna-Hersek vatandaşları ise Aralık 2010 tarihinden
itibaren Schengen Alanı’na 90 günü
aşmayan seyahatlerde vize serbestliğinden yararlanmaktadır.
Batı Balkan ülkeleri, AB ile bütünleşme sürecinin farklı aşamalarında yer
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

almaktadır. Mevcut durumda Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk aday ülke, Bosna-Hersek
ile Kosova ise potansiyel aday ülke
statüsündedir.
Karadağ, 2008 yılında AB’ye üyelik
başvurusunda bulunmuştur. 2010
yılında aday ülke ilan edilen Karadağ, Avrupa Komisyonu’nun belirlediği yedi öncelikli alanda gerekli ilerlemeyi kaydederek Haziran 2012’de
katılım müzakerelerine başlamıştır.
2009 yılında AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Sırbistan, 2012’de
aday ülke ilan edilmiş, Ocak 2014’te
AB ile katılım müzakerelerine başlamıştır.
Kuzey Makedonya, 2004 yılında AB
üyelik başvurusunda bulunmuş ve
2005’te aday ülke ilan edilmiştir. Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılından
itibaren Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerine başlanması yönünde görüş bildirmesine rağmen,
Yunanistan ile süren isim sorunu
nedeniyle bu yönde bir adım atılamamıştır. Haziran 2018’de Yunanistan ile varılan “Prespa Anlaşması”
ile isim sorunu tarihe karışmış ve
ülkenin AB ile bütünleşme sürecinin
önündeki en önemli engel ortadan
kalkmıştır. Avrupa Komisyonu, Prespa Anlaşması ile “Kuzey Makedonya” adını alan ülke ile müzakerelere
başlanmasını 2019 yılında da tavsiye
etmesine karşın, müzakerelerin başlanması bu kez de Fransa’nın engeline takılmıştır. Mart 2020 tarihi itibariyle Kuzey Makedonya ile katılım
müzakerelerine başlanması yönünde karar alınsa da, Bulgaristan’ın enAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

gellemeleri nedeniyle süreçte ilerleme olmamıştır.
AB’ye 2009 yılında üyelik başvurusunda bulunan Arnavutluk, 2014
yılında aday ülke ilan edilmiştir. Avrupa Komisyonu’nun Arnavutluk ile
katılım müzakerelerine başlanmasını tavsiye etmesine karşın, Ekim
2019’da müzakere tarihi almayı
bekleyen Arnavutluk Fransa, Danimarka ve Hollanda’nın çekinceleri
nedeniyle Konsey’den onay alamamıştır. Ancak Mart 2020 tarihi itibariyle Arnavutluk ile katılım müzakerelerine başlanması yönünde karar
alınmıştır.
Potansiyel aday ülke statüsündeki
Bosna-Hersek, 2016 yılında AB’ye
üyelik başvurusunda bulunmuştur.
Avrupa Komisyonu, Bosna-Hersek’in
üyelik başvurusuna ilişkin Mayıs
2019’da açıkladığı görüşte, katılım
müzakerelerinin başlayabilmesi için
14 öncelikten oluşan bir yol haritası
sunmuştur. 2008’de bağımsızlığını
ilan eden Kosova ile üyelik başvurusuna giden yolda ön adım olarak
görülen İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanmış ve 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Kosova’nın beş AB
üye ülkesi tarafından tanınmaması
AB ile bütünleşme sürecini zora sokmaktadır.
Okuma Listesi
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Bech, Joseph (1887-1975)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Birliği’nin (AB) öncülerinden
biri olarak kabul edilen (Bkz. Avrupa
Birliği’nin Öncüleri) Joseph Bech,
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kurulmasına öncülük
etmiş ve 1950’lerin sonlarında Avrupa bütünleşmesinin önde gelen mimarı olmuş hukukçu ve politikacıdır.
17 Şubat 1887’de Lüksemburg’da
doğan Bech, Fribourg ve Paris’te hukuk eğitimi aldıktan sonra Lüksemburg’da milletvekili seçilmiş ve başbakanlık görevi yanında (1926-1937
ve 1953-1958 yılları) farklı bakanlık
görevlerinde bulunmuştur. Bech,
Lüksemburg’u, İkinci Dünya Savaşı boyunca ve sonrasında da bütün
çok taraflı müzakerelerde temsil etmiş ve vatandaşlarını; ülkenin, başta 1944’te Benelüks Birliği, 1945’da
Birleşmiş Milletler, 1949’da NATO
olmak üzere kurulan uluslararası
örgütlere katılımını kabul etmeleri
konusunda teşvik etmiştir.
Bech; Belçika, Hollanda ve Lüksem338

burg arasında Benelüks Birliği’nin
kurulması sürecinde yer almış ve
1944’te Benelüks Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu birliğin üç küçük devlet arasında şekillenme süreci AB
için de örnek oluşturmuştur. Bech,
Fransız meslektaşı Robert Schuman
tarafından ortaya koyulan AKÇT’nin
kuruluşunda rol aldıktan sonra dışişleri bakanı sıfatıyla AKÇT Antlaşması’nı imzalamıştır. Ülkesinin de Avrupa’da söz sahibi olması ve gücünü
artırması için AKÇT’nin merkezi olarak kabul edilen Yüksek Otorite’nin
Lüksemburg’da kurulmasını sağlayarak küçük bir Avrupa ülkesi olan
Lüksemburg’un Avrupa’nın bütünleşmesinde önemli rol üstlenmesine
yön vermiştir.
Dönemin Dışişleri Bakanı olarak
AKÇT ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) antlaşmalarını müzakere
eden Bech’in başkanlığında, Benelüks ülkelerinin ortak mutabakatı ile
Haziran 1955’te Messina Konferansı
düzenlenmiştir. Bu konferansın odak
noktası Benelüks Birliği’nin tecrübelerine dayanarak ortak bir otorite
etrafında taşımacılık ve enerji alanlarında yeni faaliyetler içeren genel
bir Ortak Pazar kurulması olmuştur.
Bu çalışmaların devamında da Benelüks ve AKÇT’nin deneyimleriyle
AET’nin kurulmasının önü açılmış
ve Bech, 25 Mart 1957’de imzacı altı
ülkeden biri olan Lüksemburg adına
Roma Antlaşması’nı imzalamıştır.
1960 yılında Joseph Bech’e Avrupa
bütünleşmesine katkı sağlayan kişilere verilen Charlemagne Ödülü takdim edilmiştir.
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Belçika (Belgium)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Resmi adıyla Belçika Krallığı; Lüksemburg, Almanya, Fransa, İtalya
ve Hollanda ile birlikte Avrupa Birliği’ni (AB) kuran altı ülkeden biridir.
(Bkz. Altılar) Başkenti Brüksel olan
ülkenin resmi dilleri; Flemenkçe,
Fransızca ve Almanca’dır. Belçika, 26
Mart 1995 tarihinde Schengen Alanı’na ve 1 Ocak 1999 tarihinde Avro
Alanı’na dâhil olmuştur. Ortak para
birimi Avro’nun kullanıldığı ülkenin
nüfusu AB resmi web sitesinde yer
alan bilgilere göre, 11.522.440’tır.
30.528 km2 yüzölçümüne sahip olan
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ve kuzeybatı Avrupa’da yer alan Belçika, Fransa ile Hollanda’nın arasında konumlanmaktadır ve ülkenin
Kuzey Denizi’ne sınırı bulunmaktadır. AB’nin de facto başkenti olan
Brüksel; Lüksemburg ve Strazburg
ile birlikte önemli uluslararası örgütlere ve AB kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Konsey,
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
(NATO) bunlardan bazılarıdır.
Federal anayasal monarşi ile yönetilen ülkede; kral devletin başı, başbakan ise çok partili hükümetin başı
konumundadır. Karar alma süreçleri
merkezde toplanmamış, hükümetin
üç seviyesi arasında paylaştırılmıştır. Bunlar; federal hükümet, üç dilin
de konuşulduğu Topluluklar ve Flaman Bölgesi, Valon Bölgesi ve Brüksel-Başkent Bölgesi’dir.
AB resmî web sitesinde yer alan bilgilere göre, Belçika’nın ekonomisinde 2018 yılında en önemli sektörlerin; ekonominin %22,1’ini oluşturan
kamu yönetimi, savunma, eğitim,
sağlık ve sosyal hizmet konuları,
%19,4’ünü oluşturan toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, konaklama ve gıda hizmetleri ile %16,7’sini
oluşturan sanayi olduğu görülmektedir. Yine aynı verilere göre; diğer
üye ülkelere gerçekleştirilen ihracat, Belçika’nın toplam ihracatının
%73’üne tekabül etmektedir. Belçika’nın Birliğin sınırları içerisindeki en önemli ihracat ortakları; %18
ile Almanya, %14 ile Fransa ve %12
ile Hollanda’dır. Birliğin sınırları dışındaki en önemli ihracat ortakları
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%5 ile ABD ve %2 ile Hindistan ve
Çin’dir. Ayrıca Belçika ithalatının
%64’ünü AB ülkelerinden yapmaktadır. En önemli ithalat ortakları;
%18 ile Hollanda, %13 ile Almanya
ve %9 ile Fransa’dır. AB dışındaki
en önemli ithalat ortakları ise %7
ile ABD ve %4 ile Çin’dir. Son olarak
Belçika; 1958, 1961, 1964, 1967,
1970 ve 1973 yıllarında Ocak-Haziran döneminde; 1977, 1982, 1987,
1993, 2001 ve 2010 yıllarında ise
Temmuz-Aralık döneminde olmak
üzere toplam 12 kere AB Konseyi
Dönem Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
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Benelüks (Benelux)
–Zafer Can DARTAN–
Benelüks Birliği; Belçika, Hollanda
ve Lüksemburg’dan oluşan ve adını bu üç ülkenin kendi dillerindeki adlarının (Belgique, Nederland,
Luxemburg) birleşiminden alan bölgesel bir işbirliğidir. Benelüks Birliği,
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupası’nda ilk bölgesel ekonomik enteg340

rasyon olması açısından önem taşımaktadır. 5 Eylül 1944 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1948’de yürürlüğe
giren anlaşma ile Belçika, Hollanda
ve Lüksemburg arasında gümrük
birliği oluşturulmuştur. Ardından
Şubat 1958 tarihinde imzalanan anlaşmalarla Benelüks Ekonomik Birliği oluşturulmuştur. Benelüks ülkeleri, ayrıca Almanya, İtalya ve Fransa
ile birlikte 1952 yılında oluşturulan
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kuruluşundan itibaren Avrupa Birliği’ni (AB) kuran “Altılar” arasında yer almıştır. Benelüks
ülkeleri, Haziran 2008 tarihinde de
Benelüx Birliği (The Benelux Union)
adı altında mevcut işbirliğini başta
ekonomi ve güvenlik alanları olmak
üzere devam ettirme kararı almıştır.
Lüksemburg hükümeti web sitesinde yer alan bilgilere göre; Benelüks
Birliği’nin organları; “Benelüks Bakanlar Komitesi”, “Benelüks Konseyi”, “Benelüks Parlamentolar Arası
İstişare Konseyi”, “Benelüks Genel
Sekreterliği”, “Benelüks Adalet Divanı”’dır. En üst karar alma organı
olan Benelüks Bakanlar Komitesi,
Benelüks işbirliğinin stratejisini ve
önceliklerini belirlemekle yükümlüdür. Benelüks Konseyi’nin sorumlulukları arasında ise bakanlar için
gerekli dosyaların hazırlanması bulunmaktadır. Benelüks Genel Sekreterliği; ekonomi, sürdürebilirlik
ve güvenlik alanlarında işbirliği için
girişimde bulunma ve işbirliğini destekleme görevini üstlenmektedir.
Benelüks Parlamentolar Arası İstişare Konseyi, Benelüks konularında
kendi hükümetlerini bilgilendiren
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ve tavsiye veren, üç üye ülkeden
gelen toplam 49 milletvekilinden
oluşmaktadır. Benelüks Adalet Divanı; fikri mülkiyet, ceza ödemeleri,
vergi iadesi, vergilendirmede eşitlik
konularında Benelüks mevzuatının
uygulanmasında tek biçimliliği teşvik etmektedir ve Benelüks ortak
yasal düzenlemeleriyle ilgili bağlayıcı karar alma yetkilerine sahiptir.
Benelüks Birliği’nin Başkanlığı, üç
ülke tarafından bir yıl süreyle dönüşümlü olarak üstlenilmektedir.
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Berlin Artı Anlaşması
(Berlin Plus Agreement)
–Engin SUNE ve Burak TANGÖR–
Berlin Artı Anlaşması, 17 Mart 2003
tarihinde tamamlanan, Avrupa
Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) arasında
imzalanmış bir dizi güvenlik işbirliği
düzenlemesidir. Anlaşma kapsamında AB, kriz yönetim operasyonlarında kullanılmak üzere NATO’nun
varlıklarına ve imkânlarına erişim
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sağlamıştır. Anlaşma, NATO ile AB
arasındaki ortaklığı pekiştirerek kriz
yönetimi ve barış operasyonlarında
iki güç arasında danışma, işbirliği ve
şeffaflığın sağlanmasına olanak tanımıştır. Anlaşmanın alt yapısı, 1996
yılında Berlin’de bir araya gelen
Batı Avrupa Birliği (BAB) ve diğer
Müttefiklerin temsilcileri tarafından atılmıştır. Özellikle 1999 yılında temelleri atılan Ortak Güvenlik
ve Savunma Politikası (OGSP), AB
ile NATO arasında bir işbirliğini zorunlu kılmıştır. Kosova krizinin ivme
kazandığı 1999 yılındaki NATO Washington Zirvesi’nde alınan kararlar,
böyle bir anlaşmanın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu zirvede
NATO, müttefiklerin toplu olarak katılmadıkları operasyonlarda, AB’nin
NATO planlama kapasitelerine erişimine olanak tanıyacağını açıklamıştır. 19-20 Haziran 2000 tarihli Feira
Zirvesi’nde ise AB Konseyi, AB’nin
NATO varlıklarına erişim koşulları ve
prosedürüne dair taleplerini ortaya
koymuştur. Bu zirvede ortaya çıkan
taslak metin, AB’nin NATO varlıklarına erişiminin bir anlaşma ile düzenlenmesini önermiştir. Daha sonra bu
taslak metin, AB Konseyi tarafından
Berlin Artı Anlaşması olarak adlandırılmıştır. 2000 yılındaki AB Konseyi
Nice görüşmeleri, AB üyesi olmayıp
NATO üyesi olan İzlanda, Norveç ve
Türkiye gibi ülkelerin askeri operasyonlar ve kararlardaki statülerini belirlemiştir. Özellikle Türkiye,
AB’nin NATO varlıklarını kullanarak
askeri operasyon düzenlemesine
uzun süre karşı gelmiştir. 2001 yılında NATO Genel Sekreteri ve AB
arasındaki mektuplaşma, işbirliği341

nin kapsamını ve modelini ortaya
koymuştur. 16 Kasım 2002 yılındaki Kopenhag Zirvesi sonrası yapılan
AB-NATO ortak deklarasyonu, Berlin
Artı Anlaşması’nın tamamlanmasına
giden süreci hızlandırmıştır. Bunun
sonucunda 2003 yılının mart ayında
AB ve NATO işbirliği, Berlin Artı Anlaşması’yla kalıcı bir hale gelmiştir.
Anlaşmanın tam metni, Kuzey Atlantik Konseyi’nin kararı gereği gizli
tutulmakla birlikte, NATO’nun basın
bültenleri anlaşmanın ana hatlarını
ortaya koymaktadır. Anlaşma, NATO
ile AB arasında karşılıklı güvenlik
sağlama kuralları kapsamında gizli
bilgilerin paylaşılmasına olanak tanımış ve Avrupa Birliği operasyonlarında NATO’nun planlama kapasitelerinin kullanılmasını sağlamıştır.
Anlaşma, NATO varlıklarının kullanımı, gözetimi, iadesi ve geri alınmasına dair prosedürü detaylı bir şekilde
düzenlemektedir. Berlin Artı Anlaşması, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı’nın AB
operasyonlarını yönetme ve komuta etme koşullarını da açıkça belirtmektedir. Böylece, NATO’nun kendi
savunma planlamasını yaparken,
olası AB askeri operasyonlarında
kullanılacak askeri ihtiyaçları da hesaba katması zorunlu hale gelmiştir.
Berlin Artı Anlaşması, AB’nin askeri
operasyonlar gerçekleştirme sürecine önemli katkılarda bulunmuştur.
2003 yılında Avrupa Birliği bu anlaşma kapsamında, Makedonya’da
Concordia Operasyonu’nu, 2004
yılında da EUFOR Althea adıyla bilinen Bosna-Hersek Operasyonunu
gerçekleşmiştir. Anlaşma ayrıca terörle mücadele ve nükleer silah342

sızlanma kapsamında da iş birliğini
öngörmektedir.
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Beş Başkan Raporu
(Five President Report)
–Sema ÇAPANAOĞLU–
22 Haziran 2015 günü Brüksel’de bir
araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Zirve Başkanı Donald Tusk, Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Mario Draghi, Avro
Grubu Başkanı Jeroen Djisselbloem
ve Avrupa Parlamentosu Başkanı
Martin Schulz, 19 üye ülke ve 330
milyonu aşkın vatandaş tarafından
kullanılan Avro’nun geleceğinin,
Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB),
1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren
gerçekleştirilecek eylemlerle nasıl
daha da güçlendirilip cazip hale getirilebileceğine dair bir görüşme düzenleyip kararlı adımlardan oluşan
bir plan ortaya koydular.
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Böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesinin sebebi, yapılan yapısal
düzenlemelere rağmen ekonomik
dalgalanmalara dayanıklı sistemler,
işsizlik, fiyat istikrarı gibi konularda Avro Bölgesi ülkeleri arasındaki
farkların yarattığı ve yaratabileceği
potansiyel kırılganlıktır. Bu duruma
yönelik 3 aşamalı somut eylemlerle,
sürecin 2025’e dek tamamlanması
planlanmıştır. Sürecin başlıca odak
noktası ise Ekonomik ve Parasal Birliğin belirli düzenlemeler ve kuralların ötesine geçerek; şeffaf ve güçlü
kurumlarla olabildiğince sorunsuz
işleyen, Juncker’in de hedeflediği
“Daha Derin ve Adil bir Ekonomik ve
Parasal Birlik” halini almasıdır.
Sürecin 3 aşamasından ilki, 1 Temmuz 2015 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında gerekli düzenlemelerin yapılarak yürürlüğe girmesinin
amaçlandığı “Yaparak Derinleştirme” aşamasıdır. Aşamanın hedefi,
Avrupa Birliği (AB) kurumlarının ve
Avro Bölgesi üyelerinin, hâlihazırda
var olan antlaşmaları ve düzenlemeleri etkili bir şekilde kullanarak
alınabilecek en yüksek verimi almaya çalışmalarıdır. Mali Birliğin tamamlanması, ulusal açıdan ve Avro
Bölgesi açısından sorumlu mali politikaların belirlenip sürdürülebilir
kılınması, demokratik hesap verebilirliğin artırılması ve yapısal yakınlaşmanın artırılması bu aşamanın
adımlarını oluşturmaktadır.
2. Aşamanın ana amacı, “Ekonomik ve Parasal Birliğin Tamamlanması”dır. Aşamanın başlıca özelliği,
ekonomik yakınsamanın daha da
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artırılmasına yönelik olarak gerekli
düzenlemelerin yapılıp işleme alınmasını hedefleyerek Ekonomik ve
Parasal Birliğin kurumsal yapısına
takviyeler yapılmasıdır. Aşama, ekonomik yakınsamanın artırılması için
daha bağlayıcı olacak geniş kapsamlı düzenlemeler üzerinde anlaşılması ve şok absorpsiyonu konusunda
mekanizmaların geliştirilmesi gibi
tedbirleri içermektedir.
Son Aşama ise en geç 2025 itibariyle, hedeflenen adımların atılmasını
müteakiben EPB’nin tek bir para
birimini paylaşan Avro Alanı ülkeleri ve vatandaşlarına istikrarlı ve
müreffeh bir alan sağlanmasıdır. Bu
özelliğiyle, diğer AB üyesi ülkelerin,
hazır olduklarında Birliğe katılmaları
için teşvik edici ve cezbedici bir ortam yaratacaktır.
Beş Başkanın Raporunda somut olarak sunulan fikirler 4 başlık altında
incelenebilir:
“Yakınsama, Büyüme ve İstihdamdan Oluşan Bir Ekonomik Birliğe
Doğru”
Yakınsama ve bir araya gelme
AB’nin kurucu fikirlerinin en önemlilerindendir. EPB bağlamında yakınsama, Birlik üyesi ülkelerin hepsinin
birebir aynı olmasını değil; sonuç
odaklı benzer politikaların izlenmesi ile kısa vadeli şoklara karşı direnç
oluşturulması, tek pazardan istifade edilmesi ve yüksek oranlarda
büyüme ve istihdamın sağlanmasını
amaçlamaktadır.
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Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi
için Birlik dört temel üzerine oturtulmalıdır. Bunlar, izleme ve koordinasyon işlevini üstlenecek “Avro Bölgesi
Rekabetçilik Sisteminin oluşturulması”; dengesizliklerin önüne geçip düzeltmeye araç olan “Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü’nün güçlendirilmiş bir şekilde uygulanması”;
özellikle uzun dönemli sosyal eşitsizliklerin ve işsizliğin önlenmesine
yönelik olarak planlanan “istihdam
ve sosyal performans üzerinde daha
fazla odaklanılması”; revize edilen
Avrupa Sömestri kapsamında ortak
çıkarlar baz alınarak “ekonomik politikaların daha güçlü bir şekilde koordine edilmesi” olarak sıralanabilir.
“Finansal Birliğe Doğru”
Ekonomik ve Finansal Birlik, birbirleri için destekleyici; aynı zamanda
da tamamlayıcıdır. Bu alandaki çalışmaları artırmak ve güçlendirmek, 1.
Aşama için önceliklerden biri olmalıdır. Ortak para biriminin bir yansıması, ortak bankacılık sistemi olarak
görülebilir; dolayısıyla mevduat güvenliği, paranın hangi ülkedeki banka hesabında olduğundan bağımsız
olarak eşit olarak sağlanabilmelidir.
Bunu gerçekleştirmek için ise tek
banka denetimi, tek banka çözümü
ve tek mevduat sigortası adımlarını
atmak mühimdir. 1. Aşama için başkanlar, Avrupa Mevduat Sigorta Sistemi’nin oluşturulmasını öngörmüşlerdir. Bunun dışında, AB’nin tüm
üyelerini kapsayacak fakat Avro Alanı ülkeleri için daha anlamlı olacak
Sermaye Piyasaları Birliği bir öncelik olarak görülmektedir. Bu sayede,
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finansman konusunda sağlanacak
çeşitlilik ve risk paylaşımı ile daha
bütünleşmiş bir Avrupa ekonomisi
hedeflenebilir.
“Mali Birliğe Doğru”
Ekonomik krizlerin öğrettiği derslerden biri de parasal birlik bağlamında
ortak çıkarların hayati önemi olmuştur. Birliğin ortak çıkarlarını muhafaza edip ileriye taşımak içinse sürdürülebilir mali politikalar, finansal
istikrar ve fiyat istikrarını devam ettirmek elzemdir. 1. Aşama için öneri, danışma maksadıyla Avrupa Mali
Kurulu’nu oluşturmaktır. Bu kurulun
asli işlevi koordinasyon ve ulusal
kuruluşları tamamlamak olacaktır.
2. Aşama içinse başkanların önerisi, Ekonomik ve Parasal Birliği daha
da güçlü kılacak ve ulusal düzeyde
müdahalenin yetersiz kalabileceği
durumları baş edilebilir kılacak bir
ortak makroekonomik istikrar fonksiyonun düzenlenip işletilmesidir.
“Demokratik Hesap Verebilirlik,
Meşruiyet ve Kurumlar”
Daha fazla entegrasyon ve sorumluluk, daha fazla hesap verebilirlik,
meşruiyet ve güçlendirilmiş kurumlar gerektirmektedir. Kimin, neye ve
ne zaman karar vereceği hususundaki görev paylaşımları, aynı zamanda
daha fazla şeffaflık da getirmelidir.
Kriz döneminde, sorunlara hızlıca
yanıt verme ihtiyacı kimi zaman muhalefetin üstesinden gelmeye evrildiğinden, daha güçlü Ekonomik ve
Parasal Birlik için daha kapsayıcı ve
hesap verebilirliği yüksek adımlar
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gereklilik haline gelmiştir. Bu noktada, Avrupa Parlamentosu’nun
süreçte ve kontrolde daha aktif rol
alması; Ekonomik ve Parasal Birliğin
faaliyet alanı genişlerken, 1. Aşama
ile beraber dış temsil konusunda bir
birliğe gidilmesi amacıyla çalışmalara başlanması; kriz döneminde yapılan hükümetler arası anlaşmaların
ve aynı zamanda Avrupa İstikrar
Mekanizması’nın AB hukuksal yapısına entegre edilmesi; Avro Grubu’nun rolünün güçlendirilmesi; ve
son olarak, vergilendirme ve bütçe
gibi konulardaki kararlarında Birlik
üyesi ülkeler bağımsız olmaya devam edecek olsalar da, ilerleyen
yıllarda artan sayıda kararın daha
fazla hesap verebilirlik ve demokrasi temelinde ortak olarak alınacak olmasına binaen bir Avro Alanı
merkez bankası kurulması üzerinde
düşünülmesi gibi adımlar raporda
değerlendirilmektedir.
Okuma Listesi
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
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Beyaz Kitap 			
(White Paper)
–Narin İDRİZ–
Beyaz Kitap, Komisyon tarafından
yayınlanan ve belirli bir alanda gelecekteki Avrupa Birliği (AB) eylemini
başlatmak için ilgili alanda ayrıntılı
ve spesifik teklif kümesini özetleyen
bir belgedir. Komisyon, bir Beyaz
Kitap hazırladıktan sonra halkı, çeşitli paydaşları, Avrupa Parlamentosu’nu ve Konsey’i öne sürülen
teklifleri tartışmaya davet eder. Bu,
Komisyon’un kamuoyunu test etmesinin ve Beyaz Kitap ile önerilen
politikaların olası etkisini değerlendirmesine yardımcı olmanın bir yoludur. Beyaz Kitap genellikle Yeşil
Kitap’tan sonra gelir ve istişareler
ve tartışmalardan sonra siyasi uzlaşmaya varılırsa bu alandaki Birlik
eylem programına zemin oluşturur.
Beyaz Kitap, Komisyon’un belirli bir
alanda resmi mevzuat oluşturulmadan önce politika tercihlerini sunmasının bir yoludur.
Bu konuda en bilinen ve en kilit
belge iç pazarın tamamlanmasına
ilişkin Lord Cockfield’ın hazırlamış
olduğu Beyaz Kitaptır. Bu Beyaz
Kitapta listelenen 300 teklif neredeyse tamamı itibariyle Konsey
tarafından kabul edilmiş ve bu alanda çok sayıda tasarrufun kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur. Avrupa Yönetişimi ile İlgili Beyaz Kitap
(2001) ve Avrupa’nın Geleceğine
İlişkin Beyaz Kitap (2017) da başka
iki örnektir.
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Beyen Planı (Beyen Plan)
–Engin SUNE ve Burak TANGÖR–
Beyen Planı, ismini Hollandalı iş
insanı ve politikacı Johan Willem
Beyen’den alan ortak pazar planı
olarak bilinmektedir. Hollanda eski
Dışişleri Bakanı Willem Beyen, geniş
kapsamlı iktisadi işbirliğini öngören
bu planla ilgili olarak gerek Hollanda’daki gerekse diğer Avrupa devletlerindeki Avrupa bütünleşmesi
karşıtlarını ikna etmiştir.
Johan Willem Beyen, siyasi entegrasyonun, ortak pazar ekseninde
kurulacak ekonomik işbirliğini takip
edeceğini düşünerek Beyen Planı’nı
ortaya koymuştur. Uluslararası finans kurumlarındaki tecrübelerine
dayanarak ticaret kısıtlamalarının ve
işsizliğin ulusal düzeyde çözülemeyecek sorunlar olduğunu ifade et346

miştir. Plan, temel olarak 1932 yılında Belçika, Lüksemburg ve Hollanda
arasında imzalanan Ouchy Sözleşmesini örnek almıştır. Bu sözleşme
kapsamında, üç ülke arasında gümrük vergilerinin yıllık olarak yüzde 10
oranında azaltılması öngörülmüştür.
Beyen, Avrupa’nın dışarıdan bir askeri baskı, içeriden ise komünizm ve
faşizm tehlikesiyle yüz yüze olduğunu ifade etmiştir. Beyen’e göre bu
tehlikelerle başetmenin yolu Avrupa’nın iktisadi büyümesini ve üretkenliğini arttırmaktır. Fakat Beyen’e
göre, ticari ayrımcılık ve mali bilinmezlikle küçük pazarlara bölünmüş
bir Avrupa’da bunu gerçekleştirmek
mümkün değildir. Bu bağlamda 4
Nisan 1955 tarihinde Belçika ve Lüksemburg Dışişleri Bakanlarına bir
protokol yollayarak iktisadi bütünleşmenin öncüsü olacak bir gümrük
birliğinin inşa edilmesini önermiştir.
İlerleyen zamanlarda aynı çağrı, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun
(AKÇT) diğer üyelerine de yapılmıştır. Topluluğun altı üyesinin (Bkz.
Altılar) bölgesel bir iktisadi blok
kurmasını öngören plan, bu bloğun
ulusüstü bir yapı tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtmiştir. Beyen
Planı, temel olarak yalnızca kömür
ve çelik alanındaki işbirliğinin yeterli olmadığını savunmaktadır. Bu
yüzden, bütünsel bir iktisadi işbirliği etrafında şekillenmiştir. Plan her
alanda ortak bir pazar kurulmasının
önemini vurgulamaktadır. Kurulacak
ortak pazarın gümrük vergilerinden
ve ithalat kotalarından arındırılması
gerektiğini ortaya koymaktadır. Plan,
1950’li yıllarında başında Avrupa
Savunma Topluluğu görüşmelerinAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

de ön plana çıkmıştır. Beyen, 1955
yılında gerçekleşen Messina Konferansı’nda bu görüşlerini sunmuştur.
Plan, 1957 yılında Roma Antlaşması
ile kabul edilmiştir.
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Beyen, Johan Willem
(1897-1976)
–Emre ATAÇ–
Johan Willem (Wim) Beyen, 2 Mayıs 1897’de Hollanda’nın Utrecht
şehrinde doğmuştur. 1918’de Utrecht Üniversitesi hukuk bölümünden
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mezun olduktan sonra kariyerine
ulusal ve uluslararası finans alanında başlamıştır. İlk görevini Hollanda
Maliye Bakanlığında yapmış, daha
sonrasında ise Unilever’in yöneticisi
olmuştur. Beyen, İkinci Dünya savaşı sonrasında Bretton Woods Konferansı’nda önemli bir rol oynamıştır.
Beyen ayrıca 1946’dan itibaren Hollanda’yı Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yönetim kurulunda
temsil etmiştir.
Beyen, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra yeniden yapılanma döneminde 1952-1956 yılları arasında
Hollanda Dışişleri Bakanı olarak
da görev yapmıştır. Savaş sırasında
Beyen, 1930’larda görülen finansal
krizlerin tekrarlanmasını önlemek
için tam bölgesel ekonomik işbirliğinin gerekli olduğu konusunda ikna
olmuştur. Savaş sonrası Avrupa’nın
liderleri, savaş korkularının ve ekonomik krizlerin ancak uluslararası
işbirliğinin üstesinden gelinebileceğinin farkına varmaya başlamıştır.
Bazı girişimler bu iş birliğini küresel
ölçekte sürdürmeye odaklanırken,
Beyen, bölgesel işbirliğinin daha
fazla sağlanabileceğine inanmış ve
bu düşünceden hareketle “Beyen
Planı”nı hazırlamıştır.
Beyen, sadece belirli sektörlerde
(kömür ve çelik) bütünleşmenin, iktisadi kalkınma ve nihayetinde siyasi
birliği teşvik etmek açısından yetersiz olduğuna inanmıştır. Bunun yerine altı üye ülkenin (Bkz. Altılar) topluluk içi ticarette kotaları ve gümrük
vergilerini kaldırmasını, dış ülkelere
karşı ortak bir gümrük tarifesi oluş347

turulmasını, dünyanın geri kalanına
yönelik ticaret politikalarının birleştirilmesini, birtakım sosyoekonomik
sektörler için ortak politikalar tesis
edilmesini ve bir Ortak Pazar kurulmasını savunmuştur.
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Bildiri (Declaration)
–Narin İDRİZ–
Avrupa Birliği (AB) hukukunda kullanılan iki esas bildiri (deklarasyon)
türü vardır. İlk tür, kurucu antlaşmalara eklenmiş veya Konsey’in karar
alma sürecinde kabul edilen yorum
bildirileridir. İkinci tür ise, Birliğin
daha da geliştirilmesi ile ilgili esnek
hukuk araçlarıdır. İkinci tür bildiriler, ilgili düzenlemenin bağlayıcı bir
şekilde benimsenmesi konusunda
anlaşmaya varılmasının zor olduğu
durumlarda tercih edilir.
Yorum bildirileri hem uluslararası
hukukta hem de AB hukukunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar
anlaşmaya taraf olan devlet veya
uluslararası örgüt tarafından yapılan
ve bu anlaşmanın belirli hükümleri348

nin anlamını veya kapsamını açıklığa kavuşturmaya çalışan tek taraflı
beyanlardır. Yorum bildirileri, genellikle çok taraflı anlaşmalara yapılır.
Çekincelerden farklı olarak, yalnızca
devletin veya örgütün tutumunu
açıklar ve uluslararası anlaşmanın
hukuki etkisini dışlamaya veya değiştirmeye çalışmaz. Bildiriler genellikle ilgili belgenin imzalandığı veya
tevdii edildiği tarihte yapılır. Hukuki
etkilerine gelince, bir bildirinin yasal olarak bağlayıcı olup olmadığı
sonucuna varmak için her durumda
tarafların bağlayıcı yükümlülükler
oluşturmayı amaçlayıp amaçlamadığını tespit etmek gerekmektedir.
Tarafların niyetini belirlemek çoğu
zaman oldukça zordur.
AB hukuk düzeninde kurucu antlaşmalara bağlı toplam 65 yorum
bildirisi bulunmaktadır. Bu Bildiri
örnekleri arasında AB’nin Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS)
katılım sürecinde Birlik hukukunun
belirli özelliklerinin korunması ile ilgili olarak Lizbon Antlaşması (2009)
ile değişik AB Antlaşması md. 6(2)
hakkında 2 sayılı Bildiri ve öncelik
ilkesine, yani AB hukukunun Üye
Devletlerin hukukuna göre önceliği
hakkında 17 sayılı Bildiri yer almaktadır. Bu yorum bildirileri; kurucu
antlaşmaların hükümlerini yorumlar, açıklar veya ABAD’ın yerleşik
içtihat hukukunu hukuken düzenler, ancak kendi başlarına bağlayıcı
değildir.
Konsey’in karar alma sürecinde yayınlanan yorumlayıcı bildiriler ise,
Konsey kararlarının yorumlanmaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sıyla ilgili tüm veya bireysel Üye
Devletlerin görüşlerini ifade eder.
Bu bildiriler, uzlaşma sağlamak için
kullanılan önemli araçlardır.
İkinci tür bildiriler de AB hukuk düzeninde sıklıkla kullanılmaktadır.
Bunlar, önemli ölçüde siyasi ağırlık
taşıyan esnek hukuk araçları olarak
kabul edilmektedir. Temel haklar ile
ilgili olan, temel hakların korunması
ve AİHS’ye ilişkin Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon tarafından 1977’de kabul edilen Ortak
Bildiri buna örnek gösterilebilir. Bu
Ortak Bildiri, temel hakların statüsünün ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun AİHS’ye katılımı konularının ateşli bir şekilde tartışıldığı bir
zamanda kabul edilmiştir. Bu Ortak
Bildiri, 2000 yılında Temel Haklar
Şartı’nın resmi olarak ilanının yolunu açmış ve Şart, Lizbon Antlaşması
değişikliği ile kurucu antlaşmalar ile
aynı hukuki değere sahip kılınarak
bağlayıcı AB hukuku haline gelmiştir.
Okuma Listesi
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Shaw, Macolm N.. Uluslararası Hukuk, Ankara: TÜBA, 8. Baskı, 2018,
s. 81–84.

Bireysel İlgi		
(Individual Concern)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın
Plaumann kararı (Case 25/62) ekseninde bir tasarrufa ilişkin bireysel ilgi için tasarrufun, muhatap
aldığı kişiler dışındaki kişileri, bu
kişilerin kendilerine özgü atfedilen
kesin nitelikleri veya bütün diğer
kişilerden ayırt edici koşullar nedeniyle etkilemesi ve bu faktörler
sebebiyle aynen tasarrufun muhatabı olan kişiler gibi bireysel olarak
farklılaştırması gerekmektedir. Bu
durum, ayrıcalıksız davacı tarafından kendisini muhatap almayan
tasarrufun kendisini aynen muhatap aldığı kişiler gibi esaslı şekilde
etkilediğinin ispatlanmasını gerektirir. Bu itibarla davacının, kendisine
özgü nitelikler veya bütün diğer kişilerden ayırt edici koşullar itibariyle
tasarruf tarafından diğer kişilerden
farklılaştırılmasını ve böylece bireyselleştirilmesini ispatlayabilmesi
gerekir. Bireysel ilgi şartı, ayrıcalıksız davacı açısından kendisini muhatap alan tasarruflar ile uygulayıcı
tasarruf gerektirmeyen düzenleyici
tasarruflar dışında kalan Avrupa
Birliği (AB) tasarrufları bakımından
doğrudan ilgi şartıyla birlikte kümülatif bir dava ehliyeti şartı teşkil
etmektedir. Bireysel ilgi şartı, tasarrufun kabul edildiği zaman itibariy349

le değerlendirilir. Tasarrufta ismen
zikredilmek; tasarrufun kendi özel
durumuna ilişkin düzenleme yapmış olması; AB hukukunca tanınan
ve tasarrufu kabul eden organın riayet etmekle mükellef olduğu üzere kendisine korunma temin eden
usuli haklar çerçevesinde tasarrufun hazırlık, uygulama ve kontrol
aşamalarına katılmak; fikri mülkiyet
hakkına veya müktesep hakka sahip
olmak ABAD’ın davacıları bireysel
ilgili gördüğü örnekler olarak gösterilebilir. Kavram, Lizbon Antlaşması
(2009) öncesinde iptal davasını düzenleyen madde metninde yer alan
tüzük şeklinde karar kavramı nedeniyle iptal davasına konu olabilmesi
için tasarrufun doğasını belirlemeye
yönelik uygulanan soyut terminoloji
ve kapalı kategori gibi testlerle tespit edilen birel işlem kavramı ile karıştırılmaktadır. Ancak sık rastlanan
bu yanlışı ortadan kaldıracak, iki
kavramın birbirinden tam manada
ayrılmasını temin edecek bir kriterin de tam olarak geliştirilemediğinin, dolayısıyla aralarında bir çeşit
örtüşme ve benzerlik olduğunun
vurgulanması gerekir. Bu itibarla,
birel işlem aleyhine açılan bir iptal
davasında, davacının tasarrufun kabul edilmesiyle alakalı tanımlanmış
veya tanımlanabilir kapalı bir sınıfın
bir üyesi olduğunu ispatlayabilmesi
doğrudan ilgili olduğunun bir ifadesi
olarak değerlendirilmektedir. Ancak
yine de davacı açısından başlıbaşına
kapalı bir sınıfın üyesi olmak, tasarrufun bu davacıyı kendisine özgü atfedilen kesin nitelikleri veya bütün
diğer kişilerden ayırt edici şartlar
itibariyle etkilemediği durumlarda,
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bireysel ilgisinin mevcudiyeti açısından yeterli değildir.
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Birincil Hukuk
(Primary Law)
–Narin İDRİZ–
Avrupa Birliği (AB) hukukunun ilk ve
en önemli kaynağı, doğrudan Üye
Devletler tarafından oluşturulan
belgeler olan kurucu antlaşmalardır.
Kurucu antlaşmalar ile kurucu antlaşmalarda değişiklik getiren antlaşmalar ve bunların ekleri, protokolleri AB birincil hukuku olarak adlandırılmaktadır. Kurucu antlaşmalar;
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
Antlaşması (1952), Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması (1958),
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
Antlaşması (1958) ve Avrupa Birliği
Antlaşması’dır (1993). Kurucu antAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

laşmalar; Avrupa Tek Senedi (1987),
Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması (1999), Nice Antlaşması (2003) ve Lizbon Antlaşması
(2009) ile değiştirilmiştir. Buna ek
olarak kurucu antlaşmalar; Birleşik
Krallık, İrlanda ve Danimarka’nın katılımını sağlayan 1973 tarihli Katılım
Antlaşması gibi yeni Üye Devletlerin
katılımını sağlayan Katılım Antlaşmaları ile de birçok kez değiştirilmiştir.
Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden bu yana, AB Antlaşması
(ABA) md. 6(1) uyarınca Temel Haklar Şartı da antlaşmalar ile aynı hukuki değere sahiptir ve birincil hukukun bir parçasını oluşturur.
ABAD’ın Les Verts davasındaki (Case
294/83) kararına göre kurucu antlaşmalar Birlik açısından “anayasal
nitelikte”dir. Bu nedenle kurucu
antlaşmalar AB hukuk düzenindeki
normlar hiyerarşisinin en üstünde
yer alır. Bu da, kurumlar tarafından
kabul edilen diğer tüm hukuki tasarrufların kurucu antlaşmalar ile
uyumlu olması gerekliliği anlamına
gelmektedir. Birlik bugün iki kurucu
antlaşmaya dayanmaktadır. Birincisi,
Birliğin dayandığı değerlere, ana kurumsal çerçevesine ve Ortak Dış ve
Güvenlik Politikasına ilişkin hükümler içeren Avrupa Birliği Antlaşması’dır. İkincisi ise, iç pazarın işleyişi ve
ortak tarım politikası, ortak taşımacılık politikası ve çevre politikası gibi
çeşitli politikalarına ilişkin hükümler
dahil olmak üzere AB maddi hukukunun çoğunu içeren Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma’dır.
Kurucu antlaşmalar “çerçeve antlaşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ma” niteliğindedir. Başka bir deyişle,
genel ve programatiktir: ilave özel
tedbirler alarak ulaşılması gereken
bir çerçeveyi ve hedefleri düzenlemektedir. Bu özel tedbirler, Birlik
kurumları tarafından Antlaşmalar’da
öngörülen kural ve usullere uygun
olarak kabul edilecek AB’nin ikincil
hukukunu oluşturur.
Kurucu antlaşmalar, öncelik ilkesi
gereği, AB hukukunun bir parçası
olarak Üye Devletlerin anayasaları
dahil olmak üzere AB Üye Devletlerinin ulusal hukuklarına göre önceliğe
sahiptir. Doğrudan etki ilkesi çerçevesinde, kurucu antlaşma hükümleri; açık, kesin, koşulsuz olması ve Üye
Devletlerin başka uygulama tedbirini
gerektirmemesi halinde kişiler tarafından ulusal mahkemeler önünde
ileri sürülebilir. Bu koşulları sağlayan
hükümler “doğrudan etkili” olarak
tanımlanmaktadır.
Son olarak, ABAD tarafından tamamlayıcı bir hukuk kaynağı olarak geliştirilen AB hukukunun genel ilkelerinin
de normlar hiyerarşisinin en üstünde
yer aldığını ve bazı kaynaklarda birincil hukukun bir parçası olarak kabul
edildiğini belirtmek gerekir. İkincil
hukukun, AB hukukunun genel ilkeleri de dâhil olmak üzere, birincil hukuka uygun olması gerekmektedir.
Okuma Listesi
Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma: https://ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
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Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
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Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları
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Birleşik Krallık (United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland)
–Emre ATAÇ–
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey
İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın
(Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı) nüfusu, 2020 yılında
yayınlanan resmi istatistiklere göre
66,796, 800’dür.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda, birbiri ardına iktidara gelen
Birleşik Krallık hükümetleri Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET)
altı kurucu ülkesinin öncülük ettiği
Avrupa bütünleşmesine katılmaya
başlangıçta ilgi göstermemişlerdir.
Ancak, 1960’larla birlikte Harold
Macmillan liderliğindeki muhafazakâr hükümet, Birleşik Krallık’ın
AET üyeliği için başvuruda bulunma
kararını vermiştir. Birleşik Krallık’ın
1961 yılında yaptığı ilk üyelik başvurusu, 1963 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle tarafından veto edilmiştir; 1967 yılında
yapılan ikinci başvuru da reddedil352

miştir. Avrupa Birliği’nin (AB) öncülü olan AET’nin kuruluşunda yer
almayan Birleşik Krallık, 1973 yılında
AET üyesi olabilmiştir. (Bkz. Birleşik
Krallık, İrlanda ve Danimarka Genişlemesi) 1975 yılında İşçi Partisi
üyeliği referanduma sunmuş ve halkın %67’si Ortak Pazar içinde kalmak
yönünde oy kullanmıştır. (Bkz. Birleşik Krallık Üyelik Referandumları)
Birleşik Krallık, üyeliği süresince de
AB ile ilişkisinde hem sorunlar yaşamış hem de Birlik politikalarını etkilemiştir. Bütçeye ilişkin tartışmalar
(Bkz. Birleşik Krallık Bütçe Anlaşmazlığı) ve Birleşik Krallık’a sağlanan kimi istisnalar AB gündeminde
sıklıkla yer almıştır. Birleşik Krallık
Avrupa Para Birimi Avro’yu kullanmamış, Schengen sisteminin dışında
kalmayı tercih etmiştir. AB genişleme politikasını desteklese de Brexit
referandumu sırasında genişleme
politikasına ilişkin popülist söylemler, Birleşik Krallık’ın sözkonusu politikaya ilişkin geleneksel tutumunu
sürdürmediğini göstermektedir. Bu
çerçevede Birleşik Krallık’ın Avrupa
şüpheciliğinin izlendiği ülkelerden
biri olduğu söylenebilir. Avrupa bütünleşmesine başlangıçta dâhil olmayan ülke, sonradan katıldığı bütünleşme hareketine mesafeli yaklaşmıştır.
Birleşik Krallık ve AB arasındaki ilişkiler, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ile bir tarihi bir sürece girmiştir.
Ülkede 23 Haziran 2016 tarihinde
gerçekleştirilen (Brexit) referandumda halkın %52’si AB üyeliğinden
ayrılma yönünde oy kullanmıştır.
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Üye ülkelerin Birlik’ten ayrılmasını
düzenleyen Lizbon Antlaşması’nın
50’nci Maddesi’ne göre Birleşik
Krallık’ın AB’den ayrılma süreci başlatılmış, 30 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık AB’den ayrılmıştır. (Bkz.
Brexit)
Okuma Listesi
Aras, İlhan ve Altuğ Günar. “Birleşik
Krallık’ın Avrupa Birliği’nden Ayrılma Referandumu: Brexit Süreci ve
Sonuçları”, Marmara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı
2, 2018.
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Birleşik Krallık Bütçe
Anlaşmazlığı (British
Budget Dispute)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
1979 yılında dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Margaret Thatcher’ın,
Birleşik Krallığın topluluk bütçesine
yaptığı katkının bir bölümünün geri
ödenmesini talep etmesiyle diğer
Üye Devletler ile Birleşik Krallık arasında bütçe konusunda anlaşmazlık
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yaşanmıştır. Söz konusu anlaşmazlığın altında yatan sebep, fonların
dağılımıyla ilgilidir. Topluluk bütçesinin yaklaşık olarak % 70’ini oluşturan Ortak Tarım Politikası’na (OTP)
aktarılan fonlardan, Birleşik Krallık
tarım arazilerinin az ve verimsiz olması nedeniyle katkı yaptığı ölçüde
fayda sağlayamamıştır. Durum böyle
olunca, Birleşik Krallık bütçeye yüksek miktarda katkı yapmasına rağmen bütçeden orantısız bir şekilde
az pay aldığı gerekçesiyle OTP’ye
ayrılan fon miktarının düşürülmesini
talep etmiştir. Ancak, Fransa başta
olmak üzere OTP’den fayda sağlayan
Üye Devletler bu talebe karşı çıkınca
kriz ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık
bütçeye yaptığı katma değer vergisi
(KDV) katkısı ile sağladığı fayda arasındaki farkın % 70’ini indirim olarak ödenmesini talep etmiştir. 1984
yılında Fountainbleau Zirvesi‘nde,
Birleşik Krallık ilk talep ettiği orandan geri adım atarak % 66 oranını
kabul etmiş ve bütçe sorunu çözüme kavuşmuştur. Böylelikle Birleşik
Krallık, Avrupa Birliği (AB) bütçesine
yapacağı katkı payında özel bir indirim elde etmiştir. Bu durum, İngiliz
indirimi olarak nitelendirilmektedir.
İndirimin hesaplanmasına ilişkin net
formül AB’in Öz Kaynaklar Kararı
belgesinde bulunmaktadır. % 66 indirim oranı sabit olmakla beraber,
indirim miktarı Birleşik Krallığın milli
geliri, KDV geliri ve Avro/pound döviz kuruna bağlı olarak her yıl değişmektedir.
Her ne kadar 1984 yılında Birleşik
Krallığa tanınan söz konusu ayrıcalık yürürlükte olsa da; AB bütçesinin
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finansmanının geçirdiği değişimler,
artan üye sayısı, Üye Devletlerin bu
ayrıcalığının kaldırılmasına yönelik talepleri vb. faktörler indirimin
hesaplanmasında bazı değişimlere neden olmuştur. Bu çerçevede,
Avrupa Komisyonu 2004 yılında
2007-2013 mali perspektifinin belirlenmesi için sunmuş olduğu teklifte
Birleşik Krallığa tanınan indirim oranın düşmesi gerektiğini belirtmiştir.
İlk aşamada dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair söz konusu
değişikliği OTP’nin yeniden düzenlenme koşuluna bağlı olduğunu dile
getirerek reddetmiştir. Ancak Aralık
2005 tarihinde, Birleşik Krallık hükümeti 2009 yılı itibariyle gerçekleşecek genişlemenin finansmanına destek olmak amacıyla genişlemeyle ilgili tarım harici harcama
kalemlerinin -10.5 milyar Avro’yu
geçmemek kaydıyla- İngiliz indirim
hesaplamasının dışında kalmasını
kabul etmiştir.
Söz konusu düzenleme, 2007/436
sayılı Konsey kararı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir. Ancak, bu karar
İngiliz halkından tepki toplamıştır.
Yeni düzenleme ve 1984 yılından
beri yapılan bütçe indiriminin Birleşik Krallığın bütçeye net katkı sağlayan ülke konumunu değiştirmemesi; AB karşıtlarının Brexit kampanyasında savundukları önemli bir
argümanı olmuştur.
Okuma Listesi
Alakbarov, N. Brexit’in Politik Ekonomisi, İstanbul: İktisadi Kalkınma
Vakfı Yayınları, 2018.
354

D’Alfonso, A. “The UK ‘rebate’on the
EU budget: An explanation of the
abatement and other correction
mechanisms”, European Parliamentary Research Service, 2016 http://
www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2016/577973/EPRS_
BRI(2016)577973_EN.pdf
Dinan, D. Europe Recast: A History
of European Union, London: Red
Globe Press, 2004.

Birleşik Krallık Üyelik
Referandumları (British
Referendums on
Membership)
–Erdem DENK–
Birleşik Krallık üyelik referandumları; Birleşik Krallık 1973 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyesi
olduktan sonra 1975 yılında gerçekleştirilen referandum ile 23 Haziran
2016 tarihinde AB’den ayrılmak için
yapılan referandumları kapsamaktadır. (23 Haziran 2016 referandumu için Bkz. Brexit)
Bir ada ülkesi olan Birleşik Krallık,
yüzyıllar boyunca “kıta Avrupası içi”
sorunların kısmen dışında kalmayı
başarabilmiş ve hatta biraz da bu
sayede üzerinde güneş batmayan
bir dünya imparatorluğuna dönüşebilmiştir. Ancak bütün dünyayı sararak kurulmasında büyük rol oynadığı uluslararası sistemde özellikle iki
dünya savaşı sonrasında yaşanan
köklü değişiklikler, Birleşik Krallık’ı
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yeni uluslararası düzenin başat gücü
olmaktan çıkarmıştır. Özellikle 1956
Süveyş Krizi’nde ABD’nin kendisine
karşı birlikte süpergüç olacakları
SSCB’yle birlikte hareket etmesi,
Birleşik Krallık’ı Avrupa’ya yaklaştıracaktır. İngiliz Milletler Topluluğu
(Commonwealth) da düşünüldüğünde dünya ekonomik ağının Avrupa’daki en önemli parçalarından
olmaya devam eden Birleşik Krallık,
konumunu korumak adına bölgesel
(ekonomik-askeri) işbirliği mekanizmalarına katılma seçeneğini değerlendirecektir. Bu çerçevede, kıta içi
savaşların tekrarlanmasını engelleme adına Almanya-Fransa ekseninde kurulmakta olan ulus-üstü
Avrupa Toplulukları, savaş sırasındaki ittifak ilişkilerinin de etkisiyle,
yakından takip edilecektir. Ancak
imparatorluk gururu olarak özetlenebilecek pek çok askeri, ekonomik,
siyasi, ideolojik ve kültürel çekince
ve itiraz kadar, ada ülkesi olmanın
getirdiği izolasyonist eğilimlerin
de galebe çaldığı Birleşik Krallık,
ulus-üstü Avrupa Toplulukları’nın
dışında kalacaktır. Bunun yerine
Avusturya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç ve Portekiz ile birlikte
hareket edecek ve 1960’ta Avrupa
Serbest Ticaret Birliği (European
Free Trade Association-EFTA) kurulacaktır. (Birleşik Krallık, 1959’da
da hükümetlerarası Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olacaktır). Kuşkusuz bu tercihte bir yandan İngiliz
Milletler Topluluğu’nun sağladığı
ticari avantajları tek başına kullanırken diğer yandan da benzer ekonomileri olan Avrupa devletleriyle
kısmen birlikte hareket etmenin
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avantajlarından yararlanma amacı/
beklentisi belirleyici olacaktır.
Ne var ki, kısa zamanda bu iki hedefin de yanlış olduğu değerlendirmesi ağır basmaya başlayacaktır.
Birleşik Krallık’ın ticaretinin önemli
bir kısmını Altılar (Inner Six) olarak
anılacak Avrupa Toplulukları’nın
temsil ettiği Avrupa’yla yaptığının
anlaşılması, iş çevrelerinin fikrini
değiştirmesinde önemli bir etken
olacaktır. Üstelik Altılar karşısında
Yediler (Outer Seven) olarak adlandırılan EFTA’nın yeni uluslararası
ekonomik sistem içerisindeki konumunun görece zayıf olduğu da zamanla anlaşılacaktır. Bunun bir nedeni, endüstriyel mallardaki gümrükleri aşamalı olarak kaldırmayı
amaçlayan EFTA’nın tarım ve balıkçılığı dışarıda bırakmasıdır. Keza ilk
bakışta avantajına gibi görünse de
Altılar’ın aksine üyelerine üçüncü
devletlerle ticari ilişkilerinde gümrük serbestisi tanıması da zamanla
önemli bir dezavantaj olacaktır. Zira
“ortak gümrük tarifesi” benimseyen
Altılar Avrupa markası etrafında/
altında bir güç birliği oluştururken,
yeterince/hiç yeni olmayan klasik
bir hükümetler-arası ticari birlik
fikrini benimseyen Yediler’in her
birinin dışa karşı tek başına kalacağı
açıktır. Oysa oluşmakta olan uluslararası sistemin bölgesel ayakları olan
örgütlenmelerin önemi gittikçe artmaktadır. Nihayetinde uluslararası
(siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve
ideolojik) sistemde ikincilleşmekte
olan Avrupa ve Avrupalı devletlerin tek başına değil birlikte hareket
etmesinin daha rasyonel olduğunu
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daha 1943’te söyleyen Jean Monnet haklıdır: Avrupa gibi altyapısı itibariyle ve hatta sosyo-ekonomik anlamda epey entegre olmuş kompakt
bir bölgede egemenliği ulus-devlet
ölçeğinde değil ulus-üstü bir güç
birliği zemininde kullanmak daha
mantıklıdır.
Nitekim Avrupa Birliği’nin (AB) temellerinin atıldığı 1950’lerde “Britanyalı” kimliğiyle “Avrupa”nın dışında kalan Birleşik Krallık, ilk hedefi olan gümrük birliğine yönelmiş
AET’yle 1961’te görüşmelere başlamış ve Ocak 1963’te de üyelik başvurusu yapmıştır. Aslında mevcut
AET üyelerinin biri hariç tümü Birleşik Krallık’ın üyeliğine sıcak bakmaktadır. Ancak henüz kendi yapısını ve
iç dengelerini tam anlamıyla oturtamayan AET’nin Fransa vetosu nedeniyle bu başvuruyu reddetmesinde
kuşkusuz de Gaulle’ün tutumu çok
belirleyici olmuştur. Bunda iki ülke
arasındaki ekonomik-siyasi-tarihsel
rekabet kadar Birleşik Krallık’ın NATO’nun merkez ülkesi ABD’nin sıkı
müttefiki olması ve “yeterince Avrupalı” görülmemesi de önemli bir etkendir. Keza, özellikle de Gaulle’ün
1967’de ikinci vetosunu açıklarken
belirttiği gibi, “Avrupa’ya karşı derin
düşmanlığı” bilinen Birleşik Krallık’ın kurulmasında ilgi göstermediği ve müzakerelerine katılmadığı
AET’nin koşullarında sonradan kendi lehine köklü değişiklikler istemesi
de tepki çekmiştir. Öte yandan, o
dönem marjinal bir grup olan Avrupa-şüphecilerinin (Bkz. Avrupa Şüpheciliği) “küçük düşürülmeye son
verilmesi ve başvurunun geri çe356

kilmesi” yönündeki itirazı bir yana,
“ada milliyetçiliği” ortak paydasında
bir şekilde ve ölçüde buluşan Birleşik Krallık anaakım siyasi partilerinin
üyelik talebinin arkasında yer aldığı
görülmektedir. 1973’te gerçekleşecek üyeliğin yolunu açansa, çalışma
ilişkilerinden tarımsal üretim biçimine kadar Avrupa’dan farklı ekonomisiyle Birleşik Krallık’ın bütünleşme projesinin sonunu getireceğini söyleyen de Gaulle’ün 1969’da
Fransa devlet başkanlığından istifası
olacaktır.
AET ile üyelik müzakerelerini başlatma, Birleşik Krallık’ta 1970’te gerçekleşecek genel seçimlere giden
anaakım partilerin en önemli vaatleri arasında olacaktır. Öyle ki, Britanyasız AET’nin bütünleşmeyi daha
ileri taşıyamayacağını dahi söyleyen
Muhafazakârların adayı Edward Heath, seçilince yakın çalışma arkadaşlığı kuracağı Fransa’nın yeni Başkanı
Georges Pompidou’nun desteğini de
alacaktır. Böylece müzakere edilen
katılım antlaşması Avam Kamarası’na geldiğinde ise, dünyanın farklı yerlerindeki milyonların Birleşik
Krallık’ın gerçekten birleşmiş Avrupa’nın içindeki haklı yerini almasını
kutlayacağını söyleyecektir. Oylama
356-244 lehte sonuçlanmakla birlikte hem hükümetteki Muhafazakârlar içinde hem de muhalefetteki
İşçi Partisi içinde üyeliğin kendisine
değilse de koşullarına çeşitli itirazlar
yükselmeye başlayacaktır. Öyle ki, 1
Ocak 1973’te resmen gerçekleşen
üyelik (Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda,
Danimarka Genişlemesi) için referandum yapmayan Muhafazakâr
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hükümet, 1 Haziran 1973’te aldığı
kararla üyeliğin devamı için halkın
görüşüne başvurulmasının yolunu
açacaktır. Koşulları yeniden müzakere edilecek üyeliğin devamı konusunda nihai kararı halkın vereceğini
-ideolojisinin de gereği olarak- vaat
eden İşçi Partisi de referandum kararını destekleyecektir. Aslında İşçi
Partisi içinde üyeliğe “ideolojik” nedenlerle kategorik olarak itiraz eden
“devletçi” bir damar vardır. Daha
“piyasacı” olanlar da söz konusudur.
Ancak ağırlıklı görüş üyelik koşullarının yeniden müzakere edilmesi ve
değiştirilmesi, bu haliyle üyelikte
kalmanın ise halkın görüşüne sunulması şeklindedir. Nitekim bir anlamda referandum yoluyla “üyeliği tazeleme” tutumu benimsenecektir.
Şubat 1974 genel seçimlerini az
farkla kazansa da ancak azınlık hükümeti kurabilen İşçi Partisi, özellikle kömür grevlerini bitirmesinin
etkisiyle Ekim 1974’te yapılan erken
seçimi açık farkla kazandıktan sonra AET ile müzakereleri içeride eli
rahatlamış şekilde yürütecektir. Aslında Birleşik Krallık’ın geçiş dönemi
için üçüncü ülkelerle yaptığı ticarete
tanınan istisnaları uzatma, AET bütçesine yapılacak katkıyı azaltma ve
örneğin çiftçilere verilecek doğrudan sübvansiyonları yenileme gibi
taleplerine sıcak bakıldığı söylenemez. Ancak ortak hedeflere uygun
bazı düzenlemeler Britanyalı Avrokratların da katkısıyla AET geneli
için yapılacak, böylece ortak birliğin
ortaklaşa şekillendirilmekte olduğu
fikri de önemli ölçüde vurgulanmış
olacaktır. Kaldı ki, AET tarafı da İşçi
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Partisi özelinde Birleşik Krallık içindeki Avrupa-şüphecilerini kazanmayı ve AB’nin prestijini artıran yeni
bir üyeyi daha yolun başına kaybetmemeyi istemektedir. (Nitekim
“evet” kampanyasının liderliğinde
parlayan İşçi Partili İçişleri Bakanı
Roy Jenkins, iki yıl sonra -şimdiye
kadar bu göreve gelen tek Britanyalı
olarak- Avrupa Komisyonu Başkanı
(1977-1981) seçilecektir.) Taraflar
arasında 11 Mart 1975’te Dublin’de
varılan uzlaşı, 9 Nisan’da Avam Kamarası’ndan da 170’e karşı 396 oyla
onay alacaktır.
Bu süreçte hazırlanan referandum
yasası, AET konusunda içinde bölünen İşçi Partisi’ne Muhafazakârların
verdiği destekle Parlamento’dan geçirilebilecektir. Parlamento kararıyla gerçekleşen üyeliğin bu kez doğrudan halka sorulması fikrinin iki
ana parti tarafından desteklenmesi
önemli bir kırılmadır. AET üyeliğiyle
Birleşik Krallık’ın egemenliği arasındaki ilişkinin yeniden tanımlandığı
açıktır. Dahası, referandumun Birleşik Krallık’ı oluşturan Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere’nin
tümünde aynı anda ve tüm vatandaşların katılımıyla yapılması da bir
ilk olacaktır. İç seçim sistemiyle ilgili
2011’de yapılan referandumla 2016
Brexit referandumuna kadar doğrudan egemenliği ilgilendiren bir
konuda tüm Birleşik Krallık halkının
görüşü ilk kez sorulmaktadır.
Kullanılan oyların salt çoğunluğunun (%50 + 1 oy) sonucu belirleyeceği referandum, 5 Haziran 1975
Perşembe günü gerçekleştirilecek357

tir. (Adada sandığa perşembe günleri gidilmesinin nedenleri konusunda
farklı görüşler söz konusudur. Kimi
işçi sınıfının sosyalleşme ortamları
pub’lara haftalıkların ödendiği cuma
gününün hemen öncesinde daha az
gitmesinden yararlanmayı isteyen
sağı, kimi kilisenin etkisinin artacağı
pazar gününe en uzak günü tercih
eden solu, kimiyse çoğu kasaba/
kent pazarının perşembe günleri kurulması nedeniyle zaten kente gelen
köylülerin oy kullanmasını hedefleyen pragmatistleri işaret etmektedir.)
Referandumda seçmenin evet ya da
hayır seçeneklerinden birini işaretleyerek yanıt vermesi istenen soru
şöyle formüle edilecektir:
“Hükümet Birleşik Krallık’ın Avrupa
Topluluğu’na üyelik koşulları konusunda yapılan yeniden müzakerenin
sonuçlarını açıkladı.
Birleşik Krallık’ın Avrupa Topluluğu
(Ortak Pazar) içinde kalması gerektiğini düşünüyor musunuz?”
Parantez içindeki “Ortak Pazar” ifadesinin hükümetin hazırladığı taslağa Parlamento’da eklenmesinin son
anda kabul edilmesi önemlidir. Zira
sadece adadaki “milliyetçi damarı”
değil sol sendikaları da “hayır” lehine etkileyebilecek bir ifade söz konusudur. Nitekim bir bütün olarak
en tutarlı ve istikrarlı evet taraftarı
Liberaller olurken, hükümetteki İşçi
Partisi içinde bölünmeler yaşanacak
ve üyeliğin piyasacı mantığı kabul etmek anlamına geldiğini savunan ka358

nat hayır kampanyasına katılacaktır.
Avrupa’yla yakınlaşmayı sol ideoloji
gereği savunan enternasyonalistler
bir yana, İşçi Partisi’nde ön plana
çıkan ve evet kampanyasının sloganını da belirleyecek kanat ise, 1973
Petrol Krizi’nin olumsuz etkilerinin
de hissedildiği koşullarda önceliğin
aş, iş ve para (food, jobs and money)
olduğunu savunacaktır. Kimi hayırcıları barındıran Muhafazakârlar ise
yeni seçilen liderleri Margaret Thatcher önderliğinde evet kampanyası
yürütecektir. Sadece kampanyaya
maddi destek de veren bankalar ya
da şirketler (sermaye) değil, başta
Ulusal Çiftçi Birliği ve işçi sendikaları olmak üzere emek tarafı da evet
kampanyasına destek açıklayacaktır.
Nitekim istisnalar hariç neredeyse
tüm ulusal basın evet yanlısı yayın
yapacak, hayır diyenlerin güvenilmez, tehlikeli, maceracı ve Marksist
olarak niteleyen örneklerin de gösterdiği üzere moral üstünlük evet
diyenlerden yana olacaktır. Hayır
kanadının en dikkat çeken bileşenleri ise İrlanda (Ulster Unionist Party),
İskoçya (SNP) ve Galler (Plaid Cymru) “milliyetçi partileri”dir.
Katılımın görece yüksek olduğu
(%64.67) referanduma katılanların sadece 32.77’si hayır diyecek,
%67.23 ise Avrupa Topluluğu’nda
kalma yönünde oy kullanacaktır.
Daha da önemlisi, iki İskoç bölgesi
Shetland Islands ve Western Isles
hariç tüm seçim bölgelerinden evet
sonucu çıkmıştır. İngiltere ve Galler’in İskoçya ve Kuzey İrlanda’ya
oranla üyelikte kalmaya daha çok
destek vermesi de dikkat çekicidir.
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Mevcut üyeliğe desteği ölçme amacıyla (da) yapılan referandum, üyelikte kalmaya umulanın ötesinde verilen destek nedeniyle Avrupa-şüpheci görüşü önemli ölçüde ve uzun
süre bastıracaktır. Bunda önemli
etkenlerden biri, kıtayla artan (iş,
çalışma, eğitim, kültür vb.) etkileşimlerin zamanla adada yaratacağı
dönüşümler olsa gerektir. 1975’te
yapılan referandumdan farklı toplumsal kesimlere ve bölgelere göre
alınan sonuçlar ile tam 41 yıl sonra
yapılacak Brexit oylamasının sonuçları karşılaştırıldığı zaman açıkça görüleceği üzere.
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Birleşik Krallık, İrlanda ve
Danimarka Genişlemesi
(United Kingdom,
Ireland and Denmark
Enlargement)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) 1973 yılında
gerçekleşen ilk genişlemesi akademik yazında kimi zaman “Kuzey Genişlemesi” olarak da adlandırılmaktadır. Bu genişleme dalgası daha çok
Birleşik Krallık ile ilgili gelişmelere
odaklıdır. Danimarka ve İrlanda
başvuruda Birleşik Krallık’ı takip etmişlerdir. Bu genişlemenin özellikle
Birleşik Krallık odaklı nedenleri ve
Fransa’nın tutumu genişleme literatüründe şu şekilde ortaya konmaktadır. Birleşik Krallık; eski sömürgelerinden oluşan Commonwealth
ülkeleri ve ABD ile yakın ekonomik
ve siyasi ilişkileri, dünya siyasetinde
kendisini ikinci dünya savaşı sonrasında da dünyanın önemli büyük
güçlerinden biri olarak konumlandırması, geleneksel olarak egemenliğini korumaya yönelik yaklaşımının
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
(AET) ulusüstü yapısı ile bağdaşmaması nedeniyle başlangıçta AET
içinde yer almamıştır. Bunun yerine
Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne
(European Free Trade Association
– EFTA) yönelen Birleşik Krallık, bir
süre sonra Orta Doğu’da ve dünya
siyasetinde gücünü kaybetmeye
başlaması, Commonwealth ülkelerinden elde edilen kârların azalması
gibi sebeplerle AET’ye başvurma kararı almıştır.
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1961 yılında Birleşik Krallık ile birlikte İrlanda ve Danimarka, 1962
yılında da Norveç AET’ye başvurmuştur. Genişleme literatüründe
ele alındığı şekliyle, Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Birleşik
Krallık’ın Fransa’nın AET içindeki
ağırlığını ve tarım politikası gibi bazı
ortak politikalardaki kazanımlarını
tehdit edebileceği ve ABD ile ilişkilerinin ABD’nin Avrupa işlerine
karışmasına yol açabileceği endişesiyle Birleşik Krallık’ın başvurusunu
veto etmiştir. Birleşik Krallık’ın 1967
yılındaki ikinci başvurusu ikinci kez
reddedilmiş, üyeliğe kabul ancak
1969 yılında Fransa Cumhurbaşkanı
olarak Charles De Gaulle’ün yerini
George Pompidou’nun almasıyla
olumlu sonuçlanmıştır. AET ile müzakereler 1970 yılında başlamıştır.
İrlanda, Danimarka ve Birleşik Krallık sürecin devamında 1 Ocak 1973
tarihinde AET üyesi olmuştur. Aynı
dönemde başvuru yapan Norveç ise
1972 yılında gerçekleştirilen referandumda AET üyeliği Norveç halkı
tarafından kabul edilmediğinden
AET üyesi olamamıştır.
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Birleşik Ortak Görev
Güçleri (Combined Joint
Task Forces (CJTF))
–Hatice YAZGAN–
Birleşik Ortak Görev Güçleri kavramı Ocak 1994 tarihinde gerçekleştirilen NATO Brüksel Zirvesi’nde
onaylanmış ve 1996 yılında NATO
çerçevesinde hayata geçirilen Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği
(AGSK) kapsamında da tanımlanmıştır. NATO resmî tanımına göre;
“Birleşik Ortak Görev Güçleri kriz
yönetimi ve barışı koruma operasyonlarında spesifik konularda kısa
sürede konuşlandırılan ve çok uluslu güçlerden oluşan ve kara ordusu,
donanma ve hava kuvvetleri gibi
farklı askeri hizmetleri kapsayan
birimlerdir”. Bir başka deyişle, kavramda geçen “güç”: “askeri yetenekler ve ekipman”, “görev gücü”:
“spesifik bir misyon için konuşlandırılan ve sözkonusu görev tamamlanınca feshedilen güç”, “ortak görev gücü”: “kara ordusu, donanma
ve hava kuvvetleri gibi farklı askeri
hizmetleri kapsayan görev gücü”,
“Birleşik Ortak Görev Gücü”: iki ya
da daha fazla ulusun güçlerinden
oluşan güç” anlamına gelmektedir.
NATO belgelerinde Birleşik Ortak
Görev Güçleri’nin, NATO’nun soğuk
savaş sonrası dönüşümü kapsaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mında uluslararası ortamın değişen
koşullarına uyum gereklerini karşılamak için oluşturulduğu belirtilmektedir. Alınan kararlarda Birleşik
Ortak Görev Güçleri’nin AGSK’yı ilgilendiren boyutu ise; Batı Avrupa
Birliği’nin (BAB) gerçekleştireceği
operasyonlarda da Birleşik Ortak
Görev Güçleri’nin NATO imkân ve
kabiliyetlerini kullanarak görev yapabileceği ve bu konuda Kuzey Atlantik Konseyi’nin operasyon bazında (case by case) karar vereceğidir.
Bu bağlamda Birleşik Ortak Görev
Güçleri, BAB ile iş birliğini gösteren bir oluşumdur ve o dönemde
güçlerin “ayrılabilir ama ayrı olmayan” (separable but not separate)
kabiliyetlerinin NATO ya da BAB tarafından kullanılması, NATO üyesi
olmayan ülkelerin dahli gibi konular
dikkate alınması gereken hususlar
olarak ortaya çıkmıştır. Kurumsal
yapı bakımından, Birleşik Ortak Görev Güçleri’nin NATO komutasında
gerçekleştireceği operasyonlarda
merkez karargâhın ve komuta idaresinin (nuclei), belirlenecek bir NATO
karargahında olmasına, BAB komutası altındaki operasyonlarda da bu
karargâhın kullanılabileceğine karar
verilmiştir.
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Birleşmelerin Kontrolü
(Merger Control)
–Zafer Can DARTAN–
Birleşmelerin kontrolü, izlenmesi
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan ve Lüksemburg dışında tüm Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde uygulanmakta olan rekabet politikasının
ayrılmaz bir parçasıdır. Birleşmelerin kontrol edilmesinin temel amacı, şirketleri dış şirket büyümeleriyle
ilgili planlarını rekabet otoritesine
bildirmek, rekabet düzenleyicilerine piyasalarda herhangi bir olası
olumsuzluk ortaya çıkmadan önce
önleme olanağı sağlamak ve birleşme işleminin beklenen rekabetçi
etkilerini birleşmeden önce analiz
etme fırsatı sunmaktır. Bu kontrollerin temelinde yatan temel mantık
ise piyasayı etkileme gücüne kavuşan bir işletmenin bu gücü kötüye
kullanmasına engel olmak için düzenlemeler yapmak yerine, işletmelerin aşırı oranda pazar gücüne sahip olmalarını engellemek şeklinde
açıklanabilir. Şirket birleşmelerinin
ve satın almaların kontrolü, Birliğin
rekabet politikasının temel taşlarından birini oluşturur. Şirketlerin,
361

birleşme, satın alma ya da ortak teşebbüs (joint venture) kurma yoluyla birleşmeleri piyasalar üzerinde
çoğunlukla pozitif etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler şirketlerin daha verimli hale gelmesinde, rekabetin yoğunlaşmasında ve nihai tüketicinin
daha kaliteli ürünleri daha ucuza almasında ortaya çıkmaktadır. Birleşmelerin rekabet kuralları ile uyumlu
olup olmadığı değerlendirilirken en
önemli hususlardan biri, birleşme
veya satın alma sonrasında Ortak
Pazarda birleşme neticesinde hakim durumun ortaya çıkıp çıkmadığı veya mevcut bir hakim durumun
güçlenip güçlenmediğidir.

da pazar payı neredeyse hiç artmamaktadır.

23 Mart 2013 tarihinde, Avrupa
Komisyonu AB Birleşme Tüzüğü
ile ilgili prosedürleri basitleştirme
yöntemine gitmiştir. Böylelikle, bürokratik çabayı azaltmak ve şirketlerin ihtiyaçlarını karşılama sürecini
kolaylaştırmak amaçlanmıştır. AB
birleşme kontrolü bağlamında sadeleştirilmiş prosedürün kapsamı
ile ilgili olarak, aynı pazarda birbirleriyle rekabet eden şirketler arasındaki birleşme eşiğini, pazar payının
%15’inden, %20’sine yükseltmiştir.
Yukarı veya aşağı pazarlarda faaliyet
gösteren şirketler arasında birleşme
durumunda (örneğin bir motorlu
taşıt parçaları üreticisi ve bir motorlu taşıt üreticisi), bu eşikte yüzde
25’ten yüzde 30’a bir artış önerilmektedir. Komisyon, aynı pazarda
faaliyet gösteren iki şirketin toplam
pazar payı yüzde 20’den fazla olsa
bile basitleştirilmiş prosedürün uygulanmasını mümkün kılmak istemektedir, ancak birleşme sonucun-

Birleşmiş Milletler
(United Nations)
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–Erdem DENK–
İkinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerin liderliğini yapan ve hatta “Birleşmiş Milletler” adlı bir bildirge
de yayınlayan devletlerin davetiyle
henüz savaş resmen bitmemişken
San Francisco’da toplanan 50 devlet, dünya çapında bir hükümetler–
arası örgüt kurmakta anlaştı. Ocak
1946’da çalışmalarına başlayan Birleşmiş Milletler (BM), günümüzde
193 üyesiyle neredeyse tüm dünya
devletlerini bünyesinde topluyor.
Örgüt, başlangıçtan itibaren “dünya hükümeti” olarak da anılmakta.
Bu benzetmede tüm üyelerin temsil edildiği Genel Kurul’un dünyanın
diplomasi meydanı olması önemli
bir etken. Keza örgütün yargısal organı olan Uluslararası Adalet DivaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nı’nın (UAD) da uluslararası sistemin
en temel sorunu olan üst otorite
yokluğunu kısmen de olsa giderdiğine vurgu yapılmakta. Ancak “görüşme platformu” niteliğindeki Genel Kurul’un yetkileri tavsiye kararı
almakla sınırlıyken UAD de ancak
devletler tarafından önüne getirilen
davalara bakabilmekte.
Bu nedenle, örgütün kurucu belgesinde sıralanan amaç ve ilkelerin
gerçekleştirilmesi açısından asıl ön
plana çıkan organın Güvenlik Konseyi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Veto yetkisiyle donatılmış beş daimi üyeyi de içeren 15 sandalyeli
Konsey, özellikle başlıca sorumluluğuna bırakılan “uluslararası barış
ve güvenliği koruma” gerekçesiyle
aldığı bağlayıcı kararlarla “dünya
hükümeti” gibi çalışabilmekte. Yapısıyla işleyişine özellikle temel ilkeleri arasında saydığı egemen eşitlik, temsil ve meşruiyet açısından
getirilen itirazlara rağmen örgütün
üyelerinin tümü tarafından –farklı
nedenlerle de olsa– benimsendiği
görülmekte. Kimisi örgütün kurulmasını da sağlayan en önemli özelliğine dikkat çekmekte ve dünya barışının sağlanması ve korunması için
İkinci Dünya Savaşı’nı da bitiren güç
dengesinin esas alınması gerektiğini
önermekte. Kuşkusuz bu anlamda
akla ilkin veto yetkisine sahip üyeler
gelmekte. Zira bu “daha eşit” üyelere herhangi bir uyuşmazlığa “dünya
barışını sağlama” adına müdahale
edebilme, ancak statükolarını etkilemeyen / bozmayan savaşların barışı bozmadığını kararlaştırılabilme
imkânı verilmiş.
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Ancak bu katmanlı hiyerarşik sistemin devam ettirilmesinde irili–ufaklı birçok “eşit” üyenin de zımni desteği olduğunu unutmamak gerekir.
Ne de olsa bölgesel sorunların çözümünde BM’de (y)etkili olan güçlü
müttefiklerin katkısı illaki olacaktır.
Keza BM’yi uluslararası düzenin en
temel sorunu olarak görülen üst
otorite yokluğunu kısmen de olsa
giderdiği için olumlu bulanlar da
vardır. Buna göre BM, olağan koşullarda savaştansa barışı tercih
edecek devletlerin sorunlarını diplomasi yoluyla çözmesi ve dünya
düzeninin günlük işleyişinin sağlanması açısından çok önemli bir supap
işlevi görmektedir.
Daha çok görece güçlü ve/veya eski
devletlerin gerekçelerini yansıtan
bu görüşler bir yana, görece güçsüz
/ yeni devletlerin de kendi gerekçeleri vardır. En başta, daimi üyelerin
vetosunu da aşarak mevcut üyelerin
üçte ikisinden alınacak oyla kazanılan BM üyeliği, uluslararası sistem
tarafından tanınma anlamına gelmektedir. Kosova’nın BM üyeliğine
verdiği önemin ya da BM’deki güç
ilişkilerinin en önemli mağdurlarından olan Filistin’in bu örgüte üye olmak için sürdürdüğü Palestine 194
kampanyasının açıkça gösterdiği
üzere. Bir yandan uluslararası meşruiyeti tartışılan BM, diğer yandansa
devletlerin kendi uluslararası meşruiyetlerini sağlamanın en önemli
zemini olarak görülmektedir. Nihayet en eleştirel devletlerin bile yeri
geldiğinde kendi tezlerini destekleyen BM kararlarına ısrarla ve öncelikle atıfta bulunması, BM’nin adeta
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evladiyelik bir örgüt olarak varlığını
korumasını sağlamaktadır.
Öte yandan, BM’yi asıl güçlü kılanın
bir anlamda buzdağının görünmeyen kısmı olduğu söylenebilir. BM,
sadece “dünya barışını koruma”
görev ve yetkisi açısından değil
merkezinde olduğu uluslararası ağ
açısından da sıradan bir hükümetler–arası örgüt değildir. Her biri
bağımsız birer hükümetler–arası
örgüt olmakla birlikte faaliyetlerini
BM’nin en özgün organı olan Ekonomik ve Sosyal Konsey üzerinden
kurulan özel bir işbirliği yöntemiyle
yürüten Uzmanlık Örgütleri ile birlikte “BM Sistemi”ni oluştururlar.
20. yüzyıl boyunca kurulan Uzmanlık Örgütleri, uluslararası sistemin
dünya sathına yayılan sosyo–ekonomik, ticari ve finansal altyapısının tesisi ile iletişim, ulaşım ve kültür ağlarının örülmesinin araçları
olmuştur. Başlangıçta uluslararası
sistem içindeki konum ve güçlerini
pekiştirmek isteyen devletler tarafından kurulan ya da desteklenen
bu örgütler, özellikle küreselleşme
sürecinde karar almada bilgi ve deneyiminden yararlanılan uzmanlar
olmayı aşarak bizatihi karar alan ve
standart belirleyen aktörler olmaya
başlamıştır. Öyle ki, danışmanlık vb.
statülerle çalışmalarına katkı vermeye başlayan özel sektör ve sivil
toplum temsilcilerinin artan ağırlığı
ve belirleyiciliği düşünüldüğünde,
günümüzde pek çok alanda devletlerin uzmanlık örgütlerinden çıkan
kararları ülkelerinde hayata geçiren
araçlar haline dönmeye başladığı
görülmektedir. Karar alma (yasa364

ma) işi fiilen uluslararası / küresel
düzleme taşınmakta, kendi yasama
erki yerine / hilafına yürütme erkini
pekiştiren devletlerse adeta bu küresel normların kararlı / sert uygulayıcısı haline dönüşmektedir.
Bu açıdan bakıldığında, küreselleşme sürecinin BM’ye etkileri bağlamında yaşanan tartışmaların aslında Avrupa Birliği’ni (AB) anlamak
açısından da önemli bir gösterge
olduğu söylenebilir. Zira AB de nihayetinde bir ulus–üstü yeniden
örgütlenme projesidir. Hatta uygulayıcılığı devam eden devletin yasama ve yargılama yetkisinin ikame
edilmesi, ulus–üstü kararların dolayımsız olarak doğrudan içeride uygulanması anlayışına dayanmaktadır. Bir anlamda egemenlik yeniden
ölçeklendirilmektedir. Hem temel
çalışma alanlarının (derinleşme)
hem de üyelik müzakerelerinin (genişleme) merkezinde yer alan 35 fasıl başlığının açıkça gösterdiği üzere,
ulus–devlet ölçeğinde kurulan ekonomik, hukuksal, yönetsel, ideolojik
ve (şimdilerde sadece ayak sesleri
duyulsa da) askeri merkezileşme
bu kez Avrupa çapında yeniden örgütlenmektedir. Kuşkusuz ulus–üstü
AB’nin savaş ya da işgalle değil barış
yoluyla yapmaya çalıştığının aynısını
uluslararası BM’nin yaptığını söylemek doğru olmayacaktır. Amaç ve
hedefler aynı olmadığı gibi, yapı,
işleyiş ve yöntemler de epey farklıdır. Özellikle de geleneksel güç ve
egemenlik merkezlerini temsil eden
devletlerin söz sahibi olduğu BM
Güvenlik Konseyi özelinde yaşanan
güç mücadelesi düşünüldüğünde.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Ancak sosyo–ekonomik etkileşimi
hızla artan toplumların farklı katmanlarının ihtiyaç duyduğu ortak
norm ve kuralları ulus–aşan çalışanlarıyla kotaran Uzmanlık Örgütleri’nin artan fiili etkisi de dikkate
değerdir. Benimsenen “küresel yönetişim” anlayışı, yerleşik yönetim
sistem(ler)ini
dönüştürmektedir.
Dolayısıyla, sadece AB’nin değil BM
Sistemi’nin geleceğini de merkeziyetçi ve bütünleşmeci dinamikler
arası mücadeleler belirleyecektir.
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Birleşmiş Milletler’de
Avrupa Birliği’nin
Gözlemci Üyeliği
(European Union’s
Observer Status in the
United Nations)
–Erdem DENK–
Birçok hükümetler–arası örgütün
benimsediği gözlemci üyelik statüsü (observer status), kurucu metne
taraf olmadan gerçekleşen özel bir
üyelik biçimidir. Gözlemci üye, başta oy hakkı olmak üzere örgüte tam
üyelikten kaynaklanan hak ve yükümlülüklere sahip değildir. Ancak
kimi toplantılarına katılıp görüş bildirme gibi üye olmayanlara kıyasla
verilen bazı ayrıcalıklar çerçevesinde gözlemci üyeyle örgüt arasında
özel bir ilişki kurulur. Bu statünün
kural olarak sadece devletlere açık
olan tam üyelikten bir başka ayırt
edici özelliğiyse, diğer uluslararası
hukuk kişilerine de tanınabilmesidir. Nitekim devlet olarak tanın(a)
mamış oluşumlar kadar özellikle
hükümetler–arası ve hükümetler–
dışı örgütlerin kendi dışlarındaki
uluslararası örgütlere gözlemci üye
olmayı her geçen gün daha fazla
tercih ettiği görülmektedir.
Birleşmiş Milletler (BM), gözlemci
üyelik statüsünü öteden beri vermekte ve hükümetler–arası örgütlerin özellikle Genel Kurul ve Ekonomik ve Sosyal Konsey gibi organlarının ilgili çalışmalarına katılmasını
sağlamaktadır. Bu anlamda ilk ör-
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neklerin Arap Birliği (1950) ve Afrika Birliği (1965) olması, BM’yi kuran
uluslararası sisteme eklemlenmeye
çalışan bölgesel işbirliği çabalarını
teşvik etmeye verilen önemi göstermektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1974’te kazandığı bu
statü ise 2011’de alınan 276 sayılı
kararla güçlendirilecek ve Avrupa
Birliği’ne (AB) benzerlerinin aksine BM Genel Kurulu’nda konuşma
yapma ve hatta karar tasarısı sunma
hakkı verilecektir (madde 2).
Oy kullanma dışında tam Üye Devletlere verilen başlıca hakları içeren
bu örneği görülmemiş statü, pek
çok açıdan önemlidir. Siyaseten
bakıldığında, bölgesel (“kıtasal”)
bütünleşme çabalarının desteklendiği açıktır. Zira söz konusu kararda,
BM Genel Kurulu’na kendi adlarına
seslenmesine üyeleri tarafında izin
verilen diğer uluslararası örgütlere
de benzer bir statünün tanınacağı
belirtilmektedir (madde 3). Küreselleşmenin en önemli kurumsal
zeminlerinden olan BM Sistemi, bu
sui generis statüyü herhangi bir hükümetler–arası örgüte değil mevcut
küreselleşme sürecinin ve biçiminin
pilot uygulaması olarak da görülebilecek AB’ye vererek ulus–üstücülük anlayışını teşvik etmektedir. Her
şeye rağmen devam eden ve etmesi
de istenen başarı hikâyesiyle kıtasal
bütünleşmenin sembolü olan AB,
BM uzmanlık örgütlerinin küresel
düzeyde kotarmaya çalıştığı sosyo–ekonomik, yönetsel ve hukuksal
standardizasyonu ve yönetişimi Komisyonundaki Avrokratları ve Lüksemburg’daki yargıçlarıyla bölgesel
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düzeyde çok daha iyi sağlamaktadır.
Nitekim Yüksek Temsilci Federica
Mogherini, Avrupa Günü vesilesiyle
BM Güvenlik Konseyi’nde 9 Mayıs
2017’de yaptığı konuşmada, barış,
güvenlik, büyüme, sürdürülebilir
kalkınma ve uluslararası ilişkiler konularında ortak ilke, değer ve ideallerin benimsendiğinin altını çizmiştir: “Tüm eylem ve girişimlerimizin
BM ile tam bir işbirliği ve ortaklık
içinde yapılmasının da gösterdiği
üzere, Avrupa’nın yolu aynı zamanda BM’nin de yoludur”.
AB açısından bakıldığındaysa, “ekonomik dev, siyasi cüce” olarak anılmanın yerine etkin bir uluslararası
aktör olma arayışının belirgin olduğu söylenebilir. Üyelerinin Genel
Kurul’da kullandığı oyların özellikle
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının (OGSP) gelişimine koşut
şekilde aynılaşmaya başladığı yönündeki tespitlerin de gösterdiği
üzere, AB’nin BM’deki gözlemci
üyeliğine en azından uyumlu bir
dış politika izleme açısından büyük
önem verdiği açıktır. Zira çeşitli AB
Üye Devletlerini de içeren farklı
grupların yer aldığı Genel Kurul’da
kendi temsilcileriyle boy gösteren
AB delegasyonu, BM çatısı altında
eşgüdümlü çalışmayı sağlayabilecek
başlıca oluşumdur. Her ne kadar Avrupa Tek Senedi’nin (1987) getirdiği
hep birlikte üye olunan uluslararası
örgütlerde “ortak tavır almaya çalışma” (madde 30/7/a) genel yükümlülüğü Maastricht Antlaşması
(1993) ile “ortak tutum belirleme
ve bu politikaya uyma” (madde
J/2) şeklinde güçlendirilse de, AB
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Üye Devletleri kendileri açısından
kritik konularda farklı oy davranışları sergilemeye devam etmektedir.
Ancak aşağıda ele alınacak Güvenlik
Konseyi bağlamındaki tartışmaların
da gösterdiği üzere “Avrupa adına”
tutum alma yönünde bir dönüşüme
liderlik etme arayışı da sürmektedir.
AB’nin hukuken de kendine has olan
BM’deki gözlemciliği, karmaşık sorunları gündeme getirebilmektedir.
Zira geleneksel uluslararası hukuk
anlayışı çerçevesinde devlet olmayan ve hükümetler–arası örgütleri
çağrıştıran bir uluslararası hukuk kişisi olan AB, aslında üyelerinin her
geçen gün egemenliklerinin daha
fazla kısmını devrettiği bir ulus–üstü
yapıdır. Nitekim AB’nin 50’den fazla
BM antlaşmasının devlet–olmayan
tek tarafı olması, ilgili antlaşmaların diğer BM üyelerinin aksine AB
üyelerinin iç hukuk düzenlerine de
etki etmesi anlamına gelmektedir.
Keza ulus–üstü AB adına BM organlarında yapılacak her konuşma
ve faaliyet, aslında BM üyesi olan
27 AB Üye Devletini de doğrudan
bağlayacaktır. Kuşkusuz mevcut düzenlemelere göre AB adına AB Zirvesi Başkanı ya da Yüksek Temsilci
tarafından yapılacak açıklamalarda
üyelerin oy birliği ile belirlediği görüş ve politikalara sadık kalınması
gerekmektedir. Ancak gelecekte bu
yetkinin sınırlarının genişlemesi durumunda siyasi ve hukuksal sorunlar yaşanabileceği açıktır.
Bir diğer önemli noktaysa, AB’nin
iki üyesinin (Fransa ve Birleşik Krallık) BM Güvenlik Konseyi’nde veto
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yetkisine sahip olmasıydı. Kuşkusuz
BM üyesi her egemen devlet, hukuken de siyaseten de kendi adına
hareket etmektedir. Ancak Maastricht Antlaşması, daimi üye olan AB
üyelerine Güvenlik Konseyi’ndeki
çalışmalarını yürütürken “Birliğin
tutum ve çıkarlarını savunma” genel yükümlülüğü getirmiştir (madde
J/5/4). Bunun benimsenen genel
ilke ve politikalara uyumlu politika
gütmeyi içerdiği açıktır. Ancak dış
politikaya ve savunmaya dair kimi
yetkilerin orta vadede AB’ye devredilmesi fikrine alışma tartışmaları
düşünüldüğünde, potansiyel sorunlar da belirginleşmektedir. Nitekim
kuruluşunda dışlandığı BM içinde
ekonomik motoru olduğu AB adına
yeni bir konum arayan Almanya,
Brexit sürecini bu açıdan bir fırsata
çevirmek istemektedir. Örneğin Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz,
Brexit sonrası Güvenlik Konseyi’nde kalacak tek AB’li daimi üye olan
Fransa’nın koltuğunu AB’ye devretmesi gerektiğini gündeme getirmiştir. Her ne kadar bu öneri Fransa
tarafından hemen reddedilse de, iki
ülke daha sonra ilginç bir uzlaşmayla gündeme gelmiştir. 2019–2020
dönemi için Güvenlik Konseyi geçici
üyesi seçilen Almanya ile daimi üye
Fransa, usul gereği art arda Mart
ve Nisan 2019’da üstlenecekleri
dönem başkanlıklarını “dual presidency” şeklinde yapmayı kararlaştırmıştır. Aslında söz konusu olan iki
ay sürecek bir eş–başkanlık sistemi
değildir. Zaten bir ilk olan bu uygulamanın BM hukukunda bir dayanağı
da yoktur. Ancak iki ülke, Maastricht
Antlaşması’nın AB üyelerine birey367

sel olarak getirdiği genel yükümlülüğü Brexit sürecinde bir anlamda
yeniden yorumlamıştır. Şarlman’ın
kurduğu imparatorluğun başkenti Aachen’de (Aix–la–Chapelle) 22
Ocak 2019’da imzalanan anlaşmanın hükümlerinin açıkça gösterdiği
gibi, “Birliğin tutum ve çıkarlarını
savunma” çabalarına birlikte öncülük etme politikası benimsenmiştir.
İki ülke sınırlarını birlikte koruma,
ortak değilse de uyumlu silah ticareti yapma ve Almanya’nın Güvenlik
Konseyi daimi üyeliği talebini dillendirme gibi önemli noktaları da
içeren anlaşmada, her birinin kendi
Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını ortak ilke ve politikalara dayalı
öncelikler çerçevesinde diğeriyle
eşgüdümlü şekilde yürütmesi öngörülmüştür. Fransa’nın bir “twinning
arrangement”a benzettiği uygulamada insancıl hukuk, çatışmaların
önlenmesi ve kadın haklarıyla kadının barış süreçlerine katılımının
güçlendirilmesi gibi önceliklerin seçilmesi de dikkate değerdir. Sahada
anlamlı bir değişikliğe ya da heyecana neden olduğu söylenemeyecek
“dual presidency” döneminin yine
de Brexit sonrasının provasını teşkil
ettiği söylenebilir. En azından “Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisine
sahip iki üyesi olan AB” yerine “Güvenlik Konseyi’nde iki üyeyle temsil
edilen AB” anlayışının yerleş(tiril)
mesine katkı sunmuştur. Özellikle
de Soğuk Savaş’ın ardından Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) tarafından
BM’nin yerine ön plana çıkarılan
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) son dönemde tekrar
kabuğuna çekilmesi, bu zemindeki
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AB–ABD birlikteliğinin sorgulanır
hale gelmesi, OGSP’nin olası istikameti ve bir AB ordusunun kurulması
tartışmaları yaşanırken.
Kısacası, BM, NATO ve AB’nin yapısı
ve geleceği hakkındaki tartışmalar
bir bütün olarak düşünüldüğünde,
BM’nin en ayrıcalıklı devlet–olmayan gözlemci üyesi olan AB’nin üyeleri eliyle ve/veya doğrudan BM çalışmalarının aktif bir parçası olmaya
doğru yaklaştığı söylenebilir.
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Birlik Delegasyonları
(Union Delegations)
–İlke GÖÇMEN–
Birlik Delegasyonları, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’ndan (AKÇT)
bu yana varlığını sürdürmektedir.
Delegasyonlar, 1952 yılında AKÇT /
Komisyon Delegasyonu olarak, ardından Avrupa Ekonomik TopluluAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu’nun (AAET) kurulmasıyla
1958 yılından itibaren Avrupa Toplulukları / Komisyon Delegasyonları
olarak ve Lizbon Antlaşması (2009)
ile birlikte Birlik Delegasyonları olarak adlandırılmıştır.
Birlik Delegasyonları, bugün için
yaklaşık 140 adet olup Lizbon Antlaşması ile birlikte kurulan Avrupa
Dış Eylem Servisi’nin bir parçasını oluşturur. 2010/427 sayılı Karar
uyarınca Avrupa Dış Eylem Servisi,
Yüksek Temsilci’ye görevini yerine
getirirken yardımcı olacak ve bir
merkezi idare ile üçüncü ülkeler ve
uluslararası örgütler nezdinde Birlik Delegasyonlarından oluşacaktır
(md. 1). Hem merkezi idare içindeki
tüm bölümler hem de Birlik Delegasyonları arası etkili işbirliğini gerçekleştirmek ise Yüksek Temsilci’nin
otoritesi altında çalışacak olan Avrupa Dış Eylem Servisi İcrai Genel
Sekreteri’nin sorumluluğunda olacaktır (md. 4).
Bundan başka, Birlik Delegasyonları
ile ilgili kurallar şöyle toparlanabilir
(md. 5). İlk olarak, Yüksek Temsilci,
Konsey ve Komisyon ile uzlaşı içinde
kalarak, bir Birlik Delegasyonu’nu
açma veya kapama kararını alır. İkinci olarak, her Birlik Delegasyonu Avrupa Dış Eylem Servisi personeli ile
uygun olduğunda Komisyon personelinden oluşur ve bir Delegasyon
Başkanı’nın otoritesi altında olur.
Başkan, Yüksek Temsilci’nin, Avrupa Dış Eylem Servisi’nin ve duruma
göre Komisyon’un talimatlarını yerine getirir ve ayrıca delegasyondaki
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tüm personel üstünde, her etkinlik
bakımından, otorite sahibidir. Bundan başka, Başkan, Delegasyonun
resmen tanındığı ülkede Birlik’i
temsil yetkisine sahiptir. Üçüncü
olarak, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’nin (OLAF) kendi yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Dış
Eylem Servisi İcrai Genel Sekreteri,
her bir Birlik Delegasyonu’nun işleyişi hakkında, mali ve idari denetimler dahil, dönemsel değerlendirme yapar. Dördüncü olarak,
Yüksek Temsilci, ilgili ev sahibi ülke,
uluslararası örgüt veya üçüncü ülke
ile, özellikle Birlik Delegasyonları,
personeli ve mülkiyeti yönünden 18
Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile
belirlenen ayrıcalıkların ve dokunulmazlıkların denklerini elde etmek
için, gerekli ayarlamaları yapar. Beşinci olarak, Birlik Delegasyonları,
Üye Devletlerin diplomatik servisleri ile yakın işbirliği içinde çalışır ve
bilgi paylaşır. Birlik Delegasyonları,
Üye Devletlerin talebi üzerine, Üye
Devletleri diplomatik ilişkilerinde ve
Birlik vatandaşına üçüncü ülkelerde
diplomatik koruma sağlama rolleri
bakımından destekler.
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Birlik Dışişleri ve
Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi (High
Representative of the
Union for Foreign Affairs
and Security Policy)
Bkz. Yüksek Temsilci

Birlik Şirketi 		
(Union Company)
–İlke GÖÇMEN–
Birlik şirketi, temel serbestîler arasından iş kurma hakkının ve hizmetlerin serbest dolaşımının yararlanıcısı olmak için aranan şartlardan
birisini oluşturmaktadır. Nasıl ki
gerçek kişiler söz konusu olduğunda
işçilerin serbest dolaşımının, iş kurma hakkının ve hizmetlerin serbest
dolaşımının yararlanıcısı olmak için
Birlik vatandaşlığı gerekiyorsa tüzel
kişiler söz konusu olduğunda da iş
kurma hakkının ve hizmetlerin serbest dolaşımının yararlanıcısı olmak
için Birlik şirketi olmak gerekir.
Birlik şirketi Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 54. maddesi ile tanımlanmıştır.
Buna göre bir şirket, bir Üye Dev370

letin hukukuna uygun olarak kurulmuşsa ve sicilde kayıtlı merkezi,
idare merkezi ya da iş merkezi Birlik
içinde bulunuyorsa Birlik tüzel kişisi
sayılır. Bu şirket, medeni veya ticari
hukuka göre kurulabilir ve kâr amacı gütmeyenler hariç olmak üzere,
kooperatif şirket ve kamu veya özel
hukukça yönetilen diğer tüzel kişilerden olabilir.

Birlik Vatandaşları
(Union Citizens)
Bkz. Birlik Vatandaşlığı

Birlik Vatandaşlığı
(Union Citizenship)
–İlke GÖÇMEN–
Birlik vatandaşlığı, tarihsel gelişimi
ve içeriği yönünden ele alınabilir.
Birlik vatandaşlığı, ilk olarak, Maastricht Antlaşması (1993) ile birlikte kurucu antlaşmalardaki yerini
almıştır. Amaç, Avrupa Birliği (AB)
Antlaşması’nın Dibacesinde belirtildiği üzere, “bir Birlik vatandaşlığı
getirerek Üye Devlet vatandaşlarının haklarının ve çıkarlarının korunmasını güçlendirmek”tir. Birlik
vatandaşlığı, sonraki kurucu antlaşma değişikliği ile, yani Amsterdam
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009)
ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
Birlik vatandaşlığı, içeriği söz konuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

su olduğunda önce tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 20(1).
maddesine göre:
“Birlik vatandaşlığı yaratılmıştır. Bir
Üye Devlet vatandaşlığına sahip her
kişi Birlik vatandaşıdır. Birlik vatandaşlığı ulusal vatandaşlığı tamamlar,
ancak onun yerini almaz.”
Öyleyse, Birlik vatandaşı olmak için
herhangi bir Üye Devletin vatandaşı
olmak gerekmektedir. Kaur kararına
(C–192/99) göre vatandaşlık kavramı Üye Devlet münhasır yetkisinde
olup Üye Devletler, Birlik hukukunu göz önünde tutarak, vatandaşlığın kazanılması ve kaybına ilişkin
koşulları belirler. “Birlik hukukunu
göz önünde tutmak” klozu, örneğin Rottmann kararında (C–135/08)
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre bir
ulusal önlem, bir kişinin Birlik vatandaşı statüsünü ve ona bağlı hakları
kaybetmesine neden olmaktaysa
bu nedenle AB hukukunun kapsamı
içinde kalır ve Birlik hukuku gereği
orantılılık ilkesi yönünden değerlendirilmelidir.
Birlik vatandaşları, ayrıca, birtakım
haklara sahip ve yükümlülüklere
tâbi kılınmıştır. ABİHA’nın 20(2).
maddesine göre:
“Birlik vatandaşları, işbu antlaşmada öngörülen haklara sahiptir ve
yükümlülüklere tâbidir. Birlik vatandaşları, diğer hakların yanı sıra, aşağıdaki haklara sahiptir:
(a) Üye Devlet ülkelerinde serbestAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

çe dolaşma ve ikâmet etme hakkı;
(b) ikâmet ettikleri Üye Devlette, o
devletin vatandaşları ile aynı koşullar altında, Avrupa Parlamentosu
seçimleri ve yerel seçimlerde oy kullanma ve aday olabilme hakkı;
(c) vatandaşı oldukları Üye Devletin
temsil edilmediği bir üçüncü devlet
ülkesinde herhangi bir Üye Devletin
diplomatik ya da konsolosluk otoritesinin korumasından o devletin
vatandaşları ile aynı koşullar altında
yararlanma hakkı;
(d) Avrupa Parlamentosu’na dilekçe verme, Avrupa Ombudsmanı’na
başvurma ve Birlik kurumları ve danışma organlarına kurucu antlaşma
dillerinden herhangi biri ile soru
yöneltme ve aynı dilde yanıt alma
hakkı.
Bu haklar, kurucu antlaşmalar ve
buna göre çıkarılan önlemlerce tanımlanan koşullar ve sınırlamalar ile
uyumlu olarak kullanılır.”
Öyleyse, Birlik vatandaşları açısından bazı haklar ve yükümlülükler
söz konusu olabilecektir. Birincisi,
yükümlülükler kavram olarak madde metninde yer alsa bile hâlihazırda yoktur. O halde, yükümlülükler
kavramı, tipik status civitatis statüsünü tekrar etmek için olabileceği
gibi, geleceğe dönük bir tür açık çek
vazifesi görmek üzere de madde
metnine yerleştirilmiş olabilir.
İkincisi, haklar, yalnızca ABİHA’nın
20(2). maddesinde sayılanlardan
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ibaret değildir. Bir taraftan, örneğin Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı’nın (ABTHŞ) “Vatandaşların
Hakları” adlı “V Başlık” altında şu
haklara yer verilmiştir: “Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve aday olabilme hakkı”, “Yerel
seçimlerde oy kullanma ve aday
olabilme hakkı”, “İyi idare hakkı”,
“Belgelere erişim hakkı”, “Avrupa
Ombusmanı’na başvurma hakkı”,
“dilekçe hakkı”, “serbest dolaşım
ve ikamet hakkı” ve “diplomatik ve
konsolosluk korunma hakkı”. Diğer
taraftan, ABİHA’nın 25. maddesi
çerçevesinde Konsey, Komisyon’un
ilgili raporu temelinde, özel yasama
usulü uyarınca hareket ederek ve
Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra, 20(2). maddedeki hakları güçlendirmeyi veya
ilave haklar getirmeyi amaçlayan
hükümleri oy birliği ile kabul edebilecektir. Bu hükümler, Üye Devletler
tarafından kendi anayasal kurallarına uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
Okuma Listesi
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Bologna Süreci
(Bologna Process)
–Emre ATAÇ–
Bologna Süreci, 2010 yılına kadar
Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen ve Avrupa’daki
yükseköğretim yapısını daha rekabetçi bir duruma getirmeyi amaçlamakta olup, son derece başarılı
bir reform süreci olarak değerlendirilmektedir. Bologna Süreci’nin
temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır.
Avrupa’da ortak bir yükseköğretim
alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri
ile ortaya çıkmıştır. Ancak, Bologna Süreci resmi olarak 1999 yılında
Bologna Bildirisi’nin 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu
Bakanları tarafından imzalanması
ve yayımlanması ile başlamıştır. Pek
çok uluslararası kuruluşun işbirliği
ile 48 üye ülke (Karadağ’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle üye ülke sayısı 45 ten 46 ya, son olarak Kazakistan’ın da sürece dâhil olmasıyla
47’ye ve en son Beyaz Rusya’nın
katılmasıyla 48’e yükselmiştir) tarafından oluşturulan ve sürdürülen
bu yapıya üyelik, hükümetler/devletlerarası herhangi bir anlaşmaya
dayanmamaktadır. Bologna Süreci
kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal olarak bir bağlayıcılığı da
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yoktur. Süreç her ülkenin tamamen
gönüllü olarak katıldığı yatay ilişkiler
içerisinde ilerlemektedir. Üye ülkeler, Bologna Süreci’nin öngördüğü
hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.
Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim
Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya
da çalışmak amaçları ile Avrupa’da
kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse
çalışma açısından dünyanın diğer
bölgelerinden gelen kişilerce tercih
edilir hale getirilecektir.
Öte yandan, Avrupa Yükseköğretim
Alanında sağlanmaya çalışılan uyum
süreci, bir tehlikeyi de barındırmaktadır. Üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tipleşmesi, istenmeyen bir
sonuç olarak ortada durmaktadır.
Avrupa Yükseköğretim Alanı oluştururken asıl amaç, çeşitlilik ile birlik
arasında sağlıklı bir dengenin kurulmasıdır. Yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları
korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesi nihai amacı oluşturur. Bu
sayede, ülkeler arasında ya da bir
yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin olanaklı kılınması ve
kolaylaştırılması yanında öğrenciler
ve öğretim görevlilerin hareketliliği
ve istihdamı olanaklarının arttırılması planlanmıştır.
1999 yılında yayınlana Bologna Bildirisi ile Bologna Süreci’nin temel
hedeflerinden altısı ilan edilmiştir.
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Bu hedefler:
•

Kolay anlaşılır ve birbirleriyle
karşılaştırılabilir
yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri
oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi)

•

Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek

•

Avrupa Kredi Transfer Sistemini
(European Credit Transfer System, ECTS) hayata geçirmek

•

Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak
ve yaygınlaştırmak

•

Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak
ve yaygınlaştırmak

•

Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek

Bologna Bildirisi’nin yayımlanmasından iki yıl sonra, ülkemizi de içeren üç yeni ülkenin (Türkiye, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) katılımı ile 32 Avrupa ülkesinin
yükseköğretimden sorumlu Bakanları, 19 Mayıs 2001’de Prag’da,
Bologna Süreci’ni izlemek ve gelecek yıllar için öncelikler belirlemek
üzere toplanmıştır. Prag’da Bologna
Süreci’ne 3 hedef daha eklenmiştir:
•

Yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesi
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•

Öğrencilerin ve yükseköğretim
kurumlarının bu sürece aktif katılımının sağlanması

•

Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın
cazip hale getirilmesi

2003’te Berlin’de toplanan 33 Avrupa ülkesinin Yükseköğretim Bakanları, Bologna Süreci’ne, “Avrupa
Araştırma Alanı (European Research
Area – ERA) ile Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area – EHEA) arasında bir sinerji
kurmak ve Doktora çalışmaları” konulu, 10’uncu hedeflerini eklemişler. Ayrıca, üye ülkelerde sürece hız
kazandırmak ve durum tespiti yapmak amacıyla, aşağıda belirtilen 3
öncelik alanını belirlemişlerdir:
•

Yükseköğretimde (Lisans ve
Yüksek Lisans olmak üzere) iki
aşamalı derece yapısı,

•

Yükseköğretim diploma ve/
veya dereceleri ve öğrenim
sürelerinin tanınması,

•

Kalite güvencesi.

Berlin’deki Konferansta, ayrıca
2007 yılına kadar gerçekleştirilmesi beklenen ve aşağıda belirtilen 4
ana konu hakkında üye ülkelerdeki
uygulamaları ve gelişmeleri tespit
etmek üzere, bir değerlendirme raporu (Stocktaking Report) hazırlanması kararlaştırılmıştır.
•

Avrupa Kalite Güvencesi Birliği (European Association of
Quality Assurance – ENQA) ta-
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rafından geliştirilen ve Avrupa
Yükseköğretim Alanında yer
alan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Kalite Güvencesi
Standartları ve Uygulama Prensipleri”nin üye ülkelerdeki uygulamaları
•

Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri
uygulamaları

•

Doktora programları da dahil
olmak üzere ortak yükseköğretim programları

•

Yükseköğretimde esnek öğrenim yolları yaratmak
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Borç Freni (Debt Brake)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Borç freninin temeli belirli bir dönemde harcamaların alacakları aşamayacağıdır. Harcamalar için makAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

simum miktar belirli hesaplamalar
ve düzeltmeler sonrasında elde
edilecek gelirlere göre belirlenir.
Borç freni uzun dönemde bütçedeki
alacak ve borçların dengelenmesini sağlaması açısından önemlidir.
Borç freni sayesinde ülkeler mali ve
ekonomik krizler karşısında daha
güçlü olabilmektedirler. Bir ülkede
borç freninin uygulanması o ülkede maliye politikasında çok büyük
değişimler beklenmemesini sağladığı için piyasalarda güveni arttırmakta, ani dalgalanmaların önüne
geçmektedir. Ancak literatürde borç
frenini eleştiren bir dizi çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalara göre
mali açıkları kısıtlamak ekonomideki makroekonomik dengesizlikleri
görmezden gelerek toplam talep,
üretim ve istihdam ile ilgili sorunların çözülmesini güçleştirmektedir.
İkinci eleştiri ise tek bir kısıtlama
kriterinin (borç freni) aslında heterojen yapıda olan Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinin ekonomilerine uygun olduğunu varsayma hatasıdır.
Çünkü kısa vadedeki asimetrik şoklara ülkelerin tepki verme yeteneği
kısıtlanmış olmakta, bu da ülkeleri
uzun vadede daha büyük sorunlar
ile karşı karşıya bırakmaktadır. Tüm
bu eleştiriler ışığında borç freninin
etkinliği değerlendirilmelidir.
Okuma Listesi
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Levy Economic Institute Working
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Borç Krizi (Debt Crisis)
Bkz. Avro Bölgesi Borç Krizi

Bosman Davası
(Bosman Case)
–İlke GÖÇMEN–
Bosman davası, C–415/93 sayı ve 15
Aralık 1995 karar tarihli olup özellikle Avrupa Birliği (AB) İç Pazar hukuku çerçevesinde işçilerin serbest
dolaşımı ile ilgilidir.
Bosman davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Belçikalı
profesyonel futbolcu Bay Bosman,
1988 yılından itibaren 30 Haziran
1990 tarihinde bitecek bir sözleşme ile Belçika birinci ligindeki RC
Liège futbol kulübünde oynamaktadır. RC Liège futbol takımı 21 Nisan
1990 tarihinde Bay Bosman’a yeni
bir sözleşme önermiştir, ancak bu
teklif reddedilmiştir. Bunun üzerine
Bay Bosman zorunlu transfer listesine konmuştur. Hiçbir kulüp zorunlu
transfer ile ilgilenmeyince Bay Bosman, Fransa ikinci ligindeki US Dunkerque futbol kulübü ile anlaşmıştır.
27 Temmuz 1990 tarihinde RC Liège
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futbol kulübü ve US Dunkerque futbol kulübü arasında da bir transfer
sözleşmesi imzalanmıştır. Bununla
birlikte bu sözleşme, Belçika Futbol Federasyonu tarafından, Fransa
Futbol Federasyonuna transfer sertifikasının 2 Ağustos 1990 tarihine
kadar gönderilmesi şartına bağlanmıştır. RC Liège futbol kulübü, US
Dunkerque futbol kulübünün iflas
edeceği şüphesi içine düştüğü için
ilgili sertifikanın gönderilmesi işlemini durdurmuştur. Bu nedenle
kulüpler arasındaki sözleşme askıda
kalmış, Bay Bosman kulüp değiştirememiştir. Bunun haricinde, ulusal
düzeyde her bir futbol kulübü, lig
maçları için en fazla üç yabancı futbolcu sahaya sürebilmektedir. Bay
Bosman, gerek ilgili transfer kurallarının gerek ilgili vatandaşlık klozlarının AB hukuku çerçevesinde işçilerin serbest dolaşımı hakkını ihlal
ettiği düşüncesiyle ulusal mahkeme
önünde dava açmıştır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar prosedürü
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Bosman kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, spor
etkinliğinin bir bütün olarak AB hukukunun kapsamı dışında kalıp kalmadığı tartışılmıştır. ABAD’a göre
spor, “ekonomik etkinlik oluşturduğu müddetçe Birlik hukukuna tabi
tutulmuştur” ve serbest dolaşım
hükümleri, örneğin Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
(ABİHA) md. 45 (işçilerin serbest dolaşımı hükmü), “kazançlı istihdamda
olduklarında veya ücret karşılığı hiz376

met sunduklarında profesyonel ya
da yarı–profesyonel futbolculara da
uygulanır”. Bu bakımdan, “işçilerin
serbest dolaşımı hükmünün uygulanması için istihdam ilişkisinin varlığı veya kurulma niyeti tek başına
yeterlidir”. Öyleyse ABİHA md. 45,
“profesyonel sporcuların kazançlı istihdam ile uğraşması ile ilgili koşulları belirleyen” kurallara uygulanır.
Bosman kararı, bu yönüyle, serbest
dolaşım hükümlerinin bir uyuşmazlık –hangi alana ilişkin olursa olsun–
ekonomik etkinlik ile bağlantılı olduğu müddetçe uygulanabilir olduğuna işaret eden kararlardan biridir.
İkinci olarak, ABİHA md. 45, yalnızca
Üye Devletlere karşı mı ileri sürülebilir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a
göre ABİHA md. 45, yalnızca kendilerine atfedilebilir önlemler bakımından Üye Devletlere karşı değil, aynı
zamanda Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gibi, bir alanı
toplu biçimde düzenlemeye yetkili
kuruluşlara karşı da ileri sürülebilir,
bir başka deyişle onları da muhatap
alır. Bosman kararı, bu yönüyle, işçilerin serbest dolaşımı hükmünün kısıtlama yasağı bakımından bir alanı
toplu biçimde düzenlemeye yetkili
kuruluşları muhatap aldığını gösteren ilk karar olmuştur.
Üçüncü olarak, ilgili transfer kuralları işçilerin serbest dolaşımı açısından engel oluşturuyor mu, eğer öyleyse haklı gösterilebilir mi soruları
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre ihtilaflı
transfer kuralları somut olay yönünden işçilerin dolaşım serbestîsini kısıtlamaktadır; çünkü bu serbestîye
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ilişkin hükümler, Birlik vatandaşlarınca Birlik çapındaki “her türdeki
mesleki etkinliğin yürütülmesinin
kolaylaştırılmasını amaçlamakta” ve
Birlik vatandaşlarını “bir başka Üye
Devlet ülkesinde ekonomik etkinlik
yürütmek istediğinde dezavantajlı
konuma getirebilecek önlemlerin
önüne geçmektedir”. Bu bakımdan
bir Üye Devlet vatandaşını dolaşım serbestîsi hakkını kullanmak
için köken ülkesinden ayrılmaktan
alıkoyan veya caydıran hükümler,
ilgili işçilerin vatandaşlığı dikkate
alınmaksızın uygulanıyor olsa bile,
bu serbestîye bir engel oluşturur.
Nitekim somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı transfer kuralları, bir başka Üye
Devlette etkinlik yürütmek isteyen
bir futbolcunun bir kulüple sözleşmesi sona erse bile o kulüpten ayrılmasını önleyerek veya ayrılmaktan
caydırarak dolaşım serbestîsini kısıtlamaya elverişli olmasından ötürü “işçiler için dolaşım serbestîsine
bir engel” oluşturmaktadır. Peki, bu
önlem haklı gösterilebilir mi? Her
ne kadar bu önlem, Birlik içindeki
spor etkinliklerinin –özellikle de futbolun– kayda değer sosyal önemi
ışığında kulüpler arasındaki dengeyi muhafaza etmek ve genç oyuncuların işe alımını ve eğitimini teşvik etmek meşru sebebine (kamu
yararına ilişkin ağır basan sebep)
dayanıyorsa da, orantılılık ilkesi
ile uyumlu gözükmemektedir. Zira
aynı meşru sebebe işçilerin serbest
dolaşımına mani olmayan başka
araçlarla da erişmek mümkündür.
Sonuç olarak, ABİHA md. 45, bir
Üye Devlet vatandaşı olan bir profesyonel futbolcunun bir kulüp ile
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sözleşmesi bittiğinde bir başka Üye
Devletin kulübünce –bu kulüp diğer
kulübe transfer, eğitim veya geliştirme parası ödediği müddetçe– işe
alınamamasına sebep olan ve spor
birliklerinin getirdiği kuralların uygulanmasının önüne geçer. Bosman
kararı, bu yönüyle, işçilerin serbest
dolaşımı hükmünün yalnızca vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağını değil, aynı zamanda kısıtlama
yasağını da içerdiğini gösteren ilk
karar olmuştur.
Dördüncü olarak, ilgili vatandaşlık
klozları işçilerin serbest dolaşımı açısından engel oluşturuyor mu, eğer
öyleyse haklı gösterilebilir mi soruları yanıtlanmıştır. ABAD’a göre ihtilaflı vatandaşlık klozları somut olay
yönünden vatandaşlık temelinde
doğrudan ayrımcılık oluşturmaktadır; çünkü lig maçları için en fazla üç
yabancı futbolcu sahaya sürülebilir
diyerek göçmen futbolcular ile yerli
futbolcular arasında bir ayrım getirmektedir. Bu bakımdan, bu kural,
doğrudan bir futbolcunun istihdamına ilişkin olmasa bile, “bir profesyonel futbolcunun etkinliğinin
ana amacı resmi maçlarda oynamak
olduğuna göre bunu kısıtlayan bir
kural o futbolcunun istihdam şansını da kısıtlar”. Peki, bu önlem haklı
gösterilebilir mi? Bu yönden, ABAD,
somut uyuşmazlıkta ileri sürülen sebepleri geçerli görmemiştir. Sonuç
olarak, ABİHA md. 45, lig maçları
için en fazla üç yabancı futbolcunun
sahaya sürülebileceği kuralının uygulanmasının önüne geçer. Bosman
kararı, bu yönüyle, işçilerin serbest
dolaşımı hükmünün spor üstündeki
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dönüştürücü etkisine işaret eden kararlardan birisi olmuştur.
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Bosna-Hersek (Bosnia
and Herzegovina)
–Yeliz ŞAHİN–
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’dır ve komşuları kuzeyde ve batıda Hırvatistan, doğuda Sırbistan,
güneyde Karadağ’dır. 3 milyon 521
bin kişilik nüfusa sahip Bosna-Hersek’in yüzölçümü 51 bin 197 km2’dir.
Bosna-Hersek de diğer Batı Balkan
ülkeleriyle (Bkz. Batı Balkanlar) birlikte Selanik Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne (AB) potansiyel aday ülke ilan
edilmiştir. AB ile 16 Haziran 2008 tarihinde imzalanan İstikrar ve Ortaklık
Anlaşması’nın yürürlüğe girme süreci (Bkz. İstikrar ve Ortaklık Süreci)
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Bosna-Hersek’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2009
tarihli Sejdić-Finci Kararı’nı uygulamaması üzerine sekteye uğramıştır.
AİHM, söz konusu kararında, Anayasa’nın üst düzey kamu görevlerine
seçilebilme hakkını yalnızca Boşnak,
Sırp ve Hırvatlara tanıması nedeniyle
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni
ihlal ettiğini belirterek, tâdil edilmesi
gerektiğine hükmetmiştir. Bu konuda ülkedeki siyasi elitler arasında uzlaşının sağlanamaması üzerine ülkenin AB süreci uzun yıllar aksamıştır.
Almanya ve Birleşik Krallık Dışişleri
Bakanlarının girişimiyle AB’nin, Bosna-Hersek’e yönelik yaklaşımını güncelleyerek sosyoekonomik kriterleri
öne çıkaran bir yeni bir yaklaşım
geliştirmesi ile İstikrar ve Ortaklık
Anlaşması, 1 Haziran 2015 tarihinde
yürürlüğe girebilmiştir. Bunu takiben
Bosna-Hersek, AB üyeliği için başvurusunu Şubat 2016’da yapmıştır.
Avrupa Komisyonu’nun, Bosna-Hersek’in üyelik başvurusuna ilişkin
görüşü 29 Mayıs 2019 tarihinde
açıklanmıştır. Komisyon, görüşünde,
katılım müzakerelerine başlanabilmesi için Bosna-Hersek’in Kopenhag
siyasi kriterlerini yeterli düzeyde yerine getirmesi gerektiğinin altını çizmiş ve Bosna-Hersek’e 14 öncelikten
oluşan bir yol haritası sunmuştur.
Bosna-Hersek vatandaşları, Arnavutluk vatandaşlarıyla birlikte 15
Aralık 2010 tarihinden bu yana Schengen Alanı’na 90 günü geçmeyen
seyahatlerinde vize serbestliğinden
yararlanmaktadır.
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Boş Sandalye Krizi (Empty
Chair Crisis)
–Haluk ÖZDEMİR–
Boş Sandalye Krizi, Avrupa bütünleşmesi tarihinin ilk ciddi krizidir ve
bütünleşmenin temel dinamikleriyle
yakından ilişkilidir. Kriz, ulusal çıkarlarla ortak çıkarlar ve AB’nin ulus-üstü yapılarıyla üye ülke hükümetleri
arasındaki denge ile ilişkilidir. Krizin
çıkış noktasında, Komisyon başkanı
Walter Hallstein’ın getirdiği özellikle Ortak Tarım Politikasının finansmanına ve kararların oybirliği yerine
oyçokluğuyla alınmasına dair bazı
öneriler yatmaktadır. 1960 yılında
kabul edilen Ortak Tarım Politikası, 1962’den 1965 yılına kadar Üye
Devletlerin katkılarıyla finanse edilmişti. 1965-1970 dönemi finansmanı için Hallstein Komisyonu bir çaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lışma yapmış ve üye ülkelerden bağımsız şekilde AET’nin kendi finans
kaynaklarının yaratılarak finanse
edilmesini önermiştir. Bir diğer öneri de Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) kararlarının oyçokluğu ile alınmasıyla ilgiliydi. Hallstein bu önerileri Konsey’deki Üye Devletlere danışmadan doğrudan Parlamento’ya
göndermiştir.
Ortak Tarım Politikası özellikle Fransa’nın önemsediği bir politika alanıydı ve Fransız çiftçilerin ekonomik
çıkarlarını yakından ilgilendiriyordu.
Getirilen öneri paketi, Fransa’ya
rağmen ve Fransız çiftçilerin çıkarlarına aykırı kararlar alınabilmesini
mümkün hale getiriyordu. Fransız
hükümeti ayrıca üye devletlere danışılmadan ulus-üstü bir yaklaşımla
bu önerilerin ele alınmasını protesto
etmiştir. Konsey dönem başkanlığının sona erdiği 1 Temmuz 1965’te,
daimî delegelerini Paris’e çağırarak
Konsey çalışmalarından çekilmiştir.
Kararların oybirliği ile alındığı bir dönemde üyelerden birinin sandalyesinin boş kalması nedeniyle bu krize
“Boş Sandalye Krizi” denilmiştir. Kriz
nedeniyle AET çalışmaları ve karar
alma prosedürü kilitlenmiştir.
Kriz yaklaşık 7 ay boyunca Ocak
1966’da Lüksemburg Uzlaşısı ile çözülene kadar devam etmiştir. Krizin
çözülüş biçimi, ulusal çıkarla ulus-üstü bütünleşme çabaları arasında bir
denge kurulmasını sağlamış ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının karar
alma süreçlerinin şekillenmesinde
önemli etkiler yaratmıştır.
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Bozkurt Davası
(Bozkurt Case)
–İlke GÖÇMEN–
Bozkurt davası, C–434/93 sayı ve 6
Haziran 1995 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun hem kurumsal
boyutu –ortaklık hukukunun etkileri– hem de maddi boyutu –Türk
işçileri– ile ilgilidir.
Bozkurt davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Bozkurt, Türk vatandaşı olup 21
Ağustos 1979’dan bu yana Hollanda hukukuna göre kurulmuş olan
ve merkezi Hollanda’da bulunan
Rynart Transport şirketi için uluslararası tır şoförü olarak çalışmaktadır.
Bay Bozkurt, Hollanda hukukuna
göre yapılmış bir iş sözleşmesi ile
çalışmaktadır ve seyahatleri arasındaki dönemde ve izin döneminde
Hollanda’da yaşamaktadır. Bay Bozkurt, Hollanda hukuku çerçevesinde
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uluslararası tır şoförü olduğundan
“yabancı” sayılmamaktadır, bu nedenle de kendisine bir çalışma izni
veya ikamet izni çıkarılmamış, yalnızca birden çok seyahat için geçerli
vize çıkarılmıştır. Bay Bozkurt, 1988
Haziran’ında iş kazası geçirmiş ve
%80 ila 100 arasında çalışamaz raporu almış, bu nedenle kendisine
birtakım sosyal yardımlar verilmiştir. Bay Bozkurt kısıtlamasız ikamet
izni talep ettiğinde, yetkili makam 6
Mart 1991 tarihinde bu başvuruyu
reddetmiştir. Bay Bozkurt, 18 Mart
1981’de bu karara karşı Adalet Bakanlığı’na itiraz etmiş, ancak yine
ret cevabı almıştır. Bay Bozkurt, ulusal mahkeme önünde açtığı davada, 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md. 2 ve 1/80 sayılı OKK
md. 6 çerçevesinde, Hollanda’da
kalma hakkı olduğunu ileri sürmüştür. Ulusal mahkeme, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD)
taşıyarak AB hukukunun yorumunu
talep etmiştir.
ABAD, Bozkurt kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, Türkiye
– AB ortaklık hukukunun yorumunda AB iç pazar hukukundan ne ölçüde faydalanılabileceği tartışma konusu olmuştur. Acaba, somut uyuşmazlık ile benzer olan, ancak AB iç
pazar hukuku çerçevesinde alınan
Lopes da Veiga kararı (Case 9/88)
Bozkurt davasında da kullanılabilecek midir? Komisyon’a göre Lopes
da Veiga kararındakiler ile aynı kriterler bu davada da uygulanmalıdır,
çünkü Ankara Anlaşması’nın 12.
maddesi, âkit tarafların, aralarında
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işçilerin serbest dolaşımını tedricen
gerçekleştirmek amacıyla, kurucu
antlaşmanın işçilerin serbest dolaşımı hükümlerinden esinlenmesini
gerektirir. Öte taraftan, Almanya,
Yunanistan, Hollanda ve Birleşik
Krallık’a göre Lopes da Veiga kararı
işçilerin serbest dolaşımı alanındaki
temel bir Birlik hukuku kavramının
yorumu ile ilgili olup ortaklık anlaşması hükümlerini yorumlamak
için kullanılamaz, çünkü ortaklık
anlaşması, daha mütevazı hedeflere sahiptir ve bir Üye Devletin iş
gücüne dahil bir üçüncü ülke vatandaşının durumunu düzenlemektedir. ABAD’a göre 1/80 sayılı OKK’nın
amacı “kurucu antlaşma hükümleri
rehber alınarak âkit taraflar arasında işçilerin serbest dolaşımını sağlamak” olduğuna göre “bu amaç ile
uyum sağlamak için, [kurucu antlaşmadaki işçilerin serbest dolaşımına]
dair hükümlerdeki ilkeleri, mümkün
olduğu müddetçe, [1/80 sayılı OKK]
ile tanınan haklardan yararlanan
Türk işçilerine aktarmak elzem gözükmektedir”. Bozkurt kararı, bu
yönüyle, ortaklık hukuku mümkün
olduğu ölçüde AB hukuku ile paralel
yorumlanır prensibinin başlangıcı
olmuştur. ABAD, bugüne kadar yalnızca iki kez, Demirkan davası (Case
C‑221/11) ve Ziebell davası (Case
C–371/08) ile, bu tür bir paralel yorumdan ayrılmıştır.
İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md. 6
anlamında, bir Üye Devletin işgücü
piyasasına dâhil bulunmak kavramı
yorumlanmıştır. ABAD’a göre bu
kavram, bir Türk işçisinin iş ilişkisinin
bir Üye Devlet ile ilişkilendirilmesi
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faaliyetini gerektirir. Bunun için “…
[bir işçinin] [bir Üye Devletin] ülkesi
ile yeterince yakın bağı devam ettirip ettirmediği” belirlenmelidir ve
bu yapılırken “[bir işçinin] özellikle
işe alındığı yer, ücretli istihdamın
dayandığı ülke ve istihdam ve sosyal
güvenlik hukuku alanında uygulanacak ulusal mevzuat” dikkate alınmalıdır. Bozkurt kararı, bu yönüyle, “bir
Üye Devletin işgücü piyasasına dâhil
bulunmak” kavramının yorumlandığı ilk karar olmuştur.
Üçüncü olarak, 1/80 sayılı OKK md.
6 anlamında, bir Üye Devlette hukuka uygun olarak çalışmak kavramı yorumlanmıştır. ABAD’a göre bu
kavram, bir Üye Devletteki işgücü
piyasasının bir üyesi olarak istikrarlı
ve güvenli bir durumun var oluşuna
dayanır. Hukuka uygun olarak çalışma, ev sahibi devlet makamlarının
bir çalışma izni veya ikamet izni gibi
spesifik bir idari belge çıkarmasına
bağlı tutulamaz. Başka bir deyişle,
1/80 sayılı OKK md. 6 çerçevesinde,
idari belgeler, bu maddedeki hakların doğumu için bir koşul oluşturamaz, sadece bu hakların varlığını
bildirici nitelik taşıyabilir. Bozkurt
kararı, bu yönüyle, ortaklık hukuku
kaynaklı haklar ile AB Üye Devletindeki idari belgeler arasındaki ilişkiye
değinen kararlardan birisi olmuştur.
Dördüncü olarak, 1/80 sayılı OKK
md. 6’nın, kapsamı içinde kalan
Türk işçileri bakımından, bir iş kazası
nedeniyle tamamen çalışamaz hale
geldiklerinde ev sahibi Üye Devlette
kalma hakkı verip vermeyeceği tartışma konusu olmuştur. Komisyon’a
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göre 1/80 sayılı OKK md. 6(2), kimi
halleri hukuka uygun olarak çalışma
dönemi içinde kabul etmekte olup
bir iş kazası nedeniyle tamamen çalışamaz hale gelmek de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Öte taraftan,
Almanya, Yunanistan, Hollanda ve
Birleşik Krallık’a göre ortaklık hukuku konuyla ilgili herhangi bir açık
hüküm içermemekte olduğuna göre
Türk işçilerinin ortaklık hukukuna
dayalı bir kalma hakkı bulunmamaktadır, bu mesele tamamen ilgili Üye
Devletin ulusal hukukuna tabi tutulmuştur. ABAD’a göre 1/80 sayılı OKK
md. 6, halihazırda çalışmakta olan
veya geçici olarak çalışamamakta
olan Türk işçileri ile ilgili düzenleme
getirdiğinden tamamen çalışamaz
kişilere genişletilemez. Sonuç olarak,
Türk işçileri, ortaklık hukuku çerçevesinde kalma hakkına sahip bulunmamaktadır. Bozkurt kararı, bu yönüyle,
ortaklık hukukuna dayalı Türk işçilerinin bulundukları Üye Devlette kalma
hakkının olmadığını aydınlatan ilk karar olmuştur.
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Bölgeler Komitesi
(Committee of Regions)
–İlke GÖÇMEN–
Bölgeler Komitesi, istişari nitelikli
bir organ olup Maastricht Antlaşması’ndan (1993) bu yana varlığını
sürdürmektedir. Bölgeler Komitesi,
bölgesel ve yerel organların seçimle
gelmiş bölgesel veya yerel yetki sahibi temsilcilerinden veya seçilmiş bir
meclise karşı siyasi olarak sorumlu
olan temsilcilerinden ve en çok 350
üyeden oluşur. Komitenin oluşumu,
Komisyon’un önerisi üzerine Konsey
tarafından oy birliği ile belirlenir.
Bölgeler Komitesi üyeleri, atanarak
göreve gelir ve yenilenebilir 5 yıllık
görev süresine sahiptir. Konsey, her
bir Üye Devletin önerisine uygun
olarak hazırlanan üye ve yedek listesini kabul ederek bu atamayı yapar.
Söz konusu kişiler, ulusal düzeydeki
temsilcilik yetkilerini kaybederse bu
kişilerin görev süreleri de kendiliğinden sona erer. Bu hâlde Konsey, aynı
usulü takip ederek görev sürelerinin
kalan kısmı için bu kişilerin yerlerine
atama yapar. Komite üyeleri, hiçbir
talimatla bağlı olmayıp görevlerini
Birliğin genel çıkarları doğrultusunda tam bir bağımsızlık içinde yerine
getirir.
Bölgeler Komitesi, İç Tüzüğünü kendisi kabul eder ve kendi üyeleri arasından iki buçuk yıllık bir süre için
Başkan ve Başkanlık Divanı seçer.
Komite, Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon’un talebi üzerine
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Başkan tarafından toplantıya çağrılabileceği gibi, kendi inisiyatifi ile
de toplanabilir. Komite, “komisyonlar” hâlinde çalışır ve Komite görüş
oluştururken bir raportör bu görüşü
hazırlar, ilgili komisyon bu görüşü
görüşür ve son olarak genel kurul
görüşü nihai hâle getirir.
Bölgeler Komitesi, yetkileri yönünden esasen istişari bir nitelik taşır ve
bu bakımdan dört ihtimal gündeme
gelebilir: (i) Avrupa Parlamentosu,
Konsey ve Komisyon, kurucu antlaşma gereği Komite’ye danışmakla
yükümlü tutulmuş olabilir, (ii) Bu
kurumlar, başta sınır ötesi işbirliğiyle ilgili durumlar olmak üzere,
gerekli gördüklerinde Komite’ye danışabilir, (iii) Bu kurumlar, Ekonomik
ve Sosyal Komite’ye danıştığında
bu görüş talebi hakkında Bölgeler
Komitesi’ni bilgilendirir ve Bölgeler
Komitesi, spesifik bölgesel çıkarların
bulunduğu kanısındaysa konu hakkında görüş bildirebilir, (iv) Komite,
gerekli gördüğü hâllerde kendi inisiyatifi ile görüş bildirebilir.
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Bölgesel Kapsamlı
Ekonomik Ortaklık
(Regional Comprehensive
Economic Partnership
(RCEP))
–Emre ATAÇ–
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP), 10 Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN
– Association of Southeast Asian
Nations) üyesi ile bunların serbest
ticaret ortakları (Avustralya, Çin,
Güney Kore, Hindistan, Japonya ve
Yeni Zelanda) arasında müzakere
edilen ve 2019 sonunda tamamlanması hedeflenen bir serbest ticaret
anlaşmasıdır. İlk kez Endonezya’daki
2011 ASEAN zirvesinde gündeme
gelen RCEP’in müzakereleri resmen
Kamboçya’daki 2012 ASEAN zirvesinde başlamıştır.
Dünyada üçüncü önemli bölgesel
bloklaşma olarak Asya-Pasifik bölgesinde RCEP müzakereleri 2012
yılından bu yana devam etmektedir.
10 ASEAN ülkesi ile Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) olan Çin, Hindistan,
Japonya, G.Kore, Avustralya ve Yeni
Zelenda’dan oluşan altı ülke arasında RCEP kapsamında bugüne kadar
20’nin üzerinde müzakere turu ger383

çekleştirilmiştir. Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın (TPP) Çin ve
Hindistan’ı dışarıda bırakması nedeniyle RCEP, bu ülkeler için TPP’ye
bir alternatif olarak görülmektedir.
Aslında TPP’nin temelinde de Çin
ve Hindistan’a karşı ABD’nin Pasifikte bir güç birliği yaparak ticarette yeniden rekabet gücü kazanma
amacı yatmaktaydı.
RCEP ülkeleri dünya nüfusunun
yaklaşık yarısını oluşturmakta, dünya üretiminin %30’a yakınını ve ticaretinin dörtte birinden fazlasını gerçekleştirmektedirler. Çin, Hindistan
ve Endonezya’daki yüksek büyüme
potansiyelinin etkisiyle RCEP ülkelerinin dünya üretimi ve ticaretindeki önemi gelecekte daha da artacaktır. RCEP müzakereleri sonunda,
mal ticaretinde tarife indirimlerinin yanısıra hizmetler, yatırımlar,
fikri mülkiyet hakları, rekabet gibi
birçok alanda Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) uygun ve kapsamlı bir
serbestleşme sağlanması öngörülmektedir. Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşları RCEP’nin bir
an önce sonlandırılmasını acil hale
getirmiştir. Ancak, RCEP’nin ilk hedef tarih olarak belirlenen 2018 yılı
sonunda tamamlanması yönündeki
bütün gayretlere rağmen müzakerelerde çözülmesi gereken birçok
sorunlu alan bulunduğundan bu
hedef gerçekleşememiştir. Daha
sonra, 15 Kasım 2020 tarihinde
Vietnam’ın ev sahipliğinde yapılan
çevrim içi bir zirvede anlaşma imzalanmış ve 60 gün sonra da yürürlüğe girmiştir.
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Bugüne kadar korumacı politikalar
uygulayan Hindistan, özellikle Çin’e
karşı pazarını açmakta isteksiz davranmaktadır. Ayrıca, RCEP, Avustralya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin
yanısıra Kamboçya, Myanmar gibi
fakir ülkeleri içerdiğinden üyeleri
arasındaki gelişmişlik farkı çok fazladır. RCEP’nin fakir ülkelerinde sivil
toplum örgütlerinin serbestleşme
karşıtı baskısı artmaktadır. Bu gelir
farklılığının gelecekte azaltılmasını
hedefleyen, tüm üyelerinin çıkarlarına hizmet edecek bir anlaşmaya
ulaşılması son derece zor olmasına
rağmen, RCEP imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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Brandt, Willy
(1913-1992)
–Ahmet CERAN–
1969-1974 yılları arasında Almanya
Şansölyesi olan Alman siyasetçi Willy Brandt, Avrupa bütünleşmesine
katkı yapan isimlerden biri olarak
kabul edilmektedir. 1913 yılında doğan Brandt, siyaset sahnesine Nazilere karşı direnişin parçası olarak
giriş yapmıştır. Brandt, 1933 yılında
Hitler Almanyası’na muhalif tutumu
nedeniyle sürgüne gittikten sonra,
Norveç ve İsveç’te bulunmuştur.
Brandt, İkinci Dünya Savaşı’nın
sona ermesiyle birlikte Almanya’ya
döndükten sonra, Berlin’de Alman
Sosyal Demokrat Parti’de aktif siyasete başlamıştır. Devamında ise
1957-1966 yılları arasında Batı Berlin Belediye Başkanı olarak Berlin
Duvarı’na karşı mücadele vermiş ve
Batı Berlin’in özgürleşmesi gayesiyle halkı harekete geçirmiştir. Berlin
Duvarı’nın inşası dönemine tekabül eden, 1960’lı yılların başındaki
demokrasi mücadelesi, Brandt’ı Alman sosyal demokratlar arasında da
öne çıkarmış ve 1966 yılında Dışişleri Bakanlığı ve Şansölye Yardımcılığı
görevlerine taşımıştır.

savunuculuğunu üstlenen Şansölye
Brandt’a özellikle Almanya’nın doğu
komşuları ve Sovyet bloku ülkeleriyle yakınlaşma (Ostpolitik) ve ticari
ilişkilerin tesisine yönelik çabaları
sebebiyle 1971 yılında Nobel Barış
Ödülü takdim edilmiştir.
Brandt, 1987 yılına kadar devam
ettiği Alman Sosyal Demokrat Parti
Başkanlığı ve 1976 yılında üstlendiği Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı ile Avrupa’da sosyal demokrat
hareketin de simge isimleri arasına
girmiştir. 1979-1983 yılları arasında Avrupa Parlamentosu Üyesi de
olan Brandt, yaşamının son yıllarını
Almanya’nın birleşmesi ve Avrupa’nın bütünleşmesine adamıştır.
Okuma Listesi
BBC. “Willy Brandt (1913-1992)”,
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Willy Brandt, Federal Almanya tarihinin ilk sosyal demokrat Şansölyesi olarak bilinmektedir ve 1969
yılından 1972 yılına kadar Şansölye
olarak görev yapmıştır. Hükümette görev aldığı dönem boyunca dış
politikada birleşmiş Avrupa fikrinin
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Bretton Woods Sistemi
(Bretton Woods System)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
1929 yılında yaşanan ve 1930’lu
yıllar boyunca dünya ekonomisini
derinden etkileyen Büyük Bunalım
sonrasında uluslararası parasal sistemin yeniden düzenlenmesi konusundaki tartışmalar hız kazanmıştır.
1920’lerde ülkelerin altın standardını iyileştirme ve yeniden hayata
geçirme girişimleri olmuştur. Ancak
altın standardının bizzat yaşanan
krizin sorumlusu olduğu düşüncesi
ağır basmış, yeni ve reformist bir
uluslararası parasal sistem arayışı
öncelik kazanmıştır. Uluslararası parasal sisteme ilişkin reformun temel
amacı, altın standardının kusurlu
işleyişinden kaynaklanan sistem
boşluğunu doldurmak olmuştur. Bu
amaç doğrultusunda ortaya atılan
öneriler, Temmuz 1944’de gerçekleşen Bretton Woods Konferansı’nın
ana gündemini oluşturmuştur. Kısacası Bretton Woods Parasal Sistemi,
I. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan
ve büyük ekonomik şoklar ile iktisat
teorisindeki ilerlemelerden etkilenen bir gelişimsel sürecin sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla II.
Dünya Savaşı öncesinde yeni uluslararası parasal sistem için gereken
ortam hazırlanmaya başlamıştır.
Yeni uluslararası parasal sistem
oluşturma girişimleri, birbirinden
farklı görüşler içeren Keynes Planı ve
White Planı üzerinden yürütülmüştür.
İngiltere’nin görüşlerini temsil eden
386

Keynes Planı ve ABD’nin görüşlerini
yansıtan White Planı kısmen farklı içeriklere sahip olmakla birlikte
her iki planın ortak noktası, tam istihdamın sağlanacağı bir ekonomi
politikasının benimsenmesi olmuştur. Harry Dexter White tarafından
hazırlanan ve ABD Planı olarak da
adlandırılan White Planı, unitas adı
verilen bir uluslararası paranın yaratılması fikrini savunmuştur. Keynes
tarafından hazırlanan ve İngilizlerin
görüşünü yansıtan Keynes Planı ise
bancor adı verilen bir uluslararası
parayı içeren bir küresel kliring birliği oluşturulması önerisini benimsemiştir. Özleri itibariyle çok da farklı
öneriler içermeyen sözkonusu iki
Plan, ABD’deki yaklaşan seçimler ve
dolara olan güvensizlik nedeniyle
tam anlamıyla uygulanamamıştır.
İngiltere, ABD ve Fransa arasında
25 Eylül 1936 tarihinde varılan Üçlü
Anlaşma (Tripartite Agreement), II.
Dünya Savaşı öncesinde yeni uluslararası parasal sistem yaratılmasına ilişkin son girişim olmuştur. Üçlü
Anlaşma’nın amacı, rekabetçi devalüasyonları önlemek, ticaret kısıtlamalarını kaldırmak ve çok taraflı ticaret sistemine geri dönmektir. Anlaşma sözkonusu amaca tam olarak
ulaşamamış olsa da yeni sistemin
temel kurallarını ortaya koymuş
olması nedeniyle önemlidir. Diğer
taraftan sözkonusu Anlaşma, uluslararası ticareti güçlendirmek üzere
döviz kuru istikrarına dayalı yeni bir
kurumsal çerçeveye olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Konu, II. Dünya Savaşı ile birlikte kısa süreli olarak iktisatçıların ilgi odağı olmaktan çıkmış
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olsa da dünya ekonomisinin gündeminde yer almayı sürdürmüştür.
1940 yılında, zamanın Almanya
ekonomi bakanı Funk, altın standardının terk edileceği ve Londra yerine Berlin’in finans merkezi olacağı
bir Yeni Düzen (New Order) önermiştir. Yeni Düzen’in özünde, tüm
Avrupa ülkelerini kapsayacak bir kliring mekanizmasının oluşturulması,
savaş zamanında uygulanan Cari
İşlemler Hesabı kontrollerinin sona
erdirilerek çok taraflı döviz kuru rejiminin benimsenmesi konuları yer
almıştır. Alman politikasının esası,
Alman markını aşırı değerlendirerek Almanya’ya dış ticarette bağımlı
ülkelerin dış ticaret hadlerini bozulmasına neden olmak ve uluslararası
ticareti ikili anlaşmalarla yürütmektir. Almanya’nın sözkonusu önerisi
her ne kadar çok-açılı olarak nitelendirilse de sistem açıkça Alman
ekonomik hegemonyasına işaret
etmektedir.
İngiltere ve Fransa’nın Almanya’nın
Yeni Düzen önerisine karşı geliştirdikleri tezler, ülkelerin Bretton Woods görüşmelerindeki ayrılık noktalarını oluşturmuştur. Keynes Planı’nın
ilk hali, Churchill ve Roosevelt tarafından savaş sonrası yeni ekonomik
düzenin ana hatlarının açıklandığı
Atlantik Bildirisi’nden hemen sonra, 8 Eylül 1941 tarihinde tekrar
gündeme gelmiştir. Keynes bizzat
Atlantik Bildirisi görüşmelerinde yer
almıştır. White ise aynı zaman zarfında kendi planını revize etmiştir.
Keynes Planı ve White Planı 1943
yılında açıklanmıştır. Ertesi yıl, her
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iki Plan doğrultusunda, Uluslararası Para Fonu’nun Oluşturulmasına
İlişkin Ortak Bildirge yayımlanmıştır.
Sözkonusu Bildirge, Bretton Woods
Konferansı’nda Keynes Planı ve White
Planı ile birlikte masada yer alan temel belge olmuştur.
Bretton Woods Konferansı, şüphesiz ki dünya ekonomisinin tarihinde
çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Konferans, ilk kez farklı ekonomik beklentilere sahip olan çok sayıda ülkenin bir araya gelerek savaş
sonrası yeni ekonomik düzenle ilgili
kararlar alabildikleri bir ortam olma
özelliği taşımaktadır. Konferans,
yeni uluslararası parasal sistemin
oluşturulmasının yanısıra, çok taraflı ticaret sisteminin yaratılmasına da
temel teşkil etmiştir.
Bretton Woods Sistemi, sabit döviz
kuru sistemi altında çok taraflı ticaret mekanizmasının oluşturulmasını
ve ülkelere tam istihdam hedeflerine ulaşma konusunda esneklik
sağlamak üzere sermaye hareketlerinde kontrolün sürdürülmesini öngören, kapsamlı bir uluslararası ekonomik düzen yapısıdır. Özü itibariyle
Bretton Woods Sistemi, Sistem’de
yer alan ülkelerin paralarını ABD
dolarına endeksledikleri ve 1 ons altının 35 ABD dolarına eşitlendiği bir
sabit döviz kuru mekanizmasıdır.
Bretton Woods Sistemi içinde Sistem’in işleyişini kolaylaştırmak ve
geliştirmek üzere Uluslararası Para
Fonu (International Monetary Fund
– IMF) ve Dünya Bankası kurulmuştur. Ayrıca, çok taraflı ticaret siste387

minin kurallarını belirleyecek ve sistemden sorumlu olacak bir Uluslararası Ticaret Örgütü (International
Trade Organization – ITO) oluşumuna karar verilmiş ancak ilgili girişim
hayata geçirilememiştir. Ülkeler, ITO
yerine Tarifeler ve Ticaret Genel
Anlaşması (General Agreement on
Tariffs and Trade – GATT) üzerinde
uzlaşmışlardır. 1 Ocak 1995 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization – WTO)’nün
kurulmasıyla GATT, DTÖ’nün temel
anlaşmalarından biri halini almıştır.
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Brexit (Brexit)
–Erdem DENK–
Brexit (British exit), Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecini ifade etmektedir.
1951’de tohumları atılan AB’nin
resmen kurulmasını ve uluslararası
hukuk tüzel kişiliği kazanmasını sağlayan 2007 yılında imzalanan Lizbon
Antlaşması, o tarihe kadar hiç ele
alınmayan Topluluklardan/Birlikten
ayrılma hakkını da düzenlemiştir.
(Bkz. Üyelikten Ayrılma) Aslında
Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA)
50. maddesine göre AB üyeliğinden
çekilme kararı ilgili Üye Devletin
“kendi anayasal kurallarına uygun
olarak” alınmalıdır. Öte yandan,
ayrılma koşulları tarafların yetkili
organları tarafından müzakere edilecektir. Üzerinde uzlaşılacak anlaşma ise ilgili üyenin yetkili organları
ile AB adına Avrupa Parlamentosu’nun (AP) onayıyla nitelikli çoğunlukla karar alacak Bakanlar Konseyi
tarafından imzalanacaktır. Dolayısıyla esas olan “anlaşmalı ayrılık”tır.
Bir antlaşmaya varılamaması ve/
veya imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girememesi durumunda ise
ayrılma niyetinin resmen bildirilmesinin üstünden iki yıl geçince üyelik
kendiliğinden sona erecektir. Tabii
“Avrupa Birliği Zirvesi oybirliğiyle ve
ilgili Üye Devletle mutabık kalarak
süreyi uzatmadığı takdirde” (madde
50/3, ABA). Dolayısıyla, koşulları geçerli bir antlaşmayla düzenlenmemiş üyelikten ayrılma işleminin AB
Zirvesi ile ilgili Üye Devlet arasında
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varılacak bir uzlaşmayla (süresiz) ertelenmesi mümkündür.
Daha önce Cezayir ve Grönland gibi
hukuken mevcut üyelere bağlı bölgeler AB alanından çıksa da, ABA’da
üye bir devlete tanınan bu görece
yeni hakkı gündeme getiren ilk üye
Birleşik Krallık olacaktır. 1975 tarihinde gerçekleştirilen üyelik referandumundan sonra (Bkz. Birleşik
Krallık Üyelik Referandumları) büyük ölçüde kabullenilen üyelik, aslında 1983 seçimlerine giden süreçte tekrar gündeme gelmiştir. Kuşkusuz bunda Muhafazakâr Başbakan
Margaret Thatcher’ın uygulamaya
başladığı neoliberal politikalara yönelik teorik-politik itirazlar önemli
bir etkendir. Nitekim “radikalleşen”
İşçi Partisi Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliğini de sorgulamış, ancak bu süreçte ayrılan “sosyal demokrat” kanadın Liberaller
ile hareket etmesi nedeniyle pek
etkin bir muhalefet yürütememiştir. Falkland Savaşı’nın rüzgârını da
arkasına alan Muhafazakârlar, ada
tarihindeki en önemli seçim zaferlerinden birini elde etmiştir. Ancak
1987’de Avrupa Tek Senedi’nden
1993’te Maastricht Antlaşması’nın
yürürlüğe girmesine kadar geçen
dönemde yaşananlar, sol siyasette ön plana çıkan Avrupa-şüpheci
damarın genele yayılmasına neden
olmuştur. (Bkz. Avrupa Şüpheciliği)
Bu anlamda en önemli gelişmeyse,
1979’da getirilen ve tek para birimine giden süreci başlatan Döviz Kuru
Mekanizması’na (The European Exchange Rate Mechanism- ERM) Birleşik Krallık’ın 1990’da katılmasının
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yarattığı tartışmalardır. Bir süredir
AET’nin “Brüksel’den hükmeden bir
Avrupa süper-devleti”ne dönüşme
ihtimaline itiraz eden Thatcher’ın
ERM’ye katılma kararının kendisine rağmen alınmasının da etkisiyle
istifa etmesi, adadaki siyasi dengeleri değiştirmiştir. Avrupa Para
Sistemi içinde yaşanan sorunların
tetiklediği ekonomik-finansal belirsizliğin çözülememesi ise 1992’de
ERM’den çıkma kararının alınmasına yol açmıştır. Ayrılık kararının ani
ve büyük bir parasal çöküşe (Black
Wednesday) neden olması, hem
AB taraftarlarının hem de Avrupa
şüphecilerin Brexit’e kadar uzanan
dönemdeki en temel argümanlarını şekillendirmiştir. Nitekim Brexit
sürecinin belirleyici aktörlerinden
olacak Birleşik Krallık Bağımsızlık
Partisi (UK Independence Party-UKIP) 1993’te kurulacak ve 1994’te
yapılacak AP seçimlerinde % bir oy
alsa da adanın beşinci partisi olarak
varlık gösterecektir.
Ekonomik bütünleşmenin ana hedeflerinden olan Ortak Pazar’ın
tesisi, ortak para birimine geçişin
planlanmaya başlaması ve daha da
önemlisi toplumsal ve siyasal bütünleşmeyi resmen başlatacak şekilde Avrupa Birliği’nin ismen kurulması, özellikle Avrupa-şüphecisi ve/
veya “ada milliyetçisi” kesimlerin
egemenlik kaygılarını harekete geçirmiştir.
Aslında Birleşik Krallık gibi sosyal
devlet anlayışının epey güçlü olduğu bir ülkede 1980’lere damgasını
vuran Thatcherist neoliberal politi389

kaların zamanla neden olduğu sosyo-ekonomik huzursuzluklar da bu
anlamda dikkate alınmalıdır. Kuşkusuz “üçüncü yol” fikrini savunan
Tony Blair liderliğinde 1997’de iktidar gelen İşçi Partisi’nin neoliberal
dönüşümün sürdürülmesine önemli
katkıları olmuştur. Yükselen kimlikçi
(post-modern) akımlara karşı geleneksel/statükocu katmanlarda biriken enerji, özellikle de 11 Eylül saldırılarının neden olduğu koşullarda
daha ziyade göçmenlere ve yabancılara yönelmiştir. ABD’ye endeksli
şekilde artan güvenlikçi politikalar
da düşünüldüğünde, Birleşik Krallık’ın bir anayasa hazırlığı bile yapmakta olan AB ile ilişkilerini yeniden
gözden geçirmesi gerektiği görüşü
de yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştır.
Zamanla kendinden emin bir üyelikten ayrılma (leave) çağrısına dönüşecek görüşün olgunlaşmasında
özellikle UKIP önemli bir rol oynamıştır. 1982’de kurulan Britanya Ulusal Partisi (British National
Party-BNP) gibi sisteme nüfuz edemeyen ırkçı partilerin hatasına düşmeyen UKIP, iç politikada kendisine
seçmen kaptırmak istemeyen anaakım partilerin politikalarını belirlemeye başladığı gibi özellikle tıkanan
AB politikalarına dair kuşkuları popülist bir dille seslendirmesi sayesinde önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Nitekim Avro’ya geçen
AB’ye karşı “save the pound” kampanyalarının yapıldığı 2000’lerin başında yapılan 2004 AP seçimlerinde
üçüncü, 2009’daysa ikinci olan UKIP,
2014’te aldığı % 27.5 oyla birinci ol390

muştur. Katılımın bir AP seçimi için
çok da düşük olmayacak şekilde
%35.6’da kalmış olması kuşkusuz
önemlidir. Ancak UKIP’i anaakım
partiler dışında ada çapında yapılan
bir seçimi kazanan ilk parti yapacak
bu sonuçların asıl önemi, Brexit oylamasına da büyük ölçüde yansıyacak olmasıdır. Nitekim UKIP’in en
somut başarısı, üyelikte kalma (remain) taraftarı olan Muhafazakâr
Başbakan David Cameron’ı üyeliğin
devamı konusunda bir referandum
yapma sözü vermeye itmesidir.
Aslında Cameron bu vaadi, %66,4
katılımın olduğu 2015 genel seçimlerinde %36,9 ile aldığı galibiyet
sonrasında biraz da kendinden ve
sonuçtan emin olarak vermiştir. Avrupa’ya gönderilen temsilcilerin belirlendiği bir seçimde “radikal” bir
partiye verilen oyların Birleşik Krallık-AB ilişkileri konusunda tekrarlanmayacağı konusunda “halkının
sağduyusu”na güvenmektedir. Yeni
bir seçim başarısının sağdaki oyları
kendi lehine konsolide edeceği de
açıktır.
Tabii referandum kararının alınmasında bu dönemde başlatılan
ve hem remain hem de leave yanlılarını barındıran People’s Pledge
kampanyası da önemli bir etkendir.
Kampanya, 1973’teki üyelikten bu
yana ciddi dönüşümler geçiren ve
hatta ulus-üstü bir egemenlik ağına dönüşen AB’nin bu yeni haliyle
içinde kalmaya devam edilip edilmeyeceğini tıpkı 1975’te olduğu
gibi halkın kararlaştırması gerektiği
görüşüne dayanmaktadır. Özellikle
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AB’nin demokrasi açığı sorununun
dar bölge seçim sistemine yani yerelin merkezdeki karar alıcıları etkilemesine alışık olan tüm toplumsal
kesimlerin aklını önemli ölçüde karıştırdığı kesindir. Dolayısıyla, anaakım partiler kadar sendikalardan
iş çevrelerine ve popüler kültüre
kadar her alandan ön plana çıkmış
simaları bir araya getiren kampanyanın bir anlamda yine 1975’te olduğu gibi bir “üyelik tazeleme” çağrısı yaptığı söylenebilir.
Cameron dâhil AB’de kalmayı savunanların da itiraz edemeyeceği
ve de etmediği bu çağrı, kimilerine
göre sadece dönemin başbakanının
değil Britanya’nın da yakın tarihteki en büyük kumarını oynamasına
neden olmuştur. Brexit’in sonucunu belki de asıl etkileyecek olansa,
üyeliğin devamını isteyen Cameron’ın 1975 yılında gerçekleştirilen
referanduma benzer bir müzakere
süreciyle ekonomik ve siyasi bütünleşme ile göç gibi konularda Birleşik
Krallık lehine düzenlemeler elde
etmeyi hedeflediğini açıklamasıdır.
Zira bu yönde oluşan ciddi kamuoyu
beklentisi, 2016 başına kadar yapılan müzakerelerden alınan sonuçların istenen seviyede olmamasıyla
ciddi bir ters dalgaya neden olmuştur.
Milletvekillerini serbest bırakan
Cameron liderliğindeki Muhafazakârlar içinde hem ayrılma hem
de kalma kampanyasına katılanlar
olmuş, İşçi Partisi ve Liberaller ise
üyeliğin devamında yana bir tutum
benimsemiştir. Tabii İşçi Partisi’nin
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en radikal liderlerinden ve adanın
bilinen
Avrupa-şüphecilerinden
olan “komünist” Jeremy Corbyn’nin
AB üyeliğini bir anlamda ehveni
şer olarak tanımlaması da soldaki
remain kampanyasında önemli bir
dağınıklığa neden olmuştur. Enternasyonalist görüşle piyasa-karşıtı
fraksiyonlar arasında kalan İngiliz solunun bir diğer çıkmazı ise,
AB’den çıkan bir ülkeden kesinlikle
ayrılacaklarını ilan eden İskoç milliyetçilerinin tutumudur. Geleneksel
siyasetteki bu kafa karışıklığı, başta
avukatlar ve akademisyenler olmak
üzere çeşitli meslek gruplarının alışılmadık şekilde toplu açıklamalar
yapmasına ve üyelikte kalmayı desteklemesine dahi neden olmuştur.
Remain kampanyasına küresel piyasanın parçası olan büyük ve köklü sermaye gruplarının, endüstriyel
şirketlerin ve finansal aktörlerin de
destek vermesi, Brexit’i geleneksel
kodlar üzerinden değil AB’nin de
etkisiyle yaşanan genel toplumsal
dönüşüm bağlamında değerlendirmeyi gerektirmektedir. Nitekim
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund – IMF), ABD ve
Çin gibi ülkelerden gelen Brexit karşıtı açıklamalarla da beslenen “ada
milliyetçiliği”nin başta AB’nin ilgili
mevzuatından çok çektiklerini söyleyegelmekte olan balıkçılar olmak
üzere küçük ve orta ölçekli işletmeleri harekete geçirdiği görülmektedir. Keza “Leh muslukçu” tartışmasına da neden olduğu üzere teknik
(ara eleman) iş piyasasında AB’nin
Britanyalılar aleyhine olumsuz bir
rekabete neden olduğunu düşünenler de ayrılmayı desteklemiştir.
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Referandum sonuçları üzerine yapılan analizlerin de teyit ettiği gibi,
metropollerde yaşayan ve eğitim,
kültür ve işgücü özellikleri gereği sınıraşan etkileşime ve rekabete daha
açık olan kesimlerin devamından
yana olduğu AB üyeliğine, görece
daha içe kapalı ve endişeli kesimler
oldukça mesafeli ve hatta tepkilidir.
AB’de kalma kampanyası yürüten
İşçi Partili milletvekili Jo Cox’un 16
Haziran 2016’da öldürülmesine kadar tırmanan gerginlik, “küreselleşme çağı”nda Ukrayna’dan Türkiye’ye, İskoçya’dan Katalonya’ya pek
çok sandıkta görüldüğü gibi adanın
da tam ortadan ikiye bölündüğünü
göstermektedir.
Nitekim 23 Haziran 2016 Perşembe günü Birleşik Krallık’ın tümünde
aynı anda yapılan Brexit Referandumu’na katılım da %72,21 gibi ada
siyaseti için oldukça yüksek sayılabilecek bir orana ulaşmıştır. “Birleşik
Krallık Avrupa Birliği’nin bir üyesi
olarak kalmalı mı, yoksa Avrupa Birliği’nden ayrılmalı mı?” sorusuna oy
kullananların %51.89’u üyelikten
ayrılma, %48,11 ise üyelikte kalma
yanıtı vermiştir. Sonuçların hemen
ardından Başbakan Cameron istifa
etmiş, yerine Başbakan olan Therasa May ise kalma taraftarı olmasına
rağmen referandumun gereğini yapacağını açıklamıştır. Pek çok küresel şirketin adadan ayrılma ihtimalinden bahsetmesi ve döviz hareketlilikleri kadar İskoçya’da ve özellikle
Londra’da toplanan kalabalıkların
yeni bir referandum talep etmesi siyasette hareketliliğin devam etmesine neden olmuştur. Ancak adanın
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sahiplendiği demokrasi geleneğinin
terk edilmemesi gerektiği görüşü
ağır basmıştır ve bu durum Brexit
mücadelesinin artık parlamentoda
ve yargıda sürmesi anlamına gelmektedir.
Nitekim Birleşik Krallık’ın anayasa mahkemesi işlevi gören Yüksek
Mahkeme 24 Ocak 2017’de devreye
girmiş ve bağlayıcı olmayan referandumun işaret ettiği işlemlerin ancak
parlamento kararıyla yapılabileceğine hükmetmiştir. Bunun üzerine
ABA’nın 50. maddesini resmen işletilecek karar da Avam Kamarası’nda
29 Mart 2017’de alınmıştır. Brexit
konusunda nihai bağlayıcı kararı
alacak irade artık parlamentodur.
Arkasına kamuoyu desteği almak
isteyen Başbakan May’in kararı da
8 Haziran 2017’de erken seçime
gitmek olmuştur. Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi’nin Brexit konusunda son derece muğlak ve dağınık
bir politika izlemesinin de etkisiyle
Muhafazakârlar seçimi az farkla da
olsa kazanmış ve May bu kez dışarıdan destekli bir azınlık hükümetinin
Başbakanı olmuştur. AB ile ayrılma
müzakereleri hemen 19 Haziran
2017’de başlatılmıştır. Özellikle İrlanda’yla olan kara sınırına dair
sorun da bir şekilde çözülünce son
şeklini alan Brexit anlaşması 14 Kasım 2018’de yayınlanmış, 25 Kasım
2018’de de diğer 27 AB üyesi tarafından onaylanmıştır.
Ancak anlaşma, önce 15 Ocak
2019’da, daha sonraysa ayrılmanın
resmen gerçekleşmesinin öngörülAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

düğü 29 Mart’tan on yedi gün önce
12 Mart 2019’da Avam Kamarası’nda reddedilmiştir. Böylece beliren
“anlaşmasız Brexit” (no-deal Brexit)
ihtimalini göze alamayan Hükümet,
50. maddenin gereğinin hayata geçirilmesini erteleyen bir kararı 14
Mart 2019’da Avam Kamarası’ndan
geçirmiştir. Bu çerçevede AB ile yapılan karmaşık müzakereler ve uzlaşmalar neticesinde anlaşmanın
Mayıs sonuna kadar parlamentodan geçirilmesi için ek süreler alınmıştır. Ancak istediği sonucu yine
alamayan May istifa etmiş, bu arada halen üye olan Birleşik Krallık’ta
AP seçimleri yapılmış, 4 Temmuz
2019’da Başbakan olan Boris Johnson ise öteden beri savunduğu
ayrılık kararını gerekirse anlaşmasız yürürlüğe sokmasını sağlayacak
adımlar atmaya başlamıştır. Öyle
ki, Ekim 2019 itibariyle iki başbakanın istifa etmesine yol açan Brexit
sürecinde bir ilk daha yaşanacaktır. 5 Temmuz’da yaz tatiline giren
parlamentonun Eylül’de başlayacak
çalışmaları, Başbakan’ın teklifi ve
Kraliçe’nin onayıyla 14 Ekim 2019’a
kadar askıya alınmıştır. 19 Ekim’de
gerçekleşmesi öngörülen Brexit’in
anlaşmasız olmasını sağlamayı
amaçlayan bu karar “parlamentoya
darbe” olarak yorumlanmış ve 24
Eylül 2019’da da Yüksek Mahkeme
tarafından oybirliğiyle hukuksuz ve
yok hükmünde ilan edilmiştir. Zaten
Kraliçe’nin konuşması için yapılan
resmi açılış sürecinde yaşanan ilginç
hukuksal usul tartışmaları sonucunda Avam Kamarası’nda kabul edilen
Benn Act ile Başbakan’a Brexit’i 31
Ocak 2020’ye kadar ertelemesi için
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AB tarafıyla anlaşma yetkisi verilmiştir. Brexit’in bu kez gerçekleşeceği öngörülen 19 Ekim’de adada
yaşanan ilginç olaylara bir yenisi
daha eklenmiş ve Başbakan Johnson, AB Zirvesi Başkanı Donald
Tusk’a biri kendi adına imzalı, biri
de Birleşik Krallık Başbakanı olarak
iki mektup göndermiştir. Başbakan
olarak 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme isteyen Johnson, tüm üyelerin
devlet ya da hükümet başkanlarına
da gönderdiği kişisel ve imzalı mektuptaysa ertelemenin iki taraf için
de hata olacağını belirtmiş ve üyeliğin öngörüldüğü gibi sona ermesi
için destek istemiştir. Ancak Tusk’ın
22 Ekim 2019’daki açıklamasının bir
kez daha gösterdiği üzere, AB tarafı
“anlaşmasız Brexit”in sorumluluğunu almayı hiç istememiştir.
Adadaki “hukuksal” tartışmaları büyük ölçüde bitiren çekilme antlaşması 20 Aralık 2019’da Avam Kamerası’nda kabul edilmiş ve 23 Ocak
2020’de yasalaşmıştır. AB’nin ilgili
prosedürlerine uygun olan adımları takiben 29 Ocak 2020’de Avrupa
Parlamentosu’nda 621’e karşı 49
oyla kabul edilen antlaşma, takip
eden gün de AB Zirvesi tarafından
onaylanmıştır. Her ne kadar 31 Ocak
2020 itibariyle Birleşik Krallık’ın AB
üyeliği resmen sona erse de, başta
seyahat özgürlüğü olmak üzere AB
üyeliğinden kaynaklanan birçok hak
ve düzenleme 31 Aralık 2020’de bitecek “geçiş (standstill) süreci”nin
sonuna kadar yürürlükte olmaya
devam edecektir. AB vatandaşlarının haklarını da korumaya matuf bu
dönem sonunda Birleşik Krallık’ın
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Gümrük Birliği’nin ve Tek Pazar’ın
dışında kalacak olması, Brexit sonrası müzakerelerin en önemli sorunudur. Birleşik Krallık başta balıkçılık,
tarım, hizmetler, havacılık, güvenlik,
eğitim ve bilim olmak üzere birçok
temel konuda yapılan görüşmelerde üyeliğe yakın özel ayrıcalıklar
isterken, AB tarafı ise bir anlamda
muhatabının üyelikten çıkmanın
maliyetini görmesini istemektedir.
Brexit sürecinin tam olarak nasıl sonuçlanacağını kestirmek kuşkusuz
mümkün değildir. Ancak kurulu düzeni değiştirme konusunda olabildiğince ağır ve gönülsüz davranan ada
için AB’nin sadece varlığıyla değil
yokluğuyla da kurucu olan bir düzen
unsuru haline gelmiş olduğu görülmektedir.
Okuma Listesi
Goodwin, Matthew J. ve Oliver Heath. “The 2016 Referendum, Brexit
and the Left Behind: An Aggregate-level Analysis of the Result”, The
Political Quarterly, 87/3, 2016, s.
323-332.
Startin, Nicholas. “Have We Reached a Tipping Point? The Mainstreaming of Euroscepticism in the
UK”, International Political Science
Review, 36/3, 2015, s. 311-323.
Usherwood, Simon. “Opposition
to the European Union in the UK:
The Dilemma of Public Opinion and
Party Management”, Government
and Opposition, 37/2, 2002, s. 211230.
394

Briand, Aristide
(1862-1932)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
28 Mart 1862 tarihinde Fransa’nın
Nantes şehrinde doğan Aristide Briand, Paris’te hukuk eğitimi almıştır.
Briand, 1901 yılında Fransız Sosyalist Partisi Genel Sekreterliği görevine getirilmiştir. Siyasi kariyerinde
pek çok kademede yer alan Aristide
Briand, başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yapmıştır.
Briand, 5-6 Ekim 1925 tarihlerinde
İsviçre’nin Locarno kentinde Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika,
Polonya ve Çekoslovakya arasında
müzakere edilen, ardından 1 Aralık
1925’te Londra’da imzalanan Locarno Paktı’nın imzacılarından biridir.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından
Versay Antlaşması ile kararlaştırılan
Almanya’nın batı sınırlarının korunmasını ve silahlı kuvvetle değiştirilmemesini öngören Locarno Paktı’nı;
Aristide Briand, Almanya Şansölyesi
Gustav Stresemann ve İngiltere Dışişleri Bakanı Austen Chamberlain
ile birlikte imzalamıştır. Uluslararası
iş birliği ve dünya barışı için sarf ettiği çabalar sonucunda Aristide Briand, Gustav Stresemann ile birlikte
1926 yılında Nobel Barış Ödülü’ne
layık görülmüştür.
Aristide Briand’ın bir başka başarısı
da, 60 ülkenin savaşın ulusal bir politika olmaktan çıkarılması konusunda anlaşmasını öngören Briand-Kellogg Paktı’dır. 27 Ağustos 1928’de
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Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya,
Belçika, Polonya, Fransa ve Çekoslovakya öncülüğünde imzalanan pakt,
Locarno Paktı’na rağmen Fransa’nın
Almanya’dan çekinmesi üzerine ABD
ile ilişkilerinde savaşa başvurulmamasını sağlayacak bir pakt imzalanması önerisi üzerine gündeme gelmiştir. Avrupa’nın sorunlarında taraf
tutmak istemeyen ABD ise tüm büyük devletlerin olası bir savaşı önlemeye yönelik bir pakt imzalamasını
önermiştir. Ardından 60 ülkenin katılımıyla uluslararası ilişkilerde savaşın ulusal siyasetin bir parçası olarak
görülmemesi gerektiğini belirten Briand-Kellogg Paktı, ABD Dışişleri Bakanı Frank B. Kellogg ve Fransız Dışişleri Bakanı Aristide Briand tarafından
imzalanmıştır.

rüttüğü kampanyanın da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Briand,
Ocak 1932’de emekli olmuş ve bundan kısa bir süre sonra vefat etmiştir.

Aristide Briand’ın bir özelliği de Avrupa’da federal bir birlik kurulması önerisinde bulunmuş olmasıdır.
1920 yılında Milletler Cemiyeti Genel Kurulu’nda Briand, Avrupa ülkeleri delegelerine, Avrupa’da bir birlik
kurulmasına ilişkin önerisini dile getirmiştir. Avrupalıların bir araya gelmesini, ortak çıkarlarını ilgilendiren
konularda görüşmesini ve tehlikeler
karşısında birlikte hareket etmesini
savunan Briand, ülkelerin egemenlik
haklarına zarar vermeden özellikle
ekonomi bir birlikten bahsetmiştir.
1930 yılı eylül ayında, ekonomik ve
siyasal politikaların koordine edilmesi amacıyla Avrupa’da federal birlik
sisteminin kurulmasına ilişkin muhtırayı imzalayan Briand, 1931 yılındaki
seçimleri kaybetmesinin ardından
1932 yılında hastalığı sebebiyle istifa
etmiştir. Cumhurbaşkanlığı için yü-

–İlke GÖÇMEN–
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Brüksel Antlaşması (1948)
(Brussels Treaty)
Brüksel Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın sonrasında, Avrupa bütünleşmesinin öncesinde, askeri açıdan
Batı Avrupa Birliği’nin doğumuna giden yolda Dunkirk Antlaşması’ndan
sonra ikinci adım olarak görülebilir.
Bu Antlaşma, Birleşik Krallık, Fransa,
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg
arasında “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliği ve Kolektif Savunma
Antlaşması” adı altında, Fransızca ve
İngilizce resmi dillerinde, 10 maddeden ibaret olmak üzere, Brüksel’de,
17 Mart 1948 tarihinde imzalanmış ve 25 Ağustos 1948 tarihinde
yürürlüğe girmiş, elli yıl yürürlükte
kalmıştır (md. X). Ana hatlarıyla, bu
Antlaşma uyarınca taraflar, mümkün
olan en iyi sonucu almak için ekonomik etkinliklerini organize ve koordi395

ne edecektir (md. I). Taraflar, kendi
halklarının daha yüksek yaşam standardına erişimini desteklemek ve
kendi ülkelerindeki sosyal ve alakalı
diğer hizmetleri uyumlu biçimde
geliştirmek için ortak her türlü çabayı gösterecektir (md. II). Taraflar,
ortak medeniyetlerinin temelini
oluşturan ilkeleri halklarına daha
iyi anlatmak ve kültürel değişimleri
desteklemek için ortak her türlü çabayı gösterecektir (md. III). Taraflardan biri Avrupa’da silahlı saldırının
hedefi olursa diğer taraflar o tarafa
her türlü askeri ve diğer destek ve
yardımda bulunur (md. IV). Bu madde uyarınca alınan her türlü tedbir
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik
Konseyine derhal rapor edilir ve Güvenlik Konseyi uluslararası barışı ve
güvenliği muhafaza etmek veya geri
getirmek için gerekli önlemleri aldığında sona erdirilir (md. V). Taraflar, bu Antlaşma’nın hükümleri ile
uyumsuz bir yükümlülük üstlenmemiş olduğunu bildirir ve taraflardan
herhangi biri aleyhine herhangi bir
ittifakta veya koalisyonda yer almayacağını belirtir (md. VI). Taraflar, bu
Antlaşma’nın ilgilendiği meseleler
hakkında birlikte istişarede bulunmak amacıyla, bir Danışma Konseyi
kuracak ve işlevlerini devamlı yerine
getirebilecek şekilde organize edilecek bu organda gerekli oldukça bir
araya gelecektir (md. VII). Taraflar,
kendi aralarındaki uyuşmazlıklarda,
örneğin Uluslararası Adalet Divanı
aracılığıyla, yalnızca barışçıl araçlar
ile çözüm üretmeyi taahhüt etmiştir (md. VIII). Taraflar, uzlaşı halinde, bu Antlaşma’ya katılmak üzere
başka devletleri davet edebilir ve
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bu katılım taraf devletler ile davet
edilen devlet arasında belirlenecek
koşullara tabi olacaktır (md. IX).
Brüksel Antlaşması, İtalya ve Batı
Almanya’nın da katılımıyla 23 Ekim
1954 imza tarihli Paris Antlaşması
ile değiştirilerek Batı Avrupa Birliği
kurulmuştur.
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Bulgaristan (Bulgaria)
–Zafer Can DARTAN–
Başkenti Sofya olan Bulgaristan’ın nüfusu 6.951.482’dir ve ülke
110.370 km²’lik yüz ölçümüne sahiptir. Resmi dili Bulgarca’dır. Bulgaristan, 2007 yılında olan Romanya ile birlikte “Doğu genişlemesi”
olarak da bilinen genişleme dalgası
kapsamında Avrupa Birliği (AB)
üyesi olmuştur.
AB’nin en yoksul ekonomisi konumundaki Bulgaristan, günümüzde
hâlen Schengen Alanı’na dahil değildir. Bulgaristan’ın Schengen Alanı’na katılımı, gerekli teknik kriterleri yerine getirmiş olmasına karşın
Hollanda gibi bazı üye Devletlerin
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yolsuzlukla mücadele konusundaki
çekinceleri nedeniyle halen gerçekleşememiştir. 2007 yılında AB üyesi
olan iki ülke için Avrupa Komisyonu,
Bulgaristan ve Romanya için İşbirliği ve Tetkik Mekanizması (Cooperation and Verification Mechanism
– CVM) olarak bilinen üyelik sonrası
izleme mekanizmasını geliştirmiştir. İki ülkenin hukukun üstünlüğü
alanındaki performansları 2007 yılından itibaren Avrupa Komisyonu
tarafından CVM kapsamında hazırlanan raporlar aracılığıyla izlenmektedir.
Bulgaristan, Avro Alanı’na da entegrasyonunu tamamlamış değildir.
Bulgaristan’ın para birimi Bulgar Levası olmakla birlikte, ülkenin Maastricht kriterleri sağlandığında ortak
para birimine geçiş yapması planlanmaktadır. Bulgaristan’ın Avro
Alanı’na 2022 yılı ortasında dahil
olması beklenmektedir.
2018 yılının ilk yarısında AB Dönem
Başkanlığı’nı üstlenen Bulgaristan,
Batı Balkanların AB ile bütünleşme
sürecinin canlandırılması konusunu
öncelik olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, Batı Balkanlara AB perspektifinin verildiği 2003 tarihli Selanik
Zirvesi’nden 15 yıl sonra bir AB-Batı
Balkanlar Zirvesi gerçekleştirilmiştir.
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Bulgaristan ve
Romanya için İşbirliği
ve Tetkik Mekanizması
(Cooperation and
Verification Mechanism
for Bulgaria and
Romania)
–Hatice YAZGAN–
Bulgaristan ve Romanya’nın “yargı
reformu, yolsuzluk ve organize suç”
konularındaki ilerlemelerini değerlendirmek üzere Avrupa Birliği (AB)
tarafından oluşturulmuş bir mekanizmadır. Söz konusu mekanizma,
Bulgaristan ve Romanya’nın Katılım
Antlaşması’nda Avrupa Komisyonu’na verilen yetki kapsamında 13
Aralık 2006 tarihli Komisyon Kararı
ile oluşturulmuştur. Katılım Antlaşması ile birlikte yürürlüğe giren bu
karara göre, AB üyeliği için gösterdikleri çabalara rağmen, Bulgaristan
ve Romanya özellikle “yargı sistemi
ve kanun uygulama birimlerinin hesap verebilirliği ve etkililiği” konularında daha fazla reforma ihtiyaç
göstermektedir. Salt iki ülke için geçici süreyle oluşturulan mekanizma
kapsamında, “yargı reformu, yolsuzluk ve organize suç” konularında
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Bulgaristan ve Romanya’nın spesifik
kriterleri (benchmark) karşılamaları ve Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanan yıllık raporlar ile sürecin
kontrol edilmesi öngörülmüştür.
Buna göre 2007 yılından başlamak
üzere 31 Mart tarihinde Bulgaristan
ve Romanya Komisyon Kararına ekli
kriterlere yönelik olarak Komisyon’a
rapor sunacaktır. Komisyon ülkelere
teknik destek verecek ve uzman görevli gönderebilecektir.

bir yargı sürecinin sağlanması” 2)
“Mal varlıklarının, tutarsızlıkların
ve potansiyel çıkar çatışmalarının
tespit edilmesi ve caydırıcı yaptırımlar temelinde zorunlu kararların
alınabileceği bir ajans kurulması”
3) “Üst düzey yolsuzluk suçlamalarında profesyonel ve tarafsız soruşturmalar yürütülmesi” 4) “Özellikle
yerel düzeyde yolsuzlukla mücadele
ve yolsuzluğun önlenmesinde daha
fazla tedbir alınması. “

Bu mekanizma kapsamında, ilgili Komisyon Kararına göre Bulgaristan’ın
yerine getirmesi gereken altı kriter
bulunmaktadır. Bunlar: 1)” Yargı sisteminin bağımsızlığı ve hesap verebilirliğine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik anayasal değişikliklerin kabul edilmesi”, 2) “Yeni
bir yargı sistemi yasası ve sivil işleyiş
yasası oluşturarak ve uygulayarak,
daha şeffaf ve etkili bir yargı süreci
oluşturulması”, 3) “Yargının profesyonelliğini, hesap verebilirliğini ve
etkililiğini sağlamak üzere reformlara devam edilmesi” 4) “Üst düzey
yolsuzluk suçlamaları konusunda
profesyonel, tarafsız soruşturmaların yürütülmesi ve bunların rapor
edilmesi” 5) “Özellikle sınırlarda ve
yerel düzeyde yolsuzlukla mücadele
ve yolsuzluğun önlenmesi için daha
fazla tedbir alınması” 6) “Ciddi suçlar, kara para aklama gibi organize
suçla mücadele için bir strateji oluşturulması”. İlgili Komisyon Kararına
göre, mekanizma kapsamında Romanya’nın yerine getirmesi gereken
kriterler ise: 1) “Üst mahkemenin
hesap verebilirliğini ve kapasitesini
artırmak için daha şeffaf ve etkili

Alınması gereken sözkonusu tedbirler kapsamında; Bulgaristan ve
Romanya’nın gösterdiği gelişmeleri
değerlendirmek üzere, 2007 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından yıllık raporlar yayınlanmaya
devam etmektedir. Bu mekanizma
literatürde Gateva tarafından ifade
edildiği şekilde “katılım sonrası koşulluluk” olarak da adlandırılmaktadır.
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Bütçe (Budget)
–Sevgi İNECİ–
Avrupa Birliği (AB) bütçesi Birliğin
gelir ve harcama tablosunu gösteren önemli bir araçtır. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kuruluş
yıllarında ülkelerin aktardığı fonlar
sözkonusu iken, 1970 yılında kendi
öz kaynakları ile tam bir bütçe uygulamasına geçilmiştir. Bütçede gelir ve harcamalar Birliğin politika ve
önceliklerine göre belirlenmektedir.
Ulusal bütçelerde olduğu gibi denk
bütçe esası uygulanmaktadır. Ülkeler arasında mali disiplini sağlamak
amacıyla 1988 yılından itibaren yıllık bütçeye paralel olarak Çok Yıllık Mali Çerçeve ilkesi getirilmiştir.
2014 yılından sonra Çok Yıllık Mali
Çerçeveler 7 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 2020 mali dönemi için
toplam gelir ve harcamalar cari fiyatlarla 1 trilyon Avro olarak belirlenmiştir.
Birlik bütçesi göreceli olarak küçük
bir bütçedir. Üye ülkelerin toplam
milli gelirlerinin ancak %1’ine karşılık gelirken, Üye Devletlerin ulusal
bütçeleri ise kendi gelirlerinin yaklaşık %49’una karşılık gelmektedir.
2020 yılı Birlik Bütçesi toplam harAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

camaları 154 milyar Avro tutarında
olup bunun 59 milyar Avro’luk kısmı
tarım ve çevre konusundaki harcamalara, 84 milyar Avro’luk kısmı
da sosyal uyum harcamalarına ayrılmıştır. Bu iki harcama kaleminin
toplam bütçe içindeki payı yaklaşık
%93’dür. Gelir kalemleri öz kaynaklar ve diğer gelirlerden oluşmuştur.
Öz kaynaklar üç başlık altında toplanmıştır: Geleneksel Öz kaynaklar,
KDV Payı ve Gayri Safi Milli Gelir.
(GNI-Gross National Income) Geleneksel Öz kaynaklar Birliğin en eski
kaynaklarından biridir, esas olarak
Birliğe üye olmayan üçüncü ülkelerden ithal edilen imalat sanayi ürünlerinden alınan gümrük vergileri
ile üçüncü ülkelerden ithal edilen
tarım ürünlerinden alınan prelevmanlar ve İç Pazar’da şeker ve isoglikoz üretiminden alınan vergileri
içermektedir. Üye ülkelerden tahsil
edilen gümrük vergilerinin yaklaşık
%80’i otomatik olarak Birlik bütçesine aktarılmaktadır. Bununla birlikte,
2017 yılında iç pazarda uygulanan
şeker kotaları ve buna bağlı olarak
şeker ve isoglikoz vergilerinin uygulamadan kaldırılması kararı alınmıştır. 1980 yılından bu yana geleneksel öz kaynakların dışında yeni bir
kaynak bütçeye katkıda bulunmaktadır. Bu kaynak Topluluğun üçüncü
öz kaynağı olarak KDV payıdır. KDV
Payı, artan bütçe harcamalarına
yeni kaynak arayışı olarak hayata
geçirilmiş bir mali araçtır. Ürünün
satış fiyatının belirli bir yüzdesi üzerinden alınan KDV, oran olarak ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların sebep olduğu
haksız rekabeti önlemek amacıyla
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KDV reform çalışmaları kapsamında
uyumlaştırma çabaları devam etmektedir. Bu çerçevede minimum
ve maksimum KDV oranları belirlenmiştir. Üye Devletlerin KDV matrahlarının bir yüzdesi üzerinden aktarılan kaynaklar bütçenin gelir kalemine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Ülkelerin göreli nüfus büyüklüğü,
gelir dağılımı, marjinal tüketim eğilimi aktarılan KDV matrahının büyüklüğünü etkilemektedir.

tion Office of the European Union,
2014 http://europa.eu/pol/index_
en.htm

2014-2020 Çok Yıllık Mali Perspektif kapsamında, Üye Devletler‘den
bütçeye aktarılan uyumlaştırılmış
KDV matrahı oranı %0,3 tür. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) payı,
bütçenin dördüncü kaynağı olarak
1988 yılından itibaren bütçenin gelir kaynakları içinde yer almaktadır.
Tek paraya geçiş ile birlikte, GSMH
payı, satın alma gücü paritesi esasına göre hesaplanmakta ve fiyat
etkisinden arındırılmış bu yöntemle
Gayri Safi Milli Gelir (GNI-Gross National Income) payı olarak bütçeye
katkıda bulunmaktadır. Günümüzde
%70’e yaklaşan payı ile Gayri Safi
Milli Gelir AB bütçesinin en önemli
gelir kalemini oluşturmaktadır.

–Sevgi İNECİ–
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Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği
Bakanlığı, Avrupa Birliği Bütçesi, Nisan 2016, Ankara. https://www.ab.
gov.tr/files/EMPB/ab_butcesi.pdf

Bütçe Hazırlama Süreci
(Budgetary Process)
Avrupa Birliği’nin (AB) bütçe hazırlama süreci, 2009 tarihli Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın altıncı kısmının ikinci başlığında yer alan Mali Hükümler’in
310-324 maddeleri ile düzenlenmiştir.
Birliğin bütçe hazırlamakla görevli kurumu Avrupa Komisyonu’dur.
Her yıl Komisyon tarafından hazırlanan taslak bütçe görüş ve önerileri
alınmak üzere aynı anda Avrupa
Parlamentosu’na ve AB Bakanlar
Konseyi’ne gönderilir. Bu iki kurum kendilerine verilen okuma ve
inceleme süresinde taslak bütçeyi
değerlendirirler. Bu ilk okumadan
sonra eğer bir değişiklik sözkonusu
ise taslak bütçede bazı düzeltmelerin yapılabilmesi için taslak çalışma
Komisyon’a geri gönderilir. Eğer herhangi bir düzeltme söz konusu değilse bütçe iki kurumun da onayından
geçmiş ve ulusal parlamentolarda
onaylanmış ise onay süreci tamamlanmış olur ve bütçe AB’nin resmi
gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

girer. Eğer taslak bütçeye düzeltme
verilmiş ise Komisyon kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak bütçenin son halini tekrar
iki kurumun onayına sunar.
Çok Yıllık Mali Çerçeve uygulamasına geçilmesi ile birlikte Komisyon’un hazırladığı taslak, Lizbon
Antlaşması’nın (2009) getirdiği yeni
hükümlere göre Parlamento’nun
onayı alındıktan ve Üye Devletler‘in
parlamentolarında oybirliği ile
onaylandıktan sonra Bakanlar Konseyi’nin de olumlu kararı ile yasalaştırılır ve Birliğin Resmi Gazetesi’nde
ilan edilir. Eğer Komisyon’un hazırladığı taslak bütçe ile ilgili Parlamento
ve Bakanlar Konseyi’nde görüş ayrılıkları var ise; 2013 yılında geliştirilen Kurumlararası İşbirliği Uzlaşma
Prosedürü gereğince anlaşmazlık
konusu maddeler üzerinde çözüm
sağlanıncaya kadar müzakere yapılır.
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Bütçe İbra Süreci
(Discharge Procedure)
–Sevgi İNECİ–
Bütçe ibra süreci ile ilgili prosedür,
2009 tarihli Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın 6. kısmının 2. bölümünde yer alan Mali
Hükümler’in 318-319 maddeleri ile
düzenlenmiştir. Aynı anlaşmanın
287. maddesi Avrupa Birliği (AB)
Sayıştayının bu kapsamda yetkili olduğunu ifade eder.
İbra süreci içinde pek çok rapor yayınlanmaktadır: Başta Komisyon
her yıl Yıllık Yönetim ve Performans
Raporu yayınlamaktadır. Bu raporda
bütçe uygulamalarında en yüksek
standartlara ulaşılması ve özellikle,
kaçakçılık, şeffaf olmayan uygulamalarla mücadele ön plandadır. Sayıştay’ın yayınladığı Yıllık Raporlarda muhasebe standartlarına uygun
olarak yapılan denetimlerin aynı
zamanda işlemlerin belge düzeni,
yasalarla uyumluluğu teyid edilmiş
olmaktadır. AB Yıllık Muhasebe Raporu ise (The Annual Accounts of
the European Union) Birliğin tüm
kurumlarının gelir ve gider tablolarını, varlık ve yükümlülük dengelerini
gösteren bir rapordur.
Bütçe ibra süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama Sayıştayın
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Yıllık Muhasebe Raporu’nu Bakanlar
Konseyi’ne göndermesiyle başlar.
Bu raporda genel finansal durum
ile birlikte eklerinde, Birlik politikalarının işleyişi ile ilgili AB kurumlarının Sayıştay’a verdiği gelir ve gider
bilgileri de yeralır. Konsey bu raporu incelemesinin sonunda olumlu
veya olumsuz görüşünü Komisyon’a
bildirir. İkinci aşamada Avrupa Parlamentosu Sayıştayın raporunu inceler. Üçüncü aşamada Parlamento’nun harcamaların kontrolü ile ilgili Komisyon’a soru yöneltme ve daha
fazla bilgi ve kanıt isteme yetkisi
vardır. Komisyon bu sorulara cevap
vermekle yükümlüdür. Parlamento
oy çokluğu ile olumlu veya olumsuz
karar verir. Dördüncü aşamada Parlamento’nun bütçeyi onaylamadığı
bir durum olursa, Komisyondan yeni
bir açıklama ve kanıt istenir. Komisyon’dan gelen cevap üzerine Parlamentoda ikinci oylama yapılır. Beşinci aşamada ise Parlamento, Konsey
görüşlerini de alarak bütçenin tartışmalı bölümleri için gelen tavsiyeleri
değerlendirir ve bütçenin kullanımı
ile ilgili Birlik kurumlarına bu alanlarda iyileştirme yapmaları için tavsiyelerini gönderir. Bu süreçler boyunca
Parlamentoda oy çokluğu, Bakanlar
Konseyi’nde ise nitelikli çoğunlukla
oylama yapılır.
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Bütünleşme Aşamaları
(Stages of integration)
–T. Mesut EREN–
En yaygın ekonomik bütünleşme
aşamaları şunlardır:
Tercihli Ticaret Sistemi: Tercihli ticaret anlaşması: Dünya Ticaret Örgütü
literatüründe tercihli ticaret uygulaması için kullanılan bu kavram, herhangi bir ülkenin, başka bir ülke veya
ülke grubuna tek taraflı olarak düşük
veya sıfır gümrük vergisiyle ticaret
yapma imkanı sağlamasıdır. En zayıf
entegrasyon yapılanmasını oluşturur
ve sadece ticaret politikası önlemlerinin belli bir ülke veya ülke grubuna
karşı ve anlaşmada öngörülen koşullarda imtiyazlı bir şekilde uygulandığı sistemdir. Çoğunlukla, gelişmiş ülkeler tarafından az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak
uygulanmaktadır. Avrupa Birliği’nin
(AB) Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleriyle yapmış olduğu anlaşmalar bu
kapsamda yapılmış anlaşmalara örnek gösterilebilir.
Serbest Ticaret Bölgesi: Serbest Ticaret Alanı (STA): Bu modelde STA üyesi ülkeler arasındaki ticarette tüm
gümrük vergileri ile eş etkili vergiler
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yanında miktar kısıtlamalarının da
ortadan kaldırıldığı bir durum söz
konusudur. STA üyesi ülkeler ticaret politikası önlemleri konusunda
serbesttirler. Üye Devletler üçüncü
ülkelere karşı farklı gümrük tarifeleri uygulayabilirler. Bunun da bazı
sakıncaları olabilir şöyle ki: Üçüncü
ülkeler stratejik davranışa giderek
en düşük vergi uygulayan ülke gümrüğünü kullanarak serbest ticaret
alanına giriş yapmaya çalışabilirler,
diğer ülkeler gelir kaybına uğramamak için ürünün üretildiği yeri
belgeleyen menşei şahadetnamesi
isteyebilir veya diğer idari kontrollerini arttırabilir. Bu da maliyetlerde
bir artışa neden olur. Buna rağmen
STA’lar en yaygın kullanılan ekonomik entegrasyon çeşididir. Örnek
olarak Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Anlaşması (NAFTA) verilebilir.
Gümrük Birliği: Gümrük Birliği (GB):
STA’ya göre daha derin ve kapsamlı
bir bütünleşmeyi ifade eder. GB’de
STA’nın koşulları karşılanır ve bundan fazla olarak anlaşmaya dahil olmayan üçüncü ülkelere karşı ortak
bir gümrük tarifesi uygulanır. İdeal
durumda gümrük vergisi gelirlerinin
de belli bir dağıtım modeli ile üye
ülkeler arasında dağıtılır. Başka bir
uygulaması ise AB örneğinde olduğu gibi tek bir merkezde toplanarak
genel bütçeye gelir kaydedilmesi ve
sadece küçük bir kısmının üye ülkelere dağıtılması şeklinde olabilir.
Üye ülkeler otonom ticaret politikalarından vazgeçerek ticaret politikalarını uyumlaştırırlar. Zor ve maAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

liyetli bir entegrasyon modeli olduğundan çok sık rastlanmaz. Örnek
olarak Türkiye – AB Gümrük Birliği
ve 1968-1993 yılları arasındaki AB
gösterilebilir.
Ortak Pazar: Ortak (tek) Pazar: Bu
tür entegrasyonlarda GB kazanımlarının üzerine hizmetlerin, sermayenin ve en önemlisi işgücünün tek
pazar içerisinde serbest dolaşımının sağlandığı ve rekabet, vergi ve
sosyal politika gibi önemli politika
alanlarının harmonize edildiği üst
düzey bir ekonomik yapılanma ifade edilmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için de üye ülkelerin, bu
politika alanlarında bir üst kurumsal
yapıya yetkilerini devretmeleri gerekir. Yetki transferleri ve otonom
uyum politikaları sayesinde önemli regülasyonlar yapılmış, norm ve
teknik şartlar uyumlaştırılmış olsa
da Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın
(ABAD) önemli katkıları ile 27 üye
için geçerli bir altın kural yaratılmıştır. “Herhangi bir AB üyesi ülkede
satılabilen bir ürün, diğer tüm AB
ülkelerinde de satılabilir”. Böyle bir
ortak pazarın Dünya’daki tek örneği Avrupa Birliği’dir. AB bu hedefe
1993 yılında ulaşmış ve 2002 yılına
kadar ortak pazar statüsünde kalmıştır.
Ekonomik ve Parasal Birlik: Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB): Ortak
Pazar kazanımlarının üzerine çok
daha fazla politika alanında yapılacak ortak düzenlemeleri ve yetki
devrini gerektirir. Egemen devletler arasında kurulabilecek en derin
veya kapsamlı ekonomik bütünleş403

me şeklidir. Tek para kullanımı söz
konusu olduğunda, genel ekonomik
politikaları yanında maliye ve para
politikalarının da uyumlaştırılması
esastır. Farklı çeşitleri olmasına rağmen ortak pazar ve ortak döviz kuru
politikası en önemli şartlarını oluşturur. AB’nin bugün için 19 üyesi
1999 yılından bu yana bir Ekonomik
ve Parasal Birlik oluşturmuştur.
Siyasi Entegrasyon: Siyasi bütünleşme, bir bölgesel ekonomik bütünleşme çeşidi olmamasına rağmen
pozitif entegrasyonun en gelişmiş
veya en üst düzeyini ifade eder.
Burada yer alan Üye Devletler ortak bir anayasa üzerinde anlaşmışlardır. Ayrıca Dış Politika, güvenlik
politikası, dış ticaret politikası gibi
önemli alanlarda ortak politika geliştirerek bunu uygulamayı taahhüt
ederler. Siyasi entegrasyona Amerika Birleşik Devletleri (ABD) örnek
olarak gösterilebilir. AB içinse böyle
bir hedefe yakın bir gelecekte ulaşabilmesinin zor olduğu, Konvansiyon
adı verilen Avrupa Anayasal Antlaşması’nın 2005 yılında Hollanda ve
Fransa’da yapılan halk oylamalarında reddedilmesi ile anlaşılmıştır.
Okuma Listesi
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Cardiff Zirvesi (Cardiff
European Council)
–Hatice YAZGAN–
Cardiff Zirvesi, 11 Avrupa Birliği
(AB) üyesinin tek paraya geçiş şartlarını karşılaması ve Avrupa Merkez
Bankası’nın kurulması gibi ekonomik derinleşme ile ilgili önemli gelişmelerin hemen ardından 15-16
Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Nitekim Zirve sonuçlarında
Ekonomik ve Parasal Birlik başlığı
önde gelmektedir ve kararlarda 1
Ocak 1999 tarihi itibariyle Avro’ya
geçiş için yapılması gereken yasal ve
diğer tedbirlerin tamamlanması öngörülmüştür. “Ekonomik ve Parasal
Birlik’ten kaynaklanacak faydaların
rekabet gücünde artış ve ekonomik
ve sosyal uyum yoluyla istihdamı
artıracak bir strateji ile mümkün
olacağı”nın belirtildiği Zirve kararlarında, “Avro’nun kullanılmasıyla
istikrarlı makro ekonomik koşulların
sağlanacağı” ifade edilmektedir. Bunun ötesinde Zirve, “bütçe disiplini,
yapısal reformlar ve sosyal paydaşlarla diyaloğun sağlanması” ile ilgili
alınan kararlar ve “ekonomik büyüme için gerek Birlik, gerekse üye
devletlerde geniş çaplı ekonomik
yönergelerin kabul edilmesi” konularında karar almıştır. Bu kapsamda
1 Ocak 1999’dan sonra başta ekonomi politikalarının koordinasyonu
olmak üzere, farklı araçlarla sürecin
güçlendirilmesi hususu belirtilmektedir. Zirve kararlarında “istihdam”
konusundan da söz edilmekte ve
üye devletlerin hazırladıkları istihAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dam eylem planlarının gereklerinin
bir an önce hayata geçirilmesi gereği belirtilmektedir. Bu bağlamda
üye devletlerin alması gereken ileri
tedbirler, tek pazarın istihdam için
bir itici güç olması için alınması gereken tedbirler ve rekabet güçlerini
artırabilmeleri için girişimcilerin ve
küçük işletmelerin teşvik edilmesi
de Zirve kararlarında ele alınan diğer önemli hususlardır.
Ekonomik ve Parasal Birlik konuları yanında Zirve kararları arasında
Birliğin halka yakınlaştırılması için
“açıklık, şeffaflık, çevre konuları,
adalet ve içişleri konularında” alınacak tedbirler sıralanmaktadır. Zirve
kararlarında Amsterdam Antlaşması’nın onaylanması, Gündem 2000
gibi derinleşme aşamalarına ilişkin
gelişmeler yer almakta, Avrupa’nın
geleceği ve çeşitli uluslararası olaylarda Birliğin tutumuna ilişkin bilgilere yer verilmekte, Kosova Krizi ile
ilgili Birliğin tutumu açıklanmaktadır.
Okuma Listesi
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Casagrande Davası
(Casagrande Case)
–İlke GÖÇMEN–
Casagrande davası, Case 9/74 sayı
ve 3 Temmuz 1974 karar tarihli olup
özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) kullandığı yorum yöntemleri ile ilgilidir.
Casagrande davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Casagrande, İtalya vatandaşı olup
İtalya vatandaşı işçi olan babasıyla
birlikte Almanya’da yaşamaktadır.
Bay Casagrande, 1971–1972 eğitim
öğretim yılında liseye gitmekteyken,
Alman hukuku çerçevesinde, ilgili
Alman makamından eğitim yardımı
talep etmiştir. İlgili makam bu talebi
reddetmiştir, çünkü Alman hukuku
uyarınca yalnızca Alman vatandaşları, vatansızlar ve mülteciler bu
yardıma hak kazanabilir. 1612/68
sayılı Tüzük md. 12 uyarınca da: “Bir
başka Üye Devlet ülkesinde çalışan
veya çalışmakta olan bir Üye Devlet
vatandaşının çocuğu, o devletin ülkesinde ikamet etmekteyse, o devletin genel eğitim, staj ve mesleki
eğitim kurslarına o devletin kendi
vatandaşları ile aynı koşullar altında
kabul edilir”. Bay Casagrande, ilgili
Alman hukukunun 1612/68 sayılı
Tüzük md. 12 ile uyumsuz olduğu
iddiasıyla ulusal mahkeme önünde dava açmıştır. Ulusal mahkeme,
meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla ABAD’a taşıyarak Avrupa
Birliği (AB) hukukunun yorumunu
talep etmiştir.
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Casagrande kararı ile AB hukuku
amaçsal yorum yöntemi ile yorumlanmıştır. ABAD’a göre 1612/68 sayılı Tüzük, Dibace (5)’in gösterdiği
üzere, “işçilerin dolaşımına yönelik
… özellikle … ailesinin ev sahibi devlete entegrasyonu koşulları ile ilgili
engelleri ortadan kaldırmak” amacıyla çıkarılmıştır. Böyle bir entegrasyon, somut uyuşmazlıktaki gibi
bir durumda, ilgili işçi çocuğunun
eğitim yardımları bakımından ev sahibi Üye Devlet vatandaşları ile aynı
koşullarda yararlanmasını gerektirir.
Kaldı ki 1612/68 sayılı Tüzük md.
12(2), Üye Devletleri bu çocukların
bu kurslara mümkün olan en iyi koşullar altında katılmasını sağlamak
için tüm çabayı göstermeye sevk
ederek, bu tür özel çabaları cesaretlendirmek için tasarlanmıştır.
Öyleyse 1612/68 sayılı Tüzük md.
12, bir çocuk ev sahibi Üye Devletin
vatandaşları ile aynı koşullar altında
eğitim kurslarına kabul edilir derken
“yalnızca kabul ile ilgili kurallara değil, aynı zamanda eğitime devam etmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan her
türlü genel önleme de” gönderme
yapmaktadır. Casagrande kararı,
bu yönüyle, ABAD’ın özellikle lafzi yorumdan uzaklaşarak, amaçsal
yorum yönteminden hareketle AB
hukukunun kapsama alanını genişlettiği kararlardan birisi olmuştur.
Okuma Listesi
Wyatt, Derrick. “The Scope of “Equal Treatment” under Articles 7 and
12 of Regulation 1612/68”, European Law Review, Cilt: 1, 1975, s.
62–63.
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Cassis de Dijon Davası
(Cassis de Dijon Case)
–İlke GÖÇMEN–
Cassis de Dijon davası, Case 120/78
sayı ve 20 Şubat 1979 karar tarihli
olup özellikle malların serbest dolaşımı altında ithalat yönünden miktar kısıtlaması ve eş etkili tedbir
yasağı ile ilgilidir.
Cassis de Dijon davasının maddi ve
hukuki vakaları şöyle özetlenebilir.
Bir tacir, Fransa’da üretilen “Cassis
de Dijon” likörünü Almanya’ya ithal
etme isteğiyle Alman yetkili makamına başvurarak gerekli izni talep
etmiştir. Bu makam, Fransız Cassis
de Dijon likörü “likör” adı altında
Almanya’da satılmak için yeterli
alkol derecesine sahip olmadığından bu izni vermemiştir. Zira Alman
hukukuna göre Cassis de Dijon gibi
meyve likörlerinin pazarlanması asgari %25 alkol oranına sahip olma
koşuluna bağlı tutulmuştur. Oysaki
Cassis de Dijon likörü, %15 ila 20
arasında değişen alkol oranına sahip olup Fransa’da serbestçe pazarlanabilmektedir. İlgili tacir, meyve
likörlerinin pazarlanmasını asgari
alkol oranına sahip olma gerekliliğine bağlayan kuralın Avrupa Birliği
(AB) hukuku çerçevesinde miktar
kısıtlamasına eş etkili tedbir olduğu,
bu nedenle AB hukukuna aykırı olduğu düşüncesiyle ulusal mahkeme
önünde dava açmıştır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar prosedürü
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak AB hukukuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Cassis de Dijon kararı ile şu
tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak,
AB iç pazar hukuku çerçevesinde pozitif bütünleşme ile negatif
bütünleşme arasındaki ilişki belirlenmiştir. ABAD’a göre “[a]lkolün
üretimi ve pazarlanmasına ilişkin
ortak kuralların yokluğunda ... kendi ülkelerinde alkolün ve alkollü
içeceklerin üretimine ve pazarlanmasına ilişkin konuları düzenlemek
Üye Devletlere aittir”. O hâlde, AB
bir alanda ortak kurallar getirdiyse,
bir başka deyişle pozitif bütünleşme
söz konusuysa, ilgili uyuşmazlıklar
bu ortak kurallar temelinde çözülecektir. Buna karşın, AB bir alanda ortak kurallar getirmemişse Üye Devletler o alanda düzenleyici yetkiye
sahip olacaktır. Bununla birlikte,
negatif bütünleşmenin gerektirdiği
üzere, Üye Devletler bu düzenleyici
yetkiyi –iç pazara erişmenin önüne
geçecek biçimde kullanmasın diye–
belirli ilkeler çerçevesinde kullanacaktır. Cassis de Dijon kararı, bu
yönüyle, pozitif bütünleşme ile negatif bütünleşme arasındaki ilişkiyi
netleştiren kararlardan birisi olmuş,
dahası malların serbest dolaşımı
alanındaki bu yaklaşım ileride diğer
serbest dolaşım hükümlerinin yorumunda da takip edilmiştir.
İkinci olarak, makul olma kuralı
getirilmiştir. ABAD’a göre “[u]lusal
hükümler; özellikle mali denetimin
etkililiği, genel sağlığın korunması,
ticari işlemlerin adilliği ve tüketicinin korunmasına ilişkin zorunlu gereksinimleri karşılamak için gerekli
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kabul ediliyorsa ihtilaflı ürünlerin
pazarlanmasına ilişkin ulusal kurallar arasındaki eşitsizlikten kaynaklanan Birlik içindeki dolaşıma yönelik
engeller kabullenilmelidir”. Başka
bir ifadeyle, Birlik içindeki dolaşıma
yönelik engeller kural olarak yasaktır, ancak zorunlu gereksinimler ile
haklı gösterilebilir. Cassis de Dijon
kararı, bu yönüyle, makul olma kuralı olarak da anılan, köken temelinde
doğrudan ayrımcılık yapmayan bir
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbirin –kurucu antlaşmadaki istisnalara ek olarak– zorunlu gereksinimler
ile de haklı gösterilebilir olduğunu
tespit eden ilk karar olmuş, dahası
malların serbest dolaşımı alanındaki bu yaklaşım ileride diğer serbest
dolaşım hükümlerinin yorumuna da
aktarılmıştır.
Üçüncü olarak, karşılıklı tanıma ilkesi getirilmiştir. ABAD’a göre “bir
Üye Devlette hukuka uygun olarak üretilen ve pazarlanan alkollü
içeceklerin bir başka Üye Devlet
pazarına sunulamaması için hiçbir
geçerli neden bulunmamaktadır”.
Bir başka deyişle, bir Üye Devlette hukuka uygun olarak üretilen ve
pazarlanan mallar bir başka Üye
Devlette de, kural olarak, pazarlanabilmelidir. Cassis de Dijon kararı,
bu yönüyle, malların serbest dolaşımı açısından karşılıklı tanıma ilkesini getiren ilk karar olmuş, dahası
malların serbest dolaşımı alanındaki bu yaklaşım ileride diğer serbest
dolaşım hükümlerinin yorumuna da
alakalı olduğu ölçüde aktarılmıştır.
Sonuç olarak, meyve likörlerinin
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pazarlanmasını asgari alkol oranına
sahip olma gerekliliğine bağlayan
kural AB hukukuna aykırı bulunmuştur. Zira bu kural, “ticarete yönelik
bir engel oluşturur” ve herhangi bir
zorunlu gereksinim temelinde haklı
gösterilebilir bulunmamıştır.
Okuma Listesi
Maduro, Miguel ve Azoulai, Loïc
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CE Uygunluk İşareti
(CE Marking)
–Selvi EREN–
Fransızca Conformité Européenne’in
kısaltması olan CE uygunluk işareti, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki
(AEA) ürünlerde yer almaktadır.
AEA, 27 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesine ek olarak İzlanda, Lichtenstein
ve Norveç’i kapsamaktadır. CE uygunluk işaretinin alınabilmesi için AEA
ülkelerinde üretim yapılması şart
değildir; üçüncü ülkelerde üretilip
AEA ülkelerine ve Türkiye’ye satılan ürünlerde de kullanılmaktadır.
Ayrıca Brexit kapsamında 1 Ocak
2021 tarihinden itibaren Birleşik
Krallık’ta UKCA uygunluk işareti, ülkede satılan ürünlerde CE uygunluk
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işaretinin yerini almaya başlamıştır.
CE işareti, AEA içinde satılan ürünlerin gıda güvenliği, sağlık ve çevreyi
koruma konularındaki standartlara
uyum sağladığını belirtmektedir. Ek
olarak CE işareti, tüm kurumların
aynı standartlara tabi olması nedeniyle adil rekabet kurallarını da
desteklemektedir. AEA ülkelerinde
üretilen ürünlerin yanı sıra üçüncü
ilkelerde üretilip AEA’ya ihraç edilen
ürünlerde de bu işaretin kullanılması gerekmektedir. 25 ana başlık altında gruplanan ürünler için işaretin
alınabilmesi konusunda izlenmesi
gereken kurallar ve süreçler mevcuttur.
Terim ilk olarak “EC Mark” ismiyle
kullanılırken; 1993 yılında 93/68/
EEC Yönergesi ile “CE Marking”
olarak değiştirilmiştir. CE işaretinin
hem işletmeler hem de tüketiciler
için avantajlar sunduğu düşünülmektedir. Nitekim işletmeler (üretici, ithalatçı veya dağıtıcı) bu işaret
sayesinde AEA ülkelerinde herhangi
bir kısıtlamaya tabi olmadan ticaret
gerçekleştirmektedir. Tüketiciler ise
işaret sayesinde aynı seviyede sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarındaki ürünlere ulaşabilmektedir.
CE işareti alınması için yapılması gerekenler 6 adımda betimlenmektedir. İlk olarak söz konusu ürün için
gereken koşullar belirlenmelidir.
Daha sonra ürünün tüm yasal koşullara uyup uymadığı incelenmelidir.
Üretim esnasında AB standartlarının
takip edilmiş olması, CE işaretinin
alınmasında ilk koşullardan birisidir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Ürünlerin uygunluğunu ölçmek üzere değerlendirici bir kurumun teknik
şartları incelemesi gerekmektedir.
Bazı ürünlerde bu şart olmadığı için
üreticilerin Nando isimli veri tabanına bakarak kendi ürünleri için hangi
değerlendirme kuruluşlarıyla iletişim kuracağını öğrenebileceği belirtilmektedir. Devamında üreticilerin
ürünlerin gerekli şartları sağladığına
dair teknik dosya hazırlaması gerekmektedir. Ondan sonra ürünler için
CE işareti alınabilmektedir. Eğer bir
değerlendirme kuruluşunun onayına ihtiyaç varsa CE işaretinin yanı
sıra ürün üzerine ürün tanımlama
kodu da eklenmelidir.
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Cecchini Raporu
(Cecchini Reports, 1988)
–Zelha ALTINKAYA–
Komisyon tarafından, ortak pazarın üye ülkelerinin entegrasyonun,
makro ekonomik sonuçlarının mikro ekonomik etkilerine yönelik ekonometrik modellemeyi kapsayan bir
çalışma yapması için Paolo Cecchini’yi görevlendirmiştir. Model üye
ülkelerdeki 11.000 işletmeye yönelik saha çalışmasına dayanarak, 16
ciltlik rapor oluşturulmuştur.
Bu raporda, 1986 yılında piyasa engelleri, bireysel kategorileri, her bir
imalat sanayi endüstrisinin, nasıl etkileri olduğu ve rekabet – kurumsal
davranış biçimleri gibi konular tüm
ülkelerde, tüm endüstrilerde 11000
sanayici üzerinde araştırılmıştır.
Mikroekonomik öngörüler: Bürokratik işlemlerin, doğrudan olmayan
formaliteleri ve idari maliyetleri
özel ve kamu sektörlerinin ön formalitelere uyumlaştırma maliyetlerinin, Topluluk içinde alınıp satılan
malların değerinin %1.8’i düzeyinde
olduğu tahmin edilmektedir. İç piyasada teknik düzenlemeler ve tahmin
edilen diğer engeller gibi etkilerin
iç piyasadaki toplam maliyetlerin
%2’si düzeyindedir. Toplam maliyet
endüstri katma değerinin %3.5’u seviyesindedir. Bu maliyetler, tanımlanabilir piyasa engellerinin doğrudan
maliyetidir. Mal piyasalarının entegrasyonundan sağlanan rekabetin
ortaya çıkaracağı toplam kazanım409

ların maliyetlerden çok daha fazla
olduğu hesaplanmıştır.
Raporun hazırlandığı ortak pazar
öncesinde pazara giriş kısıtlamalarına tabi olan enerji, ulaştırma,
savunma sanayi, bankacılık, sigorta
gibi sektörlerin rekabete açılması ile
hem maliyetlerin hem de nihai fiyatların daha fazla düşeceği tahmin
edilmektedir (%10-20).
Raporun, Avrupa sanayiinde ölçek
ekonomisinden kaynaklanan avantajların henüz kullanılmadığına dikkat çekmektedir. Topluluktaki tüm
endüstrilerin yarısından fazlasının,
aynı anda etkin olarak çalışacak 20
firmadan daha fazla etkin olarak
üretim yapması öngörülmektedir.
Raporda, iyileştirilmiş ölçek ekonomisinin, toplam maliyet tasarrufunun toplam Gayrisafi yurtiçi hasılanın %2’si düzeyinde olacağı vurgulanmıştır. İç pazarda, genel maliyetlerin ve stokların iyi yönetiminden
avantaj da hesaba katılmaktadır.
Makroekonomik Öngörüler: Makro
ekonomik simulasyon, istihdam ve
enflasyon gibi temel makroekonomik etkiler üzerindeki etkiyi ölçmektedir. Ön gecikmeler ve maliyetlerin kalkması, Kamu piyasalarını
rekabete açmak, Liberalizasyon ve
finansal piyasaların entegrasyonu
ve liberalizasyonu ve arz yanlı etkiler ile işletmelerin stratejik davranış
konuları incelenmiştir.

maliyetlerin aşağıya yönlü hareket
edeceği yönündedir. 5-6 yıl sonrasında, birikimli etkinin, Gayrisafi
yurtiçi hasılanın %4,5’u, fiyat seviyesinin %6’sı oranındadır. Entegrasyonun, yeniden yapılandırma ve verimlilik artışlarına bağlı değişimlere
rağmen, istihdam üzerindeki pozitif
etkisinin, 2 milyon kişiye istihdam
olanağının oluşturacağı tahmin edilmiştir.
Daha hızlı büyüme potansiyeli olduğunu kabul eden bir makroekonomik politika izlenirse; beklentinin
makul olması nedeniyle enflasyonun azaltılması, ödemeler dengesi
ve bütçe açığı kısıtlamaları göz önüne alındığında, kazançlar gayri-safi
yurtiçi hasılada ve istihdamda 5 milyon artış olarak %7 yükselebilir.
Sonuç olarak, hem mikro ekonomik
tahminler hem de makro ekonomik
etkiler birbirleriyle örtüşmektedir.
Ancak, devam eden cümlelerde ifade edilen ve analizlerde öngörülemeyen pozitif faktörler de dikkate
alındığında bu rapordaki tahminler,
olması gereken rakamlardan daha
azdır.
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Sonuçlar, 1992 programına eşlik
eden, makro-ekonomik politikalara bağlıdır. İlk etkilerin fiyatların ve
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Cezai Konularda
Adli İşbirliği (Judicial
Cooperation in Criminal
Matters)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Cezai konularda adli işbirliği, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’nın
bir parçasıdır. Amacı, Üye Devletler arasında iç sınır kontrollerinin
kaldırılmasının bir sonucu olarak
ortaya çıkan sınır ötesi suçlarla mücadeledir. Bu genel amaç çerçevesinde cezai konularda adli işbirliği,
mahkeme hükümlerinin ve diğer
kararların karşılıklı tanınması ilkesine dayanmakta ve ceza yargılaması
alanında ortak asgari standartların
belirlenmesi; terörizm, yolsuzluk,
siber suçlar, dolandırıcılık, kara para
aklamayla mücadele ile suç mağdurlarının korunması gibi pek çok
konuda Üye Devlet hukuklarının
yakınlaştırılmasını ve Üye Devletler
ve AB ajansları arasında işbirliğinin
Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme
Ajansı (European Judicial Cooperation Unit (Eurojust)) ve Avrupa Yargı Ağı (European Judicial Network
(EJN)) aracılığıyla sağlanmasını içermektedir.
Cezai konularda adli işbirliği, Maastricht Antlaşması (1993) öncesi
dönemde Üye Devletler arasında
hükümetlerarası işbirliği yoluyla Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki
platformlarda gelişmiştir. Avrupa
Konseyi bünyesinde 1957 yılında
kurulan Suç Sorunları Avrupa KoAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mitesi’nin çalışmaları sonucunda
Suçluların İadesine İlişkin 1957 tarihli Avrupa Sözleşmesi ile Cezai
Konularda Karşılıklı Yardıma İlişkin
1959 tarihli Avrupa Sözleşmesi’nin
kabulü, 1970 yılında Avrupa Siyasi İşbirliği’nin, 1976 yılında TREVI
Grubu’nun kurulması ve 1985 yılında başlayan Schengen işbirliği çerçevesinde hazırlanan 1985 tarihli
Schengen Anlaşması ile Anlaşma’yı
tamamlamak üzere 1990 yılında
Schengen Konvansiyonu’nun kabul
edilmesi, bu dönemde cezai konularda adli işbirliğine ilişkin atılan
adımlar olarak sayılabilir. Cezai konularda adli işbirliği, ilk kez Maastricht Antlaşması ile kurucu antlaşmalara dahil edilmiş, Antlaşma’da cezai
konularda adli işbirliğinin hükümetlerarası niteliği benimsenerek, Avrupa Birliği’nin (AB) Adalet ve İç
İşlerinde İşbirliğine İlişkin üçüncü
sütununda, polis işbirliğiyle birlikte
Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA)
VI. Başlığı altında hükme bağlanmıştır.
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
AB’nin sütunlu yapısı bakımından
getirilen değişiklikler uyarınca her
ne kadar AB’nin üçüncü sütununa
dahil bazı konular birinci sütuna
alındıysa da cezai konularda adli
işbirliği, üçüncü sütun kapsamında
muhafaza edilerek, söz konusu sütunun ismi “Polis ve Cezai Konularda Adli İşbirliği” olarak değiştirilmiştir. Bu çerçevede Amsterdam Antlaşması’ndan sonra cezai konularda
adli işbirliği, ABA’nın VI. Başlığı altında düzenlenmeye devam etmiştir. Antlaşma, cezai konularda adli
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işbirliğine ilişkin ortak eylemlerin,
Üye Devletlerin yetkili makamları
arasında yargılamalar ve hükümlerin icrasına ilişkin olarak işbirliğinin
kolaylaştırılmasını ve hızlandırılmasını; Üye Devletler arasında suçluların iadesinin kolaylaştırılmasını; Üye
Devletlerce uygulanan kurallarının
yakınlaştırılmasını; Üye Devletler
arasındaki yetki çatışmalarının önlenmesini ve cezai fiillerin unsurları ile organize suçlar, terörizm ve
uyuşturucu ticaretine ilişkin cezalarla ilgili asgari kuralların belirlenmesine yönelik tedbirlerin aşamalı olarak kabulünü içermiştir. Amsterdam
Antlaşması ayrıca cezai konularda
adli işbirliğine ilişkin AB tasarruflarını, Maastricht Antlaşması’yla bu
alana ilişkin olarak sayılan “ortak
eylemler” ile “sözleşmeler”in yanı
sıra bağlayıcı niteliği haiz olan “çerçeve kararlar” ile “kararlar” olarak
belirlemiş, Konsey’in, söz konusu
düzenlemeleri oy birliği ile yapacağı
kabul edilmiştir. Antlaşma’da ayrıca Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın
yetkisi, üç önemli hükümle düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Antlaşma,
belirli şartlar dahilinde, Divan’a
cezai konularda adli işbirliği alanında kabul edilen çerçeve kararlar,
kararlar ve sözleşmeler ile söz konusu düzenlemelerin uygulanması
bakımından kabul edilen tedbirlerin
geçerliği ve yorumuna ilişkin olarak
ön karar prosedürü çerçevesinde
karar verme yetkisi tanımıştır (ABA
md. 35/I). Ayrıca Üye Devletlere
ve Komisyon’a, çerçeve kararlar ile
kararlara karşı iptal davası açma
imkânı tanınmış (md. 35/6), Divan,
Üye Devletler arasında çerçeve ka412

rarlar, kararlar, ortak eylemler ve
sözleşmelerin yorumu ve uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar ile
Üye Devletler ve Komisyon arasında
sözleşmelerin yorum ve uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar bakımından da yetkili kılınmıştır (md.
35/7). Nice Antlaşması (2003) ile
Eurojust’ın cezai konularda adli işbirliğine ilişkin bir araç olarak kabul
edilmiş olması, konuya ilişkin dikkate değer bir yeniliktir.
Lizbon Antlaşması’nın (2009) ise,
cezai konularda adli işbirliğinin gelişimine daha güçlü bir yasal temel
kazandırdığı söylenebilir. Günümüzde cezai konularda adli işbirliğine
ilişkin hükümler, Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
Alanı’na ilişkin V. Başlığının Dördüncü Bölümünde (md. 82 ilâ 86) yer
almaktadır.
Lizbon Antlaşması, AB’nin sütunlu yapısını ortadan kaldırmasının
sonucu olarak cezai konularda adli
işbirliği bakımından Topluluk yöntemi benimsenmiş, buna uygun
olarak bu alana ilişkin düzenlemelerin önemli bir kısmının kabulünde,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
olağan yasama usulü uyarınca hareket etmek üzere yetkili kılınmış,
ABAD’ın yetkisi ise –Üye Devletlerin kamu düzenini koruma ve iç
güvenliği sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmelerini
denetleme yetkisi dışında– kabul
edilmiştir. Yine Topluluk yönteminin
benimsenmesinin sonucu olarak,
bu alana ilişkin tüzük ve direktif kaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bulü mümkün olmuştur. ABİHA uyarınca, cezai konularda adli işbirliği,
mahkemelerin verdiği hükümlerin
ve diğer kararların karşılıklı tanınması ilkesine dayanmakta ve ceza
yargılaması ve ceza hukuku alanlarında Üye Devletlerin kanun ve ikincil düzenlemelerinin yakınlaştırılmasını içermektedir. Bu kapsamda,
Antlaşma, mahkemelerin verdiği
her türlü hüküm ve diğer kararların
Birlik genelinde tanınmasını sağlayan kuralların ve usullerin oluşturulması; Üye Devletler arasında yetki
ihtilaflarının önlenmesi ve çözümü;
hakimlerin ve adli personelin eğitiminin desteklenmesi ve Üye Devletlerin adli makamları veya eşdeğer
makamları arasında, ceza davalarında ve kararların tenfizinde işbirliğinin kolaylaştırılması konusundaki
tedbirlerin Avrupa Parlamentosu ve
Konsey tarafından olağan yasama
usulü çerçevesinde kabul edileceğini düzenlemektedir (md. 82(1)).
Bu çerçevede, AB’nin ceza hukuku
ve ceza yargılamasına ilişkin yetkisi,
iki temel gerekçeyle açıklanabilir:
Birincisi, özellikle sınır ötesi suçlarla
mücadele bakımından Üye Devletlerin münferit tedbirlerinin yetersiz kaldığı ve kolektif mücadeleyi
gerektiren durumların varlığıdır. Bu
tür durumlarda, AB kolektif tedbirlerin alınması amacıyla kurumsal
bir çerçeve sağlaması bakımından
önemlidir. İkinci olarak ise, suç teşkil eden eylemlerin AB’de ortak bir
politikaya konu olmuş olan ortak bir
menfaati etkilemesi durumunda,
söz konusu politikanın uygulanması
bakımından cezai nitelikte olmayan
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tedbirlerin alınması her zaman yetmemekte, bu ihtimalde maddi ceza
hukuku kurallarının da yakınlaştırılması ihtiyacı doğmaktadır.
Birlik kurumlarının ceza hukuku
alanındaki yetkisini özel olarak düzenleyen ABİHA’nın 83. maddesine göre, Avrupa Parlamentosu ve
Konsey, olağan yasama usulü uyarınca, sınır ötesi boyutu olan ciddi
suç alanları olarak kabul edilen terörizm, insan ticareti ve kadınlar ve
çocukların cinsel istismarı, yasa dışı
uyuşturucu ticareti, yasa dışı silah
ticareti, kara para aklama, yolsuzluk, ödeme araçları sahteciliği, bilişim suçları ve örgütlü suçlar konusunda, direktif çıkartmak suretiyle,
bu suçların ve yaptırımların tanımlanmasına ilişkin asgari kuralları
belirleme yetkisine sahiptir. Diğer
yandan, uyumlaştırma tedbirlerinin alınmasının söz konusu olduğu
bir alandaki bir Birlik politikasının
etkili biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, Üye Devletlerin ceza
kanunlarının ve ikincil düzenlemelerinin yaklaştırılmasının gerekli olduğunun ortaya çıkması halinde de
ilgili alanda suçların ve yaptırımların
tanımlanmasına ilişkin asgari kuralların Birlik kurumları tarafından çıkarılacak direktiflerle belirlenmesi
mümkündür (md. 83(2)). Bununla
birlikte Antlaşma, her iki ihtimalde,
Üye Devletlere direktif taslağının
kendi ceza hukukunun asli veçhelerini etkilediği gerekçesiyle söz konusu taslağı AB Zirvesi’nde tartışmaya
açma ve böylece yasama sürecinin
durdurma imkânı tanımaktadır (md.
83(3)). Bu ihtimâlde, AB Zirvesi’nde
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dört ay içerisinde direktif taslağına
ilişkin konsensüs oluşması durumunda, yasama süreci kaldığı yerden devam edecek, uzlaşma sağlanamaması durumunda ise söz konusu direktifin ancak güçlendirilmiş
işbirliği çerçevesinde belirli sayıda
Üye Devlet tarafından kabulü mümkün olabilecektir.
Lizbon Antlaşması sonrasında,
AB’nin ceza yargılaması alanındaki
yetkisi ise, ABİHA’nın 82(2). maddesinde hükme bağlanmıştır. Anılan hüküm Avrupa Parlamentosu
ve Konsey’e Üye Devletler arasında
delillerin karşılıklı kabul edilebilirliği, bireylerin ceza usulünden kaynaklanan hakları ve suç mağdurlarının haklarına ilişkin olarak olağan
yasama usulü çerçevesinde direktif
çıkartmak suretiyle asgari kuralları belirleme imkânı tanımıştır. Aynı
hüküm uyarınca, Konsey önceden
bir karar ile belirlediği ceza usulünün diğer spesifik veçhelerini Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini
aldıktan sonra oybirliğiyle belirleme
imkânına sahiptir. Bununla birlikte,
anılan hükümler çerçevesinde AB
kurumlarının düzenleme yapabilmesinin ön şartı, mahkemelerin verdiği hükümlerin ve diğer kararların
karşılıklı tanınmasının ve sınır ötesi
boyutu olan cezai konularda polis
ve adli işbirliğinin kolaylaştırılması
için gerekli olmasıdır. Diğer yandan,
ceza hukuku alanına paralel şekilde,
ceza yargılaması alanında da Üye
Devletlere direktif taslağının kendi ceza hukukunun asli veçhelerini
etkilediği gerekçesiyle söz konusu
direktif taslağını AB Zirvesi’nde tar414

tışmaya açma ve böylece yasama
sürecini durdurma imkânı tanınmaktadır (md. 82(3)).
Cezai konularda adli işbirliği kapsamında Lizbon Antlaşması, suçların önlenmesine ilişkin yeni bir
hüküm getirmiştir (ABİHA md. 84).
Buna göre, Avrupa Parlamentosu ve
Konsey, olağan yasama usulü çerçevesinde, Üye Devletlerin kanun
ve ikincil düzenlemelerinin uyumlaştırılması hariç, Üye Devletlerin
suçların önlenmesi konusundaki
eylemlerini teşvik etmek ve desteklemek üzere tedbirler almak konusunda yetkilidir. Bu çerçevede, suçların önlenmesi konusunda, Birliğin,
tamamlayıcı yetkisi kabul edilmiş
olmaktadır. Antlaşma’da ayrıca,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e
Eurojust’ın yapısını, işleyişini, eylem
alanını ve görevlerini tespit etmek
üzere tüzük çıkartma yetkisi tanınmıştır (md. 85). Lizbon Antlaşması’nın cezai konularda adli işbirliği
alanında getirdiği bir başka önemli
yenilik ise, Eurojust bünyesinde bir
Avrupa Savcılığı Ofisi kurulmasına
ilişkindir (md. 86).
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Churchill, Winston
(1874-1965)
–Emre ATAÇ–
Winston Churchill Avrupa Birleşik
Devletleri’nin oluşturulması yönündeki ilk çağrı yapan kişi olarak, Avrupa Birliği’nin (AB) Öncülerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Churchill, 1874 yılında Marlborough Dükü’nün oğlu olarak Oxfordshire’da
dünyaya gelmiştir. Churchill, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ni
bitirmiş, ardından askeri kariyerine
başlamış ve Britanya ordusunda
hizmet etmiştir. Aynı dönemde gazete muhabirliği de yapan Churchill,
1900 yılından sonra aktif siyasete
girmiştir. Parlamentoya seçilmiş ve
farklı pozisyonlarda görev yapmıştır. 1915 yılında ordudan istifa etmiş
ve sonrasında yeniden dönmüştür.
1940-1945 ve 1951-1955 yılları arasında iki kez Başbakanlık yapmıştır.

si’nde yaptığı konuşma (Bkz. Zürih
Konuşması) ile ortaya koymuştur.
Avrupa Birleşik Devletleri fikrinin
uzantısı olarak, yeniden savaş yaşanmasını önlemek amacıyla Churchill, 1948 yılında Avrupa devletlerini
temsil eden olan 800 delegeyle Avrupa Kongresi’ne (Congress of Europe) başkanlık etmiştir. Bu oluşum
1949 yılında Avrupa Konseyi’nin
(Council of Europe) kuruluşuna giden yolu açacaktır.
Churchill 1953 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmış, 1955 yılında
siyasetten çekilmiştir. 24 Ocak 1965
tarihinde Londra’da vefat emiştir.
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Birleşik Krallık siyasetinde olduğu
kadar, Avrupa bütünleşmesinde de
adı geçen Winston Churchill, “Birleşik bir Avrupa” düşüncesinin önde
gelen bir temsilcisidir ve “Avrupa
Birleşik Devletleri” kavramını 19 Eylül 1946 tarihinde Zürih ÜniversiteAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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CILFIT Davası 		
(CILFIT Case)
–İlke GÖÇMEN–
CILFIT davası, Case 283/81 sayı ve 6
Ekim 1982 karar tarihli olup özellikle ön karar prosedürü ile ilgilidir.
CILFIT davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Yün ithalatçıları ile İtalyan Sağlık Bakanlığı, Birlik dışından ithal edilen yün
bakımından sabit sağlık denetimi
vergisi ödemesi ile ilgili uyuşmazlık içine düşmüştür. Konuyla ilgili
827/68 sayılı Tüzük Kurucu Antlaşma EK II’de listelenen belirli ürünlerde pazarın ortak organizasyonu
ile ilgilidir. Yün ithalatçılarına göre
Üye Devletler, 827/68 sayılı Tüzük
md. 2(2) gereği, başka yerde belirtilmeyen veya içerilmeyen ithal
“hayvan ürünleri” üstüne gümrük
vergisine eş etkili vergi getiremez,
dolayısıyla ithal yün bakımından
vergi alınmamalıdır. İtalyan Sağlık
Bakanlığına göre ise yün kurucu
antlaşma EK II’de listelenen bir ürün
olmadığından, 827/68 sayılı Tüzük
gereği, pazarın ortak organizasyonu dışında tutulmuştur, dolayısıyla
ithal yün bakımından vergi alınabilir. Bu arka planda, İtalyan Sağlık
Bakanlığına göre 827/68 sayılı Tüzük’ün yorumu herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak derecede açık
olduğundan ulusal mahkemenin ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) başvurmasına gerek bırakmamaktadır.
Yün ithalatçılarına göre ise ulusal
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mahkeme, kararlarına karşı kanun
yolu kapalı olduğundan ve önünde
bir Birlik tasarrufunun yorumu ile ilgili bir uyuşmazlık çıktığından, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 267/3 gereği, ön
karar prosedürü aracılığıyla ABAD’a
başvurmakla yükümlüdür. Ulusal
mahkeme, meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla ABAD’a taşıyarak
Avrupa Birliği (AB) hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, CILFIT kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, ön karar
prosedürünü kimin işletebileceği
sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre
bir ulusal mahkeme, sırf taraflardan birisi uyuşmazlığın Birlik hukukunun yorumuna ilişkin bir soruna
yol açtığını iddia ediyor diye, Birlik
hukukuna ilişkin bir sorun ile karşılaştığı sonucuna varmakla yükümlü
tutulmamıştır. Buna karşın, bir ulusal mahkeme, taraflardan bağımsız
olarak, re’sen Birlik hukukuna ilişkin
bir sorun ile karşılaştığını düşünebilir. Böylelikle CILFIT kararı, ön karar
prosedürü başlatıp başlatmamanın
tamamıyla ulusal mahkemenin elinde olduğuna işaret eden kararlardan birisi olmuştur.
İkinci olarak, ön karar başvurusu
yapma yükümlülüğünün mutlak
olup olmadığı sorusu yanıtlanmıştır.
ABAD’a göre bir ulusal mahkeme,
kararlarına karşı kanun yolu kapalıysa ve önündeki davada karar verebilmek adına Birlik hukukuna başvurmaya ihtiyaç duyuyorsa, bir başka deyişle, Birlik hukukuna ilişkin bir
sorun ile karşılaştığı kanaatindeyse,
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kural olarak, ön karar prosedürüne başvurmakla yükümlüdür. Buna
karşın, birincisi, acte éclairé doktrini olarak da anıldığı üzere, benzer
bir durum ile ilgili olup hâlihazırda
yanıtlanmış bir soru ile maddi olarak özdeş olan bir soru söz konusuysa başvuru yükümlülüğü ortadan
kalkar. İkincisi, acte clairé doktrini
olarak da anıldığı üzere, Birlik hukukunun doğru uygulanışı ile ilgili
şüphe yoksa başvuru yükümlülüğü
ortadan kalkar. Bunun için Birlik hukukunun doğru uygulanışı, ortaya
çıkan sorunun çözüm biçimi ile ilgili
olarak herhangi bir makul şüpheye
yer vermeyecek derecede aşikâr olmalıdır. Ulusal mahkeme, bu sonuca varmak için ilgili konunun diğer
Üye Devlet mahkemeleri ve ABAD
açısından da “eşit ölçüde aşikâr”
olduğuna kani olmalıdır. Bu tür bir
ihtimalin varlığı ise, Birlik hukukunun karakteristik özellikleri ve onun
yorumunun yol açtığı belirli zorluklar temelinde değerlendirilmelidir.
Öncelikle Birlik mevzuatı birden
fazla dilde kaleme alınmıştır ve her
bir dil eşit ölçüde geçerliliğe sahiptir. Dolayısıyla Birlik hukukunun bir
hükmünün yorumu farklı dildeki
hükümleri karşılaştırmayı içerir.
Yine Birlik hukuku kendine özgü bir
terminoloji kullanır ve bu nedenle
de Birlik hukukundaki terminoloji
ile çeşitli Üye Devlet hukuklarındaki
terminoloji her zaman aynı anlama
gelmeyebilir. Dahası Birlik hukukunun her bir hükmü, kendi bağlamı
içine yerleştirilmeli ve Birlik hukuku
hükümlerinin hedefleri ile ihtilaflı
hükmün uygulanacağı andaki gelişim durumu dikkate alınarak Birlik
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hukukunun bütünü ışığında yorumlanmalıdır. Sonuç olarak, nihai
mahkeme, Birlik hukukunun doğru
uygulanışı herhangi bir makul şüpheye yer vermeyecek derecede
aşikâr ise ön karar başvurusu yapmayabilir. CILFIT kararı, bu yönüyle,
kararlarına karşı kanun yolu kapalı
ulusal mahkemelerin ön karar prosedürüne başvuru yükümlülüğünden kurtulduğu halleri gösteren ilk
karar olmuştur.
Okuma Listesi
Arsava, Füsun. Roma Antlaşması
Ön Karar Prosedürü ve Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar,
Ankara: Ankara Üniversitesi Avrupa
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Merkezi, 1989, s. 84–95.
Maduro, Miguel ve Azoulai, Loïc
(der). The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the
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Publishing, 2010, s. 171–210.
Rasmussen, Hjalte. “Classics of the
First 40 Years: The European Court’s
Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T.”,
European Law Review, Cilt: 40, No:
4, 2015, s. 475–489.
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Coğrafi İşaret
(Geographical Indication)
–Emriye Özlem ŞEKER–
Coğrafi işaret; bir malın kalitesini,
ününü veya diğer karakteristiğini
aldığı köken yöre, alan, bölge veya
ülkeyi belirten işaretlerdir. Coğrafi
işaretler ürünün bir coğrafi alanla
ilişkisi ile bağlantılı niteliğini gösterme ve tüketicileri bu bağlantı ile
ilgili bilgilendirme işlevlerini yerine
getirir. Coğrafi işaretlerin amacı ilgili coğrafi alanla bağlantılı ürünün
üreticilerinin çıkarlarını korumaktır.
Coğrafi işaretlerin bir diğer amacı
ise tüketicilerin coğrafi alan ile ürün
arasındaki bağlantıya ilişkin doğru
bilgilendirilmesidir.
Coğrafi işaretlerin üç türü bulunmaktadır: menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı. Menşe
adı (Designation of Origin) coğrafi
sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge
veya istisnai durumlarda ülkeden
kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve
beşerî unsurlardan alan, tüm üretim
aşamaları bu coğrafi alanın sınırları
içinde gerçekleşen ürünler için kullanılmaktadır. Mahreç işareti (Geographical Indications of Origin) ise
coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre,
bölge veya ülkeden kaynaklanan ve
belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
özellikleri bakımından bu coğrafi
alan ile özdeşleşen ve üretim aşamalarından en az biri belirlenmiş
coğrafi alanın sınırları içinde yapılan
ürünleri tanımlamaktadır. Gelenek418

sel ürün adı (Traditional Product)
ise geleneksel üretim veya işleme
yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanan veya geleneksel
hammadde veya malzemeden üretilmiş olan ürünler için geçerlidir. Bu
ürünleri tanımlamak için kullanılan
adın geleneksel olarak en az otuz yıl
süreyle kullanıldığının kanıtlanması
gerekmektedir.
Coğrafi işaretler, her türlü tescil
edilebilen işaret olmakla birlikte
genellikle coğrafi alan ismidir. Coğrafi işaretler tescil edilme koşulu ile
korunmaktadır. Coğrafi işaretlerin
tescili belirli bir süre ile sınırlı olarak
yapılmamaktadır. Coğrafi işaretler,
koruma kapsamındaki ürünlerin
taklit edilmesini ve hukuka aykırı
kullanımını yasaklamaktadır.
Coğrafi işaretlere ilişkin ilk uluslararası anlaşmalar 1891 yılında imzalanıp 1892’de yürürlüğe giren Madrid Sözleşmesi ve 1883’te imzalanıp
1884’te yürürlüğe giren Paris Sözleşmesi’dir. Buna karşın konuya ilişkin somut düzenlemeler ve uluslararası tescil usulü 1958’de imzalanıp
1966’da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması ile getirilmiştir. Bu anlaşma
Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlaşmış uluslararası örgütlerinden biri
olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
(WIPO) tarafından yürütülmektedir.
Konuya ilişkin bir diğer uluslararası anlaşma ise Ticaretle Bağlantılı
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)’dır. Bu Anlaşma, coğrafi
işaret korumasını tarım ürünleri ve
gıdalarla sınırlı olmayacak şekilde
düzenlemektedir. TRIPS, Dünya TiAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

caret Örgütü (DTÖ) tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla coğrafi
işaretlere ilişkin iki farklı uluslararası
anlaşma, iki farklı uluslararası örgüt
tarafından yürütülmektedir.
Avrupa Birliği (AB), tarım ürünleri
ve gıdalara ilişkin coğrafi işaretler
konusunda gelişmiş bir sisteme sahiptir. AB’de coğrafi işaretlerin korunması ortak tarım politikası ile
bağlantılı görülmektedir. AB sisteminde coğrafi işaret koruması sadece tarım ürünleri ve gıda maddelerini kapsamaktadır. Koruma kapsamındaki ürünler dört başlık altında
sınıflandırılmaktadır. Bunlar şaraplar (479/2008 sayılı Tüzük), alkollü
içecekler (110/2008 sayılı Tüzük),
aromalı şaraplar (251/2014 sayılı
Tüzük), tarımsal ürünler ve gıdalar
(1151/2012 sayılı Tüzük) olarak belirtilebilir. Ayrıca Üye Devletlerdeki
ulusal coğrafi işaret düzenlemelerine paralel olarak bir de AB çapında
Korunan Menşei İşareti (Protected
designation of origin – (PDO)) ve
Korunan Mahreç İşareti (Protected
geographical indication – (PGI)) türü
tescil bulunmaktadır. İlgili Birlik düzenlemelerine göre Korunan Menşei
İşareti ve Korunan Mahreç İşareti
olarak tescil edilen tarım ürünleri ve
gıda maddelerine tüm AB üyesi devletlerde coğrafi işaret koruması sağlamaktadır. Korunan Menşei İşareti
ve Korunan Mahreç İşareti tescili Komisyon tarafından yürütülmektedir.
Okuma Listesi
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Yıldız, Burçak. “WIPO’nun Coğrafî
İşaret Hukuku Alanındaki Faaliyetleri
ile Paris, Madrit ve Lizbon Sözleşmelerinde Coğrafî Köken Gösteren İşaretlere İlişkin Düzenlemeler”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet
Hukuku Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 2008,
s. 35–99.
Türk Patent ve Marka Kurumu Yayınları: https://www.turkpatent.gov.
tr/TURKPATENT/commonContent/
Publications

COREU (CORrespondance
EUropéenne)
–Seven ERDOĞAN–
COREU, Avrupa Birliği (AB) içinde
zamandan tasarruf edilmesini sağlayan bir iletişim ağıdır. 1973 yılında
oluşturulan ağ ile ilk etapta AB üyesi
ülkelerin dışişleri bakanları arasındaki iletişimin kurulması hedeflenmiştir. Mevcut durumda ise ağ vasıtasıyla AB Konseyi, AB üye devletlerinin
dışişleri bakanları, Brüksel’deki daimî temsilcileri, Komisyon ve Konsey Genel Sekreterliği arasında AB
Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının
(ODGP) kapsamına giren konularda
iletişimin kesintisiz bir şekilde kurulması amaçlanmaktadır. Böylece ağ,
zaman içinde 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile varlık
kazanan AB Ortak Dış ve Güvenlik
Politikasının temel aktörlerini kapsar hale gelmiştir. Kuruluş yıllarında telefon üzerinden teleks olarak
adlandırılan bir sistemin sunduğu
altyapıyla işleyen ağ, günümüzde
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CORTESY (COREU Terminal System)
ağı denilen ortak bir mail sistemine
dayanmaktadır. COREU’nun temel
varlık sebebi herhangi bir kriz durumunda, ağda yer alan aktörlerin
hızlı bir şekilde iletişim kurmasına
olanak vermektir. Bu iletişim hem
bilgi paylaşımı hem de danışma
amaçlı olabilmektedir. Karar öncesi
ve sonrası döneme ilişkin bilgi paylaşımı, toplantılar öncesi müzakere
ve hazırlıklar, zorunlu durumlarda
karar alma ve bazı belgelere nihai
halini verme gibi süreçler ağ üzerinden yürütülmektedir. ODGP’nin resmi bir statü elde ederek, 1990’lar
sonrasında sürekli ve hızlı bir gelişim göstermesiyle COREU ağındaki
yoğunluk artmıştır.

Costa v ENEL Davası
(Costa v ENEL Case)
–İlke GÖÇMEN–
Costa v ENEL davası, Case 6/64 sayı
ve 15 Temmuz 1964 karar tarihli
olup özellikle öncelik ilkesi ile ilgilidir.

COREU CORrespondance Européenne web sitesi https://www.correspondanceeuropeenne.eu/
ve
Duke, Simon. “Intelligence, Security
and Information Flows in CFSP”,
Intelligence and National Security,
21(4), 2006, s. 604-630.

Costa v ENEL davasının maddi ve
hukuki vakaları şöyle özetlenebilir.
İtalya vatandaşı Bay Costa İtalyan
bir elektrik şirketinin pay sahipleri
arasındadır. İtalya, kurucu antlaşma yürürlüğe girdikten sonraki bir
tarihte bir kanun ile bu şirketi kamulaştırmıştır. Bay Costa, yaklaşık 1
Euro’ya denk gelen elektrik faturasını ödemeyerek ulusal mahkeme
önünde dava açmıştır, zira ona göre
kamulaştırma işlemi Avrupa Birliği
(AB) hukukuna –kurucu antlaşmalara– aykırıdır. Ulusal mahkeme,
meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak AB hukukunun
yorumunu talep etmiştir.

Efe, Haydar. “Soğuk Savaş Döneminde Avrupa’da Dış Politika Oluşturma
Çabaları”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(1), 2010, s. 37-62.

Costa v ENEL kararı ile AB hukuku ile
ulusal hukuk arasında çatışma varsa
nasıl sonuçlandırılacağı sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre:

Nuttall, Simon J. European Political
Cooperation, Oxford: Clarendon
Press, 1992.

“[Kurucu antlaşmalar], sıradan uluslararası anlaşmaların aksine kendi hukuk sistemini yaratmıştır. Bu
sistem, bu antlaşmanın yürürlüğe
girmesi ile beraber Üye Devletlerin
hukuk sistemlerinin ayrılmaz bir
parçası hâline gelmiştir ve mahkemeleri bu sistemi uygulamakla yükümlüdür.

Okuma Listesi
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Üye Devletler, sınırsız süreli ve
kendi kurumlarına, kişiliğe, fiil ehliyetine, uluslararası arenada temsil
ehliyetine ve özellikle devletlerden
[Birliğe] … yetki devrinden kaynaklanan gerçek yetkilere sahip bir
[Birlik] kurarak her ne kadar sınırlı
alanlarda da olsa egemenlik haklarını sınırlandırmıştır ve böylece hem
kendilerini hem vatandaşlarını bağlayan bir hukuk bütünü yaratmıştır.”
Üye Devletler, “tek taraflı ve sonraki tarihli” önlemleri ile Birlik hukukunun önüne geçemez; çünkü bu,
“karşılıklılık temelinde kabul edilmiş
Birlik hukuk sisteminin” kurallarının
her Üye Devletin hukuku ile bütünleşmesi ve daha genel olarak kurucu
antlaşmanın lafzı ve ruhu ışığında
imkânsız hâle gelmiştir. Öyleyse Üye
Devlet önlemi Birlik hukuk sistemi
ile uyumlu olmalıdır. Kaldı ki, Birlik
kaynaklı yükümlülükler, Üye Devletlerce müteakip önlemler ile değiştirilebilseydi koşulsuz olmaktan çıkarak sadece rastlantısal hâle gelirdi.
Yine Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 288
uyarınca Tüzükler, tüm Üye Devletler yönünden bağlayıcı ve doğrudan
uygulanır olarak tanımlanmıştır. Bir
Üye Devlet tek taraflı olarak bir yasama önlemi ile bu maddeyi etkisiz
kılabilirse bu hüküm anlamsız hâle
gelecektir. Sonuç olarak, “[t]üm bu
gözlemlerden hareketle kurucu antlaşmadan kaynaklanan hukuk, bağımsız bir hukuk kaynağı olarak özel
ve orijinal niteliği gereği [Birlik] hukuku karakterinden yoksun bırakılmaksızın ve [Birliğin] hukuki temelinin doğruluğu sorgulanmaksızın ne
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

şekil alırsa alsın yerel hukuk hükümleri tarafından etkisiz kılınamaz”.
Costa v ENEL kararı, bu yönüyle,
öncelik ilkesini, bir başka ifadeyle
çatışma halinde Birlik hukukunun
ulusal hukukunun önüne geçeceğini, ortaya koyan ilk karar olmuştur.
Costa v ENEL kararı, bu yönden,
Internationale Handelsgesellschaft
davası (Case 11/70), Simmenthal
davası (Case 106/77), IN.CO.GE.’90
davası (C–10/97 to C–22/97), Kapferer davası (C–234/04) ve Wetten
davası (C–409/06) ile takip edilmiştir.
Okuma Listesi
Maduro, Miguel ve Azoulai, Loïc
(der). The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the
Rome Treaty, United Kingdom: Hart
Publishing, 2010, s. 37–85.
Sasse, Christoph. “The Common
Market: Between International and
Municipal Law”, Yale Law Journal,
Cilt: 75, No: 5, 1966, s. 695–753.

Cotonou Anlaşması
(Cotonou Agreement)
–Emre ATAÇ–
Avrupa Birliği (AB) ile Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri (AKP) arasında, 23 Haziran 2000 tarihinde Cotonou’da (Benin) imzalanan işbirliği
anlaşmasıdır. AKP ülkelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini
desteklemek ve hızlandırmak amacıyla imzalanan Anlaşma 1 Nisan
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2003’de yürürlüğe girmiş olup, Lomé
Sözleşmeleri’nin yerini almıştır.
Lomé Anlaşmalarından farklı olarak
Cotonou anlaşması, sadece AB tarafından verilen tek taraflı tercihli
tarifeler yoluyla ekonomik yardım
sağlamak amacıyla imzalanmamıştır. Bu ülkelerdeki sivil toplum, özel
sektör, yerel yönetimler de anlaşma
konuları arasında yer almıştır. Cotonou Anlaşması 2000 yılındaki imza
töreninde Kalkınma İşbirliği ve İnsani Yardımdan sorumlu AB Komiseri
Poul Neilsen, Anlaşma’nın Afrika’da
yoksulluğun azaltılması, büyümenin
artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için yapılmış bir anlaşma olduğunu belirtmiştir. Cotonou Anlaşması getirdiği
birçok yenilik ile AB ve AKP ülkeleri
arasındaki ilişkilerin gelecekte daha
farklı bir şekle dönüşeceğinin habercisi olmuştur. Örneğin, Anlaşmanın
birinci maddesi, AKP devletlerinin
global ekonomiye entegre olmalarının öneminden bahsetmiş, 20 ve 21.
maddeler ise rekabetçi piyasaların
önemini vurgulamış ve özel sektörün
sahip olduğu öncelikli konuma özellikle vurgu yapmıştır. Bu amaçlara
bakıldığında Cotonou Anlaşması’nın
öngörülen ekonomik işbirliği kapsamında AKP ülkelerinde yoksulluğun
giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için daha somut
ve ulaşılabilir amaçlar içerdiği söylenebilmektedir. Tüm bu iddialı hedeflere rağmen, anlaşmaya yöneltilen
eleştirilerden önde geleni, yoksulluğun azaltılması hedefinin istenen
düzeyde gerçekleşememesidir.
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Coudenhove-Kalergi,
Richard (1894-1972)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Avrupa Bütünleşmesi konusunda en
fazla adı geçen kişilerden biri olan
Richard Coudenhove-Kalergi, 1894
yılında Tokyo’da dünyaya gelmiştir.
Coudenhove-Kalergi’nin Avrupa bütünleşmesi konusundaki en büyük
katkısı olan 1923 yılında yayımladığı
“Pan-Avrupa” başlıklı eserinde Avrupalıların savaşmasının anlamsızlığına
değinilmiş ve Pan-Avrupa Birliği’nin
kurulması önerilmiştir. Bu eser Avrupa’da büyük bir yankı uyandırmış ve
Coudenhove-Kalergi, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atmayı hedefleyen ilk kitlesel hareket kurucusu
olarak tarihe geçmiştir. Pan-Avrupa
hareketinin kongresi, 1926 yılında
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Viyana’da yapılmış ve onursal başkanlığına Fransa Başbakanı Aristide
Briand getirilmiştir.
İlerleyen yıllarda Codenhove-Kalergi
fikirlerini Avrupa’da daha geniş kitlelere sunma imkânı elde etmiştir.
1929 yılında benzer görüşler ortaya
çıkmaya başlamış, nitekim Fransa
Başbakanı Aristide Briand, Avrupa
devletlerinden oluşan bir birlik kurulmasını önermiştir. Sonraki süreçte Avrupa’yı birleştirme fikri yavaş
yavaş etkisini yitirmeye başlamıştır.
Buna rağmen Coudenhove-Kalergi,
3-6 Ekim 1936 tarihlerinde 24 ülkenin katıldığı bir konferansa başkanlık
etmiş, Avrupa’nın farklı yerlerinde
konuşmalar düzenlemeyi ve kitaplar
yazmayı sürdürmüştür. İkinci Dünya
Savaşı sırasında New York’ta bulunduğu dönemde New York Üniversitesi’nde verdiği bazı seminerlerde,
aralarında Winston Churchill gibi
önemli isimlerin dikkatini çekmeyi
başarmıştır. 1946 yılında İsviçre’ye
yerleşmesinin ardından Birleşik Avrupa düşüncesine hız kazandırmak
isteyen Coudenhove-Kalergi, Avrupa Parlamentolararası Birliği’nin ve
Avrupa Konseyi’nin kurulmasında
rol oynamıştır. 1948 yılında katıldığı Lahey Avrupa Kongresi’nde
Coudenhove-Kalergi’nin ulusal parlamenterlerden oluşacak Avrupa
Meclisi fikri kabul edilmiştir. Coudenhove-Kalergi, 1972 yılında Avusturya’da vefat etmiştir.
Okuma Listesi
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denhove-Kalergi and the Council of
Europe, https://www.coe.int
Avrupa Parlamentosu. The 100 Books/Pan-Europe, 1988, Coudenhove-Kalergi,Richard, http://www.europarl.europa.eu/
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Çekya (Czechia)
–Emre ATAÇ–
Çekoslovakya’nın 1993 yılında Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya olarak bölünmesi ile kurulan Çek Cumhuriyeti, 2016 yılından itibaren ismini Çekya olarak değiştirmiştir. Yüzölçümü
78.868 km2, nüfusu 10.693.939’dur.
Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler Çekoslovakya döneminde başlamıştır. Çekya, AB’nin beşinci genişleme dalgası
ile 2004 yılında AB’ye üye olmuştur
ve Birlik ile ilk etapta müzakerelere
başlayan ülkeler arasındadır. Doğu
Genişlemesi kapsamında Birliğe üye
olan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında da siyasi ve ekonomik bakımdan
daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
Çekya 2007’den beri Schengen Alanı’na dâhildir. Çekya’nın resmi para
birimi Çek Kronu’dur ve ülke Avro
Alanı’na dâhil değildir. Çekya, AB
Konseyi Dönem Başkanlığı’nı ilk kez
Ocak-Haziran 2009’da üstlenmiştir. Çekya hükümeti Şubat 2018’de
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ülkenin “mali sözleşme” olarak da
bilinen “Ekonomik ve Parasal Birlikte İstikrar, Eşgüdüm ve Yönetişim
Antlaşması”’na katılımını onaylamıştır. Çekya, 2012 imzalanan bu
Antlaşma’ya (o dönemde AB üyesi
olan) Birleşik Krallık ile birlikte taraf
olmayan iki ülkeden birisiydi. Karar
Aralık 2018’de Çekya Parlamentosu
tarafından da onaylanmıştır.
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Çevre Politikası
(Environmental Policy)
–Melis BOSTANOĞLU–
Avrupa çevre politikasının oluşturulması fikri, ilk olarak 1972 yılında
Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında dile getirilmiştir.
Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk çevre
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konferansını gerçekleştirmesi üzerine düzenlenen zirvede, devlet ya da
hükümet başkanlarının Topluluğun
ekonomik genişlemeden yana bir
çevre politikasının gerekliliğini beyan etmesi ve bir eylem programı
oluşturulması çağrısı yapılmıştır.
Daha sonra 1987 yılında kabul edilen Avrupa Tek Senedi, çevre başlığı
altında, insan sağlığının korunması,
doğal kaynakların makul bir şekilde
kullanılması ve çevrenin kalitesinin
korunmasını amaçlayan ortak çevre
politikasının ilk hukuki dayanağını
oluşturmuştur. Sonra gelen antlaşma revizyonları, Topluluğun çevrenin korunmasına ve Avrupa Parlamentosunun kalkınmadaki rolüne
olan bağlılığı güçlendirmiştir.
1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması, çevreyi resmi bir
Avrupa Birliği (AB) politika alanı haline getirmiş, ortak karar prosedürünü uygulamaya koyarak Konseyde
nitelikli oy çoğunluğunu genel bir
kural kabul etmiştir.
1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ise sürdürülebilir
kalkınmayı teşvik etmek amacıyla
çevresel korumayı tüm AB sektörel
politikalarına entegre etme görevini
ortaya koymuştur. 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile “İklim
değişikliğiyle mücadele” ve üçüncü
ülkelerle ilişkilerde sürdürülebilir
kalkınma özel bir hedef haline gelmiştir. Zaman içerisinde AB, tüzel
kişilik olarak uluslararası anlaşmalar
için yapılan müzakereleri sonuçlandırma yetisine de sahip olmuştur.
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Çevre politikası ihtiyat, önleme ve
kirliliğin kaynakta arıtılması ve kirleten öder prensiplerine dayanmaktadır. AB, hava ve su kirliliği, atık
yönetimi, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, arazi kullanımı ve ormancılık,
gürültü kirliliği, kaynak verimliliği ve
döngüsel ekonomi, sürdürülebilir
üretim ve tüketim ve kimyasallar ve
haşere ilaçları gibi çevre politikalarında görev almaktadır. Hazırlanan
çok yıllık çevresel eylem programları, çevre politikasının tüm alanlarında yapılacak eylemler için çerçeveyi belirlemektedir. Bu programlar
yatay stratejilere yerleştirilmiştir ve
uluslararası çevresel müzakereler
yapılırken dikkate alınmaktadır.
Okuma Listesi
Sarıkaya, Hasan Zuhuri. “Avrupa
Birliği Uyum Sürecinde Çevre Politikaları ve Uygulamaları”, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 2004, Cilt 14,
Sayı:1, S. 1-10.
Ohliger, T. Environment policy: general principles and basic framework,
Avrupa Parlamentosu, 2019. http://
www.europarl.europa.eu/factsheets/en

Çıkar Grupları
(Interest Groups)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) karar alma süreçlerini etkileme amacı taşıyan
çıkar grupları, AB mevzuatının genişlemesi ve Avrupalılaşma etkisi
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ile ulusal düzeyde olduğu gibi, Birlik
düzeyinde de etkili olmaya başlamışlardır. Literatürde geniş anlamda hükümet dışı kuruluşların içinde
tanımlanabilecek çıkar grupları, üye
ülkelerde ulusal düzeyde faaliyet
gösteren çıkar grupları ve AB düzeyinde faaliyet gösteren ve ulusal
kuruluşların üye olduğu çıkar grupları (Euro-groups) olarak sınıflandırılabilmektedir. Bunun yanında AB
ülkelerinde yatırımları olan, başta
ABD olmak üzere ülkelerin büyük
şirketlerinin de çıkar grubu kapsamında değerlendirildiği görülmektedir.
Çıkar grupları, öncelikle AB karar
alma sürecinin başlangıç noktası
olan Avrupa Komisyonu ve karar
alma sürecinde giderek güçlenen
yapısı nedeniyle Avrupa Parlamentosuna ve diğer AB kurumlarına
karar alma sürecini etkilemek amacıyla lobi yaparlar. (Bkz. Lobicilik)
AB kurumsal yapısında bir danışma
kurumu olan Ekonomik ve Sosyal
Komite başta işveren, işçi ve diğer
çıkar gruplarına yer vererek, sözkonusu grupların karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlar. AB,
Birlik düzeyinde çıkar gruplarının
oluşmasına fon sağlama yoluyla
destek olmaktadır. Bu noktalardan
hareketle, AB’nin çıkar gruplarının
faaliyetlerine açık bir sistem olduğu kabul edilmektedir. AB tarihinde
başta tek pazar oluşturulmasına giden süreç olmak üzere çıkar gruplarının aktif olarak katılım sağladığı ve
etkili olduğu konular olduğu görülmektedir. Lizbon Antlaşması’na kadar ilk sütun konuları içinde yer alan
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ekonomik konularda çıkar gruplarının daha aktif olduğu ve yeni işlevselci teorinin (Bkz. Yeni İşlevselcilik)
işaret ettiği gibi çıkarlarının gerçekleşmesi için Brüksel’i hedef aldıkları, bunun yanında ulusal düzeyi de
karar alma süreçlerini etkilemek
için kullanmaya devam ettikleri görülmektedir.
AB düzeyinde faaliyet gösteren çıkar gruplarının en bilinenlerine örnek olarak, Avrupa Sanayi Federasyonu (the Federation of European
Industry – UNICE), Avrupa Ticaret
Odaları Birliği (The Association of
European Chambers of Commerce
– EUROCHAMBERS), Avrupa Sendika Kongresi (the European Trade
Union Congress – ETUC), Avrupa
Sanayicileri Yuvarlak Masası (European Round Table of Industrialists –
ERT) verilebilir. Daha çok ekonomik
ve ticari konularda faaliyet gösteren
çıkar grupları yanında, Avrupa Kadın
Lobisi (The European Women’s Lobby – EWL) gibi AB düzeyinde etkin
olan çıkar grupları da vardır.
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Çok Katmanlı Yönetişim
(Multi-Level Governance)
–Sezgin MERCAN–
Çok Katmanlı Yönetişim, politika
oluşturma sürecinde yerel, bölgesel, ulusal ve ulusüstü olmak üzere çeşitli düzeylerdeki faaliyetlerin
koordinasyonunu öngörmektedir.
Merkezi bir siyasi otoritenin olmadığı durumlarda karar alma mekanizmasında yer alan aktörler arasında
müzakere ve pazarlık süreçleri ön
plana çıkmaktadır. Bunun bir örneği
olan Avrupa Birliği’nde (AB) yönetişimi etkileyen birtakım düzenlemeler vardır. Politika ağları, uzman
komiteleri, kural koyucu organlar,
açık koordinasyon yöntemi bu düzenlemelerdendir. Hükümetler ya
da siyasi liderler Çok Katmanlı Yönetişim aracılığıyla siyasi yararlar sağlamayı, karar alma sorumluluğunu
ulus-üstü bir düzeye sevk etmeyi ve
karar alma sürecini siyasi baskılardan uzak tutmayı hedeflemektedirler. Çok Katmanlı Yönetişim kuramı
bütünleşmelerin, sadece üye ülkeler arasında imzalanan anlaşmalara
dayanan gelişmelere değil, günlük
değişimlerin sistem üzerindeki etkilerine bakmaktadır. Bütünleşme
çalışmalarına devlet dışındaki diğer
resmî veya gayri resmî kurumları
dahil ederek çok aktörlü bir bakış
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açısı sunmaktadır. Bu kuram bütünleşmeler için iyi bir siyasi düzeni
tanımlarcasına normatif meseleleri de tartışmaya dahil etmektedir.
Kuram, Avrupa bütünleşmesinde
ortaya çıkan yönetişim şeklinin çok
katmanlı olduğunu ileri sürmekte,
AB’nin nasıl bir siyasi düzen içinde
olması gerektiğine dair de değerlendirmelerde bulunmaktadır. Çok Katmanlı Yönetişim, devletçi ve kurumsal bir niteliğe sahiptir. Hükümetin
en azından iki farklı katmanındaki
kamu aktörleri, politik yetkilerini
resmi kurumsal düzenlemelerde
paylaşmaktadırlar. Kuram, rekabet,
çıkar bazlı pazarlık, uzlaşma sağlama amaçlı görüşmeler, çoğunluk
kararı, hiyerarşik zorlama gibi, etkileşimin çeşitli yollarını bir araya getirmektedir.
Çok Katmanlı Yönetişim AB’nin siyasi bir sistem olduğu fikri temeline dayanmaktadır. Fakat AB, devletlerin sahip olduğu, federal ya
da üniter sistemler gibi bir iç siyasi
sisteme, merkezi bir otoriteye ya
da devletler arası pazarlık sistemine sahip değildir. Karmaşık bir karar
alma ve uygulama sistemine sahiptir. Karar alma ve uygulama yetkisi
ulusal ve ulus-üstü düzeyde paylaşılmış ve dağılmıştır. AB üyelerinin
egemenliğinin Birliğin kolektif karar
alma mekanizmasından ve ulus-üstü kurumsal yapılanmasından dolayı zayıfladığı düşünülse de Birlik
düzeyinde paylaşılan egemenlik ile
Üye Devletler temsil edildikleri AB
kurumları yoluyla politika yapımında ve uygulamada en önemli rolü
oynamaktadır.
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AB sadece ulusal hükümetleri ve
Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Adalet
Divanı ve Avrupa Merkez Bankası
gibi ulus-üstü kurumları değil, aynı
zamanda ulus-ötesi çıkar gruplarını ve yönetişim ağlarında yer alan
diğer özel aktörleri içinde barındırmaktadır. İkinci olarak, AB, farklı
genişlikte ve derinlikte çeşitli işlevsel rejimleri kapsamaktadır. Parasal
Birlik, Ortak Tarım Politikası, çevre
düzenlemeleri ve Sosyal Protokol
buna örnektir. Üçüncü olarak da AB
çok katmanlıdır. Ulus-üstü, ulusal ve
ulus-altı yetki mercileri bu ağlarla
düzenli olarak etkileşim halindedirler. AB’nin işleyişi bağlamında politika oluşum sürecinin literatürde dört
safhaya ayrıldığı görülmektedir. İlk
safhada politikanın belirlenmesi yer
almaktadır. Çok Katmanlı Yönetişime göre politikaların belirlenmesinde Avrupa Komisyonu önemli
nüfuza sahiptir. Temelde politikaların belirlenmesi sürecinin Konsey,
Parlamento ve Komisyon arasında
paylaşıldığı görülmektedir. Politikaların belirlenmesinde sadece tek
aktörün etkisi yoktur. Çıkar grupları
da süreçte etkilidir. İkinci safhada
karar alma bulunmaktadır. Bu safhada devletler, nitelikli çoğunluk
gibi oylama usullerinin de etkisiyle,
tamamen kontrol sahibi değildir.
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve çıkar grupları da rol oynar. Üçüncü olarak, kararın uygulanması safhasında yine Çok Katmanlı
Yönetişim öne çıkmaktadır. Ulusal
hükümetler ve Avrupa Komisyonu
bu safhada bir paylaşım içindedir.
Bir tarafta ulusal hükümetler Ko427

misyonun icra gücünü gözlerken,
diğer tarafta politikaların gündelik
uygulamasını Komisyon gerçekleştirmektedir. Fakat rekabet, tarım,
ticaret gibi politikalarda Komisyon
yetki sahibidir. Komisyonun eylemlerinde devlet aktörlerinin yeri olsa
da meseleler teknik de olduğundan
konuyla ilgili çıkar grubu temsilcileri, uzmanlar, hükümet-dışı aktörler
de safhaya dahil olur. Son safhada
ise hüküm verme yer almaktadır.
Hüküm verme işlevini Avrupa Birliği
Adalet Divanı yerine getirmektedir.
Bu kurum yasal düzeni ulusüstü bir
hale dönüştürmüştür. Bunu da Avrupa Komisyonu ve ulusal mahkemelerle işbirliği halinde yapmaktadır.
Kararlarının bağlayıcılığı ve üstünlüğü vardır. Böylece AB otoritesi adeta
politika alanlarına yayılmıştır.
AB’nin yönetişimini açıklamaya çalışan Çok Katmanlı Yönetişim sistemini tanımlarken AB’ye ait birtakım
özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. İlk olarak, karar alma ve
uygulama sürecinde devletler yanında ulusal, ulus-üstü ve uluslararası
düzeyde birçok siyasi, sosyal aktör
yer almaktadır. İkinci olarak, politikaların oluşturulmasında dış ilişkiler, iç
piyasa, tarım ve çevre gibi konuların
aktörler tarafından farklı şekilde ele
alındığı görülmektedir. Üçüncü olarak, AB politikalarının oluşumu teknokratik bir temele dayanmaktadır.
Dördüncü olarak, AB’nin karar alma
mekanizmasında devletler ya da
devlet dışı aktörler arasında bir hiyerarşi yoktur. Aksine karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Son olarak da AB
içerisinde aktörler arasında normla428

ra, prosedüre, alışkanlıklara dayalı
resmi olmayan ilişkiler kurulmaktadır. Bu yönetişim sistemi siyasi ve
sosyal riskleri düzenleme, ortadan
kaldırma işlevine de sahiptir. Çok
Katmanlı Yönetişim modelinin kurucularından Gary Marks ve Liesbet
Hooghe, Avrupa bütünleşmesi’nin,
otoritenin ve siyaset yapma etkinliğinin farklı katmanlara sahip bir yönetişimde ulus-altı, ulusal, ulus-üstü
bir şekilde paylaşıldığı siyasa yaratan
bir süreç olduğunu iddia etmekte ve
devlet merkezli modelin ülke siyaseti ile uluslararası siyaseti birbirinden
ayrı gören anlayışı reddetmektedir.
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Çok Taraflılık
(Multilateralism)
–Hatice YAZGAN–
Çok taraflılık, uluslararası ilişkiler literatüründe liberal uluslararası düzende serbestlik ve “kural-temelli
düzen” (rules-based order) kavramları ile birlikte kullanılan, uluslararası aktörlerin küresel sorunlara
ortak cevap verebilmek için işbirliği
yaptığı politikaları ifade etmek için
kullanılmaktadır. Çok taraflılık, Avrupa Birliği (AB) örneğinde, Birliğin
ulusüstü (supranasyonal) yapısı ile
uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde, uluslararası hukuka uygun, değerleri ve özellikle insan haklarını ön
plana çıkarmayı amaçlayan söylem
ve politikaları olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde günümüzde çok
taraflılıktan uzaklaşılmaya başlandığı yönünde bir uzlaşma vardır. Özellikle ABD’nin Başkan Donald Trump
döneminde içe kapanmayı savunan
ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinden uzaklaşan politikaları ve ABD
ve AB’nin ayrışan uygulamaları, Çin
ve Rusya örneklerinde görülen otoriter eğilimlerin yükselişi gibi gelişmeler çok-taraflılıktan uzaklaşmanın
neden ve göstergeleri olarak ortaya
konmaktadır. AB örneğinde, Birliğin
çok taraflılığı savunan politikalarının
izleri en önemli resmî belgelerde
açık olarak görülmektedir. Nitekim
Avrupa Birliği Küresel Stratejisi’nde
Birliğin başta insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak uluslararası hukuka dayalı küresel düzene
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taahhüdü vurgulanmakta ve çok taraflılığa dayalı kural temelli küresel
düzeni teşvik edeceği ve Birleşmiş
Milletler’in (BM) de bu düzenin temelinde yer aldığı belirtilmektedir.
BM Şartı ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin tüm dünyada barış ve güvenliğin tesis edilmesi için
tek garanti olduğundan söz edilmektedir. Küresel sorunlara karşı
Birliğin sorumluluk alarak hareket
edeceği ve başta insan haklarının
korunması olmak üzere amaçlarının
gerçekleşmesi ve küresel tehditlerle
mücadele edebilmek için uluslararası kuruluşlar, ortaklıklar, bölgesel
oluşumlar gibi benzer amaçlara sahip aktörlerle birlikte hareket edeceği ortaya konmaktadır. Birliğin
sivil toplum ve özel sektörle de ortaklıklarını geliştireceği de Küresel
Stratejide belirtilen ve AB’nin çok
taraflılığı politikalarına esas aldığını gösteren bir diğer husustur. Bir
başka deyişle Küresel Strateji belgesinde uluslararası olaylarda sorumluluk paylaşan ve diğer uluslararası
ve bölgesel kuruluşlar, devletler ve
devlet dışı aktörler ile birlikte koordineli hareket eden daha güçlü bir
Birliğin vurgulandığı görülmektedir.
Ayrıca AB Küresel Stratejisinde, Birliğin değerlerine ve söz konusu değerlerin yayılmasına vurgu yapıldığı
görülmektedir. Ancak resmî belgelerde vurgulanan çok taraflılığın,
AB’nin gerek kendi içinde gerekse
uluslararası alanda yaşanan krizlerde ne kadar uygulamaya geçirebildiği literatürde tartışılmaktadır. Bu
durum gerek AB’nin üye devletler
arasında görüş ayrılıkları ve güvenlik
ve savunma konularında işbirliğinin
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sağlanmasında ortaya çıkan yapısal sorunları yanında, uluslararası
ortamda, genişleme politikasının
sorunları ve özellikle Avrupa Komşuluk Politikası’nın uygulama alanı
olan Doğu ve Güney komşularının
istikrarsız ortamlarından da kaynaklamaktadır.
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Çok Vitesli (İki Vitesli)
Avrupa (Multi-Speed
(Two-Speed) Europe)
–Haluk ÖZDEMİR–
Değişken geometrili Avrupa önerilerinden biri olan çok vitesli (iki
vitesli) Avrupa bütünleşmesi yaklaşımı, adından da anlaşılabileceği
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gibi bütünleşmenin hızıyla ya da
zamanlamasıyla ilgilidir. Buna göre
bütünleşme sürecinde farklı hızlarda ilerleyen farklı ülke grupları olacaktır. Çok vitesli Avrupa’da ülkeler
bütünleşmenin konularını değil ama
bütünleşmeye katılım hızlarını kontrol edebilirler. Örneğin Â la carte
Avrupa’da ülkeler katılmak ya da dışında kalmak istedikleri bütünleşme
konularını seçerek sürece dahil olabilirken çok vitesli Avrupa’da bütünleşme konularının dışında kalmak
söz konusu değildir. Bu yaklaşıma
göre bir ülke parasal birliğe katılmayı reddedemez, ancak diğer ülkelere
göre daha yavaş ilerleyerek daha geç
bir tarihte katılabilir. Burada ülkelere tanınan esneklik bütünleşmenin
konusundan ziyade zamanlaması ve
hızıyla ilgilidir. Bazı ülkeler daha hızlı
ilerleyerek bütünleşmenin daha ileri
aşamalarına geçerken, daha yavaş
ilerleyen ülkeler onları takip ederek
sonraki yıllarda bu süreçlere dahil
olur.
Diğer esneklik yaklaşımları gibi çok
vitesli Avrupa yaklaşımı da Avrupa
Birliği’nin (AB) resmi olarak benimsediği bir strateji olmamakla birlikte
buna dair parasal birlik gibi örnekler
mevcuttur. Üye sayısının artmasıyla
birlikte bu tür esnek yaklaşımlar kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak Avrupa Birliği, bütünleşme aşamalarının
üye ülkeler arasında çok büyük farklılıklar göstermesini istememektedir.
Bu farklılıklar arttıkça bütünleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
imkansızlaşmakta ve bir “birlik”ten
söz etmek zorlaşmaktadır.
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Daha İleri Bütünleşmeyi
Takip Etme Yükümlülüğü
(Pre–In)
–Merve AĞZITEMİZ–
Avrupa Birliği’nde (AB) bazı Üye
Devletler belirli kriterleri yerine
getirememeleri nedeniyle kimi politika alanlarına katılamamaktadır.
Ancak bu Üye Devletler, bu politika
alanlarının gerektirdiği kriterleri ve
daha ileri bütünleşmeyi takip etme
yükümlülüğü altında bulunur. Bu
durum daha ileri bütünleşmeyi takip etme yükümlülüğü ya da pre–in
olarak adlandırılır. Yabancı doktrinde bu kavram yerine pre–entry,
non–participating country ve out–
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country kavramlarının da kullanıldığı görülmektedir.
Daha ileri bütünleşmeyi takip etme
yükümlülüğü bakımından ilk olarak
Avro alanı ele alınabilir. Ekonomik
ve parasal birlik için gerekli koşullara ve fiyat istikrarı, sürdürülebilir
kamu finansmanı gibi yakınsama
kriterlerine uyum sağlayamayan
Üye Devletler bu politika alanının
dışında kalmaktadır. Hukuki bakımdan bağlayıcı olan bu kriterler
Maastricht Antlaşması (1993) ile
birlikte düzenlenmiştir. Bu bağlamda bu politika alanında dışta kalma
imkanı ya da opt–out sahibi Danimarka ve Birleşik Krallık haricindeki
Üye Devletlerin bu kriterleri yerine
getirerek politika alanına katılması
gerekmektedir. Kurucu antlaşmalarda bu katılım için belirli bir süre
öngörülmemiş, ancak bir izleme
mekanizması oluşturulmuştur. Buna
göre Komisyon ve Avrupa Merkez
Bankası, en az iki yılda bir veya derogasyonu bulunan bir Üye Devletin
talebi üzerine, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından
kaydedilen ilerleme hakkında Konseye rapor vermektedir. Bugün için
Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya,
Macaristan, Polonya ve Romanya
kriterleri henüz yerine getiremediği için Avro alanı dışında kalan Üye
Devletlerdir.
Benzer bir durum Schengen alanı
için de geçerlidir. 1985 yılında imzalanan Schengen Anlaşması ve 1990
yılında imzalanan ve 1995 yılında
yürürlüğe giren Schengen Uygulama Sözleşmesi ile taraf devletler
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ortak sınırlardaki kontrollerin kademeli olarak kaldırılması konusunda
anlaşmıştır. Schengen müktesebatı,
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
birlikte bir Protokol aracılığıyla Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanının içerisine taşınmıştır. Bu şekilde
AB müktesebatının bir parçası haline gelen Schengen müktesebatına,
dışta kalma imkanı ya da opt–out
sahibi Üye Devletler haricindeki
devletlerin uyum sağlaması gerekmektedir. Üye Devletler arasındaki
karşılıklı güven ve işbirliğini sağlamak ve Schengen müktesebatının
uygulanmasını denetlemek amacıyla da bir Schengen değerlendirme
mekanizması oluşturulmuştur. Bu
değerlendirmeye göre yeknesak Schengen vizelerinin hazırlanabilmesi,
dış sınır kontrollerini yapma bakımından yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müktesebatı uygulayabilme ve diğer Üye Devletlerin kolluk
kuvvetleriyle etkin şekilde işbirliği
yapılabilmesi gibi kriterlerin yerine
getirilmesi beklenmektedir. Bugün
için Bulgaristan, Hırvatistan, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi ve Romanya,
Schengen değerlendirme mekanizması bağlamındaki kimi kriterleri
yerine getiremedikleri için hala bu
alanın dışında bulunmaktadır.
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Daha İyi Hukuk Yapımı
(Better Law–Making)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği’nde (AB) yasama mekanizması karmaşık ve kimi zaman
uzun süren bir yapıya sahiptir. Daha
iyi hukuk yapımı, hem bu mekanizmayı hem de politika yapımını daha
şeffaf, basit, vatandaşlar ve paydaşların etkin katılımına açık, anlaşılır
ve amaca uygun kılmak hedefiyle
Komisyon tarafından oluşturulan
bir gündemdir.
Yasama mekanizması kapsamında
daha iyi hukuk yapımının gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi
gerekenler Komisyon tarafından
toplam yedi başlıkta toplanmıştır.
Her başlığa ilişkin rehberler, daha
iyi hukuk yapımına ilişkin genel ilkeler adı altında hazırlanmıştır. İlk
başlık hazırlık aşamasının güçlendirilmesi olarak adlandırılmış olup
gerek vatandaşların gerek paydaşların hazırlanması düşünülen yasama tasarrufuna ilişkin görüşünün
alınması öngörülmektedir. İkinci
başlık daha basit şekilde ve daha az
masrafla amaca uygun hukuk yapımının sağlanması için oluşturulan
2012 yılında kabul edilen uygun ve
performanslı mevzuat (REFIT) programıdır. Bu program uyarınca, bir
yandan tasarrufların basit, daha az
masrafla ve amaca uygun yapılması
için mekanizmalar oluşturulurken
bir yandan da yapılan tasarrufların
bu beklentileri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmektedir. Üçüncü
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başlık Komisyon tarafından kurulan
Düzenleyici Denetim Kurulu aracılığıyla tasarrufların etki değerlendirmelerinin kalite kontrolünün yapılarak Birlik karar alma mekanizmasının değerlendirilmesidir. Dördüncü
başlık katmanlı yetki ilkesinin ve
orantılılık ilkesinin uygulamasının
güçlendirilmesidir. Bu amaçla 2017
yılında Katmanlı Yetki ve Orantılılık
İlkesi Görev Gücü oluşturulmuş ve
tasarrufların bu ilkelere nasıl daha
uygun hale getirilebileceği göz önüne alınmaya başlamıştır. Beşinci başlık durum değerlendirmesi aşaması
olup, 2018 yılından itibaren daha
iyi hukuk yapımı için atılan adımlar
ve bunların amaca uygunluğu Komisyon tarafından kontrol edilmeye
başlanmıştır. Bunun yanı sıra yasama
sürecine dahil kurumlar arasındaki
işbirliğini arttırmak amacıyla Komisyon, Konsey ve Avrupa Parlamentosu arasında “Daha İyi Hukuk Yapımı
Hakkında Kurumlar Arası Anlaşma”
imzalanmış ve böylece altıncı başlığı
oluşturmuştur. Son olarak, uluslararası alanda da geçerli olan daha iyi
hukuk yapımı ile Komisyon’un uluslararası düzenleyici kurumlar ve yetkili makamlarla sıkı işbirliği içerisine
girmek ve karşılıklı bilgilendirme
yapmak suretiyle benzer sorunlara
daha çabuk çözüm bulabileceklerini
ve dolayısıyla zaman ve masraftan
kaçılmış olması öngörülmektedir.
Dolayısıyla bahsedilen tüm bu başlıklar ile daha iyi hukuk yapımı,
AB’nin yasama şeklini iyileştirmeyi
ve AB mevzuatının vatandaşlara ve
işletmelere daha iyi hizmet etmesini, AB yasalarının ve politikalarının
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minimum idari yük, zaman ve masrafla amaçlarına ulaşmada etkili olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
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Daimi İkamet Hakkı
(Right of Permanent
Residence)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği (AB) hukukunda daimi
ikamet hakkı, Birlik vatandaşlarına
Üye Devletler’de tanınan serbest
dolaşım ve ikamet hakkının önemli
bir unsurudur. Ev sahibi Üye Devlette uzun süreli yerleşmeyi tercih
eden Birlik vatandaşları bakımından
daimi ikamet hakkı tanınmasının,
Birlik vatandaşlığı düşüncesini güçlendireceği ve AB’de sosyal uyumun
sağlanması amacının gerçekleştirilmesinde bir araç olarak işlev göreceği kabul edilmektedir.
AB vatandaşlarının ve aile bireylerinin ev sahibi devlette daimi ikamet
hakları, kendisinden önce konuyu
AB vatandaşı olan işçiler, serbest
çalışanlar, öğrenciler gibi farklı kişi
grupları bakımından düzenleyen
direktiflerin yerine geçen Birlik Vatandaşları ve Aile Bireylerinin Üye
Devletlerde Serbest Dolaşım ve
İkamet Haklarına İlişkin 2004/38
sayılı Direktif’te (Serbest Dolaşım
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Direktifi) hükme bağlanmıştır. Söz
konusu Direktif, Birlik vatandaşları
ve aile bireylerinin Üye Devletlerde
serbest dolaşım ve ikamet haklarını
kullanmalarına ilişkin şartları; Birlik
vatandaşları ve aile bireylerinin Üye
Devletlerdeki daimi ikamet hakkını
ve söz konusu haklar bakımından
kamu düzeni, kamu güvenliği veya
kamu sağlığı gerekçelerine dayanan
sınırlamaları hükme bağlamaktadır.
Daimi ikamet hakkı, Direktif’in IV.
Bölümünde (md. 16 vd.) hükme bağlanmaktadır. Anılan hükümler uyarınca, ev sahibi Üye Devlette, hakkında sınır dışı etme kararı alınmaksızın kesintisiz beş yıl ikamet eden
Birlik vatandaşları ve söz konusu Birlik vatandaşıyla birlikte ikamet etmiş
olan aile bireyleri, vatandaşlıklarına
bakılmaksızın, bu haktan yararlanabilmektedir. İlgilinin bir yıl içerisinde
altı ayı geçmeyecek şekilde ev sahibi
Üye Devlet dışında bulunması veya
zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle daha uzun süre ev sahibi devlet
dışında bulunması ya da hamilelik,
doğum, ciddi hastalıklar, öğrenim
veya mesleki eğitim veya başka bir
Üye Devlete ya da üçüncü ülkeye
gönderilmesi gibi önemli gerekçelerle en çok kesintisiz on iki ay ev
sahibi devlet dışında bulunması ise
beş yıllık ikamet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Daimi ikamet hakkının kazanılmasından sonra, söz konusu hak ancak ev sahibi
Üye Devlette kesintisiz iki yılı geçen
bir süre bulunulmaması durumunda
kaybedilir. Birlik vatandaşlarının yapacakları başvuru üzerine, ikamet
sürelerini ispatlamaları durumunda
434

en kısa süre içerisinde kendilerine
daimi ikametlerine ilişkin bir belge; Birlik vatandaşlarının üçüncü
ülke vatandaşı olan aile bireylerine
de başvurularından itibaren altı ay
içerisinde daimi ikamet kimlik kartı
verilir. Üçüncü ülke vatandaşlarına
verilen söz konusu belge, her on yılın sonunda otomatik olarak yenilenir. Birlik vatandaşlarının, ev sahibi
Üye Devlette ikamet hakkına veya
daimi ikamet hakkına sahip olan
aile bireyleri, tâbiiyetleri ne olursa
olsun, söz konusu Üye Devlette işe
girme veya serbest çalışma hakkına
sahiptir. Direktif hükümleri uyarınca
Üye Devletler Birlik vatandaşları ile
aile bireylerinin serbest dolaşım ve
ikamet haklarını kamu düzeni, kamu
güvenliği veya kamu sağlığı gerekçeleriyle sınırlandırabilir.
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Daimî Temsilciler
Komitesi (Committee
of Permanent
Representatives
(COREPER))
–Kamuran REÇBER–
Daimî Temsilciler Komitesi, görev
alanı itibarıyla belirlenen konularda
Konsey’e yardımcı olması amacıyla kurulmuştur. Bu anlamda Daimî
Temsilciler Komitesi, Konsey’in çalışmalarının hazırlanmasından sorumludur. Daimî Temsilciler Komitesi, Üye Devletlerin Avrupa Birliği
(AB) nezdinde görevlendirdikleri
Büyükelçi düzeyindeki temsilcilerden oluşmaktadır. Daimî Temsilciler
Komitesi’nin, AB ile üyeleri arasındaki ilişkilerde önemli bir işlevselliği
bulunmaktadır.
Daimî Temsilciler Komitesi, Konsey’in kendisine verdiği görevleri
icra etmek ve çalışmalarını hazırlamak görevine sahiptir. Daimî Temsilciler Komitesi’nin görevleri somut olarak şu şekildedir: (i) AB’nin
eylem ve politikalarının uyumunu
gözetmek; (ii) Konsey işlemlerini
gerekçelendirmek; (iii) katmanlı yetki ilkesi, orantılılık ilkesi ve
eşitlik ilkesine, AB’nin kurum ve
kuruluşlarının yetkilerini belirleyen
kurallara, bütçe ile ilgili düzenlemelere, şeffaflığa, yazım kalitesine ve
usul kurallarına uymayı sağlamak.
Bu görevler dikkate alındığında
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rev ve yetkileri kapsamında, Üye
Devletlerin ulusal çıkarlarının AB
nezdinde temsilini sağlamak, Üye
Devletler ve Üye Devletler ile AB
arasındaki görüşleri koordine etmek ve çıkarları bağdaştırmak da
bulunmaktadır. Üye Devletlerin ve
AB’nin çıkarlarının koordinasyonu
büyük boyutlarda Daimî Temsilciler Komitesi’nin diplomatik nitelikteki çalışmalarıyla sağlanmaktadır.
Konsey’in yardımcı kuruluşu olan
Daimî Temsilciler Komitesi, kurucu
antlaşmalarda da öngörüldüğü gibi,
Konsey’in çalışmalarını hazırlamakta veya Konsey’in verdiği görevler
gereğince diğer AB kurumlarının
çalışmalarına katılmaktadır.
Konsey’in toplantı döneminde
gündeminde bulunan her husus
daha önceden (aksi yönde bir karar olmadıkça) Daimî Temsilciler
Komitesi’nin incelenmesinden geçmektedir. Daimî Temsilciler Komitesi, Konsey’in onayına sunulacak
konulara ilişkin kendi düzeyinde bir
uzlaşma sağlamak amacıyla çaba
sarf etmektedir. Daimî Temsilciler
Komitesi, Konsey’e dosyaların uygun olarak sunulmasını sağlamakta
ve gerektiğinde yönlendirme, tercih
veya çözüm önerilerini kendisine
iletmektedir. Acil durumlarda, Konsey, Daimî Temsilciler Komitesi’nin
bu ön incelemesi olmaksızın görüşme yapılmasını oy birliği ile karara
bağlayabilmektedir.
Daimî Temsilciler Komitesi, Elçiler
ve Yardımcıları şeklinde iki grupta
etkinlik göstermektedir. Daimî Temsilciler Komitesi’nin işbölümüne
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dayalı iki grup halinde çalışmasının
sonucu birinci grubun yani Üye Devletlerin daimi temsilciler (büyükelçiler) grubunun görevleri genellikle şu
hususlara yöneliktir; temel sorunlar,
uluslararası konular, iç güvenlikle ilgili sorunlar (adalet, polisiye işbirliği
vb.), enerji–araştırma ve bölgesel
politikalar, ekonomi, para politikası,
AB Zirvesi’nin ve Konsey’in tertiplerinin gündemlerini hazırlamak vb.
İkinci grubun (daimî temsilci yardımcılarının) görev alanları (daha
çok teknik) ise şunlardır: iç pazar,
taşımacılık, araştırma, enerji, telekomünikasyon, çevre, tüketiciler,
sosyal işler, tarım, balıkçılık, sağlık,
eğitim, kültür, turizm vb.
Daimî Temsilciler Komitesi, genel
olarak haftada bir ve Konsey’in her
toplantı döneminden önce gündemi
hazırlamak amacıyla toplanmaktadır. AB’nin ana kurumu olan Komisyon, Daimî Temsilciler Komitesi’nin
çalışmalarına katılabilmektedir. Daimî Temsilciler Komitesi’nin görev
alanının kapsamlı olması, kendi memurları dışında çok sayıda sürekli
veya süreli komite, çalışma grubu,
uzmanlar–danışmanlarla
birlikte
çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Gerek duyulması halinde Konsey veya
Daimî Temsilciler Komitesi’nin kendisi çalışma grupları (kimisi ad hoc
nitelikte) kurabilmektedir. Çalışma
gruplarının üyelerini ise ulusal yürütme organları belirlemektedir ve
üyeler genellikle üst düzey ulusal
bürokratlardan seçilmektedir.

uzatılması Daimî Temsilciler Komitesi’nin oy birliğini gerektirmektedir) geçici gündeme yazılmış hususlara ilişkin olmak kaydıyla şu usul
kararlarını kabul edebilmektedir:
Konsey’in: (i) bir toplantı döneminin Brüksel veya Lüksemburg dışında yapılması; (ii) bir dokümanının
örneğinin veya kopyasının usulüne
uygun olarak verilmesi izni; (iii) kamuya açık bir toplantısının yapılması; (iv) oylama sonuçlarının kamuya
açıklanması; (v) tutanağının değiştirilmesi veya onaylanması; (vi) bir
işleminin veya belgesinin Resmi Gazete’de yayımlanıp yayınlanmaması; (vii) bir kurum veya organa danışması; (viii) bir kurum veya organa
danışılması için bir sürenin belirlenmesi veya bu sürenin uzatılması vb.
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Daimî Temsilciler Komitesi, toplantıdan en az üç iş gününde (bu sürenin
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Daimî Yapılandırılmış
İşbirliği (Permanent
Structured Cooperation
(PESCO))
–Hatice YAZGAN–
Daimî Yapılandırılmış İşbirliği (Permanent Structured Cooperation –
PESCO), isteyen Avrupa Birliği (AB)
üye devletleri arasında güvenlik ve
savunma alanında işbirliğinin derinleştirilmesi için 11 Aralık 2017
tarihinde Konsey kararı ile hayata
geçirilen bir yapıdır. PESCO’nun hayata geçirilmesi Avrupa Birliği Küresel Stratejisi ile Birliğin uluslararası
düzeyde daha güçlü bir rol üstlenme isteği sonucu olarak değerlendirilmektedir ve esas itibariyle Almanya ve Fransa’nın inisiyatifiyle
hayata geçirilmiştir. Nitekim Fransa
Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Merkel 13 Temmuz
2017 tarihinde Paris’te Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyinde bir araya gelmiş ve savunma ve
güvenlik alanında işbirliği konuları
görüşülmüştür. Eylül 2017’de Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Sorbonne konuşması da Birliğin Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
daha da operasyonel hale getirilmesi başta olmak üzere, Birliğin ortak
bir savunma bütçesinin olması da
dahil savunma ve güvenlik alanında
oluşturulabilecek yeni yapılar üzerinde durmaktadır.
PESCO’nun hukuki temeli Lizbon
Antlaşması ile değişik AB AntlaşmaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sı’nın 42 (6) ve 46. Maddeleri ve 10
numaralı Protokol’dür. İlgili maddelere göre; bu yapı içinde yer almak
isteyen üye ülkeler, Daimî Yapılandırılmış İşbirliği hakkında protokolde
öngörülen kriter, taahhüt ve askeri
kabiliyetler ile ilgili gerekleri yerine
getirirse, bu taleplerini Konsey ve
Yüksek Temsilci’ye bildirir. Nitekim,
mevcut durumda Danimarka ve
Malta dışında üye ülkelerin tümü
PESCO’ya katılmıştır. Danimarka’nın
Birliğin savunma konusundaki karar ve eylemlerin dışında kalma
(opt-out) hakkı, Malta’nın ise Anayasa’sında yer alan tarafsızlık ilkesi
nedeniyle herhangi bir askeri ittifak
içinde yer almama yükümlülüğü
PESCO dışında kalma sebepleridir.
Brexit öncesi Birleşik Krallık, PESCO’nun oluşumunu memnuniyetle
karşıladığını resmî düzeyde belirtse
de içinde yer almamıştır. İrlanda ve
Portekiz oluşuma bir ay sonra katılmış, Polonya ise aralarında NATO
savunma planlamasının önceliğini
de öngören şartlar öne sürmüş ve
sonrasında PESCO’ya katılmıştır.
Savunma alanında işbirliğini sağlamak için daimî bir yapı öngören
PESCO; içinde yer almak isteyen
üye ülkeler arasında “ortak savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
savunma projelerine yatırım yapılması ve operasyonel anlamda silahlı
kuvvetlerinin hazır bulundurulmasını” öngören bir yapı olarak oluşturulmuştur. PESCO’yu kuran Konsey
Kararında ayrıca, ortak taahhütlerin
yerine getirilmesi için katılan ülkelerin savunma bütçelerinin düzenli
olarak artırılması hususu da yer al437

maktadır. PESCO’yu kuran Konsey
Kararı’nın kabul edildiği 11 Aralık
2017 tarihinde, yapıya katılan ülkeler bir deklarasyon yayınlayarak,
PESCO tarafından üstlenilecek 17
projeyi belirtmişlerdir. Sözkonusu
projeler arasında AB operasyonlarında alanda tıbbi destek sağlayacak bir güç oluşturulması (European
Medical Command) ve doğal felaket
ve salgınlarda konuşlanabilecek bir
destek gücü öngören projeler (Deployable Military Disaster Relief Capability Package) bulunmaktaydı. 6
Mart 2018 tarihinde ilgili Savunma
Bakanları PESCO formatında toplanmış, PESCO bünyesinde geliştirilecek projeleri resmi olarak listelemiş ve PESCO için bir yol haritasını
kabul etmiştir. AB-NATO işbirliği
konusunda dönemin Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, güvenlik ve
savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ile AB ve NATO
arasında işbirliğinin geliştirilmesi
arasında tamamlayıcılık ve tutarlılık olduğunu belirtmiştir. 12 Kasım
2019 tarihinde Konsey, aralarında
farklı savunma ve güvenlik konularında eğitim konusuna odaklanan
projelerin de yer aldığı toplam 13
projenin PESCO kapsamında yürütülmesine karar vermiştir.
PESCO’nun iki düzeyli bir idari yapısı vardır. Konsey Düzeyi; (Council
Level) PESCO’ya dahil ülkelerin yer
aldığı ve hukuki kararların oy birliği
ile kabul edildiği temel karar alıcı organdır. Proje düzeyi (Project Level)
ise, Konsey gözetiminde projeye
dahil olan ülkeler tarafından yürütülmektedir. Avrupa Dış Eylem Ser438

visi, Avrupa Birliği Askeri Personeli
(European Union Military Staff) ve
Avrupa Savunma Ajansı ile birlikte
PESCO Sekreteryası’nı yürütmektedir. PESCO faaliyetlerinin, Savunmaya Dair Koordineli Yıllık Revizyon,
Avrupa Savunma Ajansı ve Avrupa
Savunma Fonu tarafından desteklenmesi öngörülmektedir.
Okuma Listesi
AB Konseyi. “Defence cooperation: Council establishes Permanent
Structured Cooperation (PESCO),
with 25 member states participating”, Press Release, 11 Aralık 2017,
https://www.consilium.europa.eu/
Avrupa Dış Eylem Servisi. “About
Pesco”, https://pesco.europa.eu/
ve “PESCO Fact Sheet”, Kasım 2019,
https://eeas.europa.eu/
Lazarou, Elena ve Alexandra M.
Friede, “Permanent Structured Cooperation (PESCO) : Beyond Establishment”, European Parliament
Briefing, 2018, https://www.europarl.europa.eu/

Danışma Usulü
(Consultation Procedure)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği’nde (AB) orijinal kurucu antlaşmada öngörülen tek yasama usulü olan danışma usulü, diğer
yasama usullerinin ortaya çıkmasıyla ilk zamanlardaki etkinliğini kaybetmiştir. Lizbon Antlaşması (2009)
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ile yapılan son değişiklerle yasama
usulleri olağan yasama usulü ve
özel yasama usulleri olmak üzere
iki başlık altında toplanmış ve danışma usulü özel yasama usullerinden
biri olarak kabul edilmiştir (Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 289). Danışma
usulünde Komisyon’un hazırladığı
öneri Konsey’e, Konsey tarafından
ise görüşü alınmak üzere Avrupa
Parlamentosu’na gönderilir. Öneri,
Avrupa Parlamentosu’nun görüşü
(onay, ret, değişiklik) alındıktan sonra Konsey tarafından yasama tasarrufuna dönüştürülmektedir. Avrupa
Parlamentosu’nun görüşünün alınmasının zorunlu olduğu bu usulde,
görüşlerin bağlayıcılığı bulunmamaktadır. İçtihat hukuku uyarınca,
Konsey, Avrupa Parlamentosu’nun
görüşünün gelmesini beklemeden
yasama tasarrufu yapmamalıdır.
Danışma usulü, kurucu antlaşmada
belirtilen durumlarla sınırlı olmak
üzere uygulama alanına sahiptir.
Okuma Listesi
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Danimarka (Denmark)
–Ahmet CERAN–
Anayasal monarşi ile yönetilen,
42.924 km² yüzölçümüne sahip Danimarka’nın nüfusu 5.822.763’tür.
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan
iki otonom bölgeyi; Grönland ve
Faroe Adaları’nı da içermektedir.
1973 yılında AB üyesi olan Danimarka, (Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda
ve Danimarka Genişlemesi) 1996
yılında da Schengen Alanı’na dâhil
olsa da, Avro Alanı’na girmemeyi
ve kendi para biriminden vazgeçmemeyi tercih etmiştir. Başkenti
Kopenhag olan Danimarka’nın para
birimi Danimarka Kronu’dur.
AB’ye üyeliği 1973 yılında İngiltere
ve İrlanda ile birlikte gerçekleşen
Danimarka aynı zamanda AB’ye
üye olan ilk İskandinav ülkesi olma
özelliğini de taşımaktadır. 1973’te
gerçekleşen AB’ye katılım referandumunda Danimarka vatandaşları
%63,3 oy ile lehte karar vermiştir.
Danimarka’nın AB üyeliği dikkate
alındığında, 1992 yılında Maastricht
Antlaşması’nın referandumda reddedilmesinin AB ile ilişkilerde bir
dönüm noktası teşkil ettiği görülmektedir. Aralık 1992 tarihli Edinburgh Anlaşması ile dört alanda
edindiği, AB politikalarının dışında
kalma hakkı (opt-out), Danimarka’nın AB ile entegrasyon ilişkisinin
niteliklerini ortaya koymaktadır. Bu
dört alan; “Parasal Birlik”, “Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası”,
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“Adalet ve İçişleri” (Bkz. Adalet ve
İç işlerinde işbirliği) ile “Birlik Vatandaşlığı”’dır. Danimarka’nın bu
alanlarda AB çapında oluşturulan
müktesebat ve ortaya koyulan politikaların ne kadarını uygulamaya
geçirmekle yükümlüğü olduğu, dışarıda kalma hakkı dikkate alınarak
belirlenmektedir. Danimarka’nın 1
Mayıs 2017’den geçerli olmak üzere
Avrupa Polis Ofisi’nden (Europol)
ayrılması da bu hakka dayanmaktadır. Ayrıca, Danimarka savunma politikalarına katılmama hakkı çerçevesinde, savunma alanında işbirliği
için hayata geçirilen Daimî Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) mekanizmasına da katılmamaktadır.
Danimarka ekonomisi güçlü yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu durum
özellikle de kişi başına GSYH’ye yansımaktadır. Danimarka’nın ekonomisi, yüksek ölçekte dış ticarete ve
ticarette serbestleşmeye dayalı bir
görünüm sergilemektedir.
Danimarka siyasetinde AB yanlısı ve
karşıtı kampların mücadelesi önemli yer tutmaktadır. AB politikalarının
dışında kalma hakkının teyit edildiği
tarihten bu yana AB politikalarına
ilişkin düzenlenen referandumlarda
AB yanlıları ve karşıtları karşı karşıya
gelmiştir. Bu durum, Suriye kriziyle
birlikte baş gösteren mülteci akınlarının ardından daha da keskinleşmiştir.
Ülkenin siyasi gündemindeki bir
diğer öncelikli konuyu ise Kuzey
Kutup Bölgesi’ndeki (Arktik) güç
dengeleri ve Grönland’ın durumu
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oluşturmaktadır. Bölgedeki enerji kaynakları, oluşan ticaret yolları,
madenler ve zengin balıkçılık potansiyeli, Grönland’ın stratejik önemini
artırmaktadır. Nitekim özellikle küresel ısınmanın etkisiyle o bölgede
eriyen buzullar, açılan yeni alanlar
Danimarka’nın yanı sıra Rusya, ABD
ve Çin, Kanada ve diğer İskandinav
ülkeleri gibi çok sayıda aktörün de
varlık gösterme arzusunu tetiklemiştir. (Bkz. AB’nin Arktik Politikası)
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Dano Davası (Dano Case)
–İlke GÖÇMEN–
Dano davası, C‑333/13 sayı ve 11
Kasım 2014 karar tarihli olup özellikle Birlik vatandaşlığı ile ilgilidir.
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Dano davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan
Dano ve oğlu Florin, Romanya vatandaşı olup en son 10 Kasım 2010
tarihinde Almanya’ya giriş yapmıştır. Leipzig şehri, 19 Temmuz
2011’de Bayan Dano’ya Birlik vatandaşları için süresiz ikamet sertifikası vermiş, 28 Ocak 2013’te bu
sertifikayı yenilemiştir. Bayan Dano
ve oğlu Florin, Leipzig’e geldiklerinden bu yana, kendilerine bakmakta
olan, Bayan Dano’nun kız kardeşinin
evinde kalmaktadır. Bayan Dano, Leipzig şehrinden oğlu Florin nedeniyle çocuk yardımı almaktadır. Bayan
Dano, herhangi bir okuldan mezun
olmadığı gibi, herhangi bir meslek
sahibi de değildir, dahası ne Almanya’da ne de Romanya’da çalışmıştır
veya iş bakmaktadır. Bayan Dano ve
oğlu Florin, Alman hukuku çerçevesinde, 25 Ocak 2012 tarihinde belirli
bir “özel geri ödemesiz nakdi yarar”
talep etmiş, reddi üzerine de ulusal
mahkeme önünde dava açmıştır.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak
Avrupa Birliği (AB) hukukunun yorumunu talep etmiştir.
Dano kararı ile ekonomik olarak etkin olmayan Birlik vatandaşlarının
Üye Devlet sosyal yararlarından ne
ölçüde yararlanabileceği sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre, Grzelczyk
davasından (C–184/99) bu yana ifade edildiği üzere, “Birlik vatandaşlığı, açıkça öngörülen istisnalara tâbi
olarak, vatandaşlığına bakılmaksızın kendilerini aynı durumda bulan
kişilerin hukuken aynı muameleyi
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görmesini sağlayarak Üye Devlet
vatandaşlarının temel statüsü olacaktır”. Bir Birlik vatandaşı, Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 21’deki bir başka
Üye Devlette serbestçe dolaşma
ve ikamet etme hakkını kullanmak
dâhil, kurucu antlaşmanın uygulama alanı içinde oldukça, ABİHA
md. 18’deki vatandaşlık temelinde
ayrımcılık yasağını ileri sürebilir.
ABİHA md. 21’deki hak ise, “kurucu
antlaşmalarda ve ona etki vermek
için benimsenen tasarruflarda öngörülen sınırlamalara ve koşullara” uymak kaydıyla söz konusudur.
Serbest Dolaşım Direktifi (2004/38
sayılı Direktif) md. 24, ABİHA md.
18’e nazaran özel hüküm oluşturduğundan, ayrımcılık yasağı bu temelde ele alınmalıdır. Ekonomik olarak
etkin olmayan Birlik vatandaşları,
ev sahibi Üye Devlette 3 aydan çok
5 yıldan az ikamet dönemi içerisinde, –diğerlerinin yanında– kendisi
ve ailesi açısından yeterli kaynaklara sahip olma koşulunu sağlıyorsa
2004/38 sayılı Direktif çerçevesinde
ikamet hakkına sahip olur, dolayısıyla da sosyal yardımlar yönünden
ayrımcılık yasağını ileri sürebilir. Bu
koşul, “ekonomik olarak etkin olmayan Birlik vatandaşlarının ev sahibi
Üye Devletin refah sistemini kendi
geçim aracı olarak kullanmasının
önüne geçmek”, bir başka deyişle
“Üye Devletlerin sosyal yardım sistemleri üstünde yük oluşturmama
endişesini” gidermek için tasarlanmıştır. O halde, bir Üye Devlet, ikamet hakkını iddia edebilmek adına
yeterli kaynaklara sahip olmamakla
birlikte, yalnızca bir başka Üye Dev441

letin sosyal yardımını elde etmek
amacıyla serbest dolaşım hakkını
kullanan, üstelik ekonomik olarak
etkin olmayan Birlik vatandaşlarına
sosyal yardım vermeyi geri çevirebilir. Somut uyuşmazlıkta, Dano ve
oğlu Florin, yeterli kaynaklara sahip
olmadığından 2004/38 sayılı Direktif çerçevesinde ikamet hakkına da
sahip değildir, dolayısıyla vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağını
da ileri süremez. Dano kararı, bu
yönüyle, ekonomik olarak etkin olmayan Birlik vatandaşlarının hakları ile Üye Devletin refah sistemleri
arasındaki sınır çizgilerini çizmeye
yönelik kararlardan birisi olmuştur.
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Dava Ehliyeti 		
(Locus Standi)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Dava ehliyeti, mahkeme önünde
dava açabilme, hukuki olarak yargıdan talepte bulunabilme, bir hakkın
korunmasını veya bir yükümlülüğün
yerine getirilmesini talep edebilme
ve mahkeme tarafından talebinin
dinlenilebilmesi hakkını ifade eder.
Dava ehliyeti her davacı için aynı
olmayabilir. Dava ehliyeti, davacı
olabilecekleri ve bunların davacı
olabilme şartlarını düzenleyen kurallar ve bu kurallara ilişkin içtihat
hukuku tarafından belirlenmektedir. Davacının, aleyhine dava açılan
işlem veya eylemle arasında dava
açabilmesini ve dolayısıyla yargısal
korunmasını sağlamaya yeterli nitelikte bir bağ ve ilintisinin olduğunu
mahkemeye ispatlayabilme kapasitesini ifade eder.
Dava ehliyeti yargı yoluna ve hukuki
çareye göre değişiklik göstermektedir. Çeşitli hukuk sistemlerinde
dava ehliyetine ilişkin hukuki menfaat temelli, kişisel haklar (ın ihlali)
temelli veya actio popularis temelli
(kamusal veya evrensel bir hak olarak herkese dava açma yetkisinin
tanınması; kamu yararı gözetilerek
üçüncü kişiler tarafından açılabilen
dava) olmak üzere farklı yaklaşımlara rastlanmaktadır. Yargısal denetimde dava ehliyetinin davanın
kabulü / kabul edilebilirlik ve dolayısıyla esasa girilebilmesi için bir
ön şart teşkil etmesi, temel amacın
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tasarrufların yargısal denetiminin,
hukuki menfaati olma veya hukuki durumu bu tasarruflardan belirli
şekilde etkilenme gibi bazı şartlara
tabi tutularak yargısal denetimin
ancak ilgili kişilerce açılmasının sağlanması, dolayısıyla yargısal denetim çerçevesinde davanın actio popularis olmasının, yani tasarrufun
hukuki kesinliğine halel gelmesinin
ve mahkeme iş yükünün gereğinden fazla artmasının önüne geçme
amaçlıdır. Hukuki ve siyasi yönleri
bulunan bu ön şart, Avrupa Birliği
(AB) hukukunda yargısal denetim
yollarının inşası ve işlevinin belirlenmesi, sistemin bütüncül mantığı
içinde görev bölüşümünün sağlanması için de ayrıca önem arz etmektedir. Kişilerin iptal davası çerçevesindeki hukuki menfaat, doğrudan
ilgi ve bireysel ilgiyi ispatlaması gereği dava ehliyeti şartlarına örnek
olarak gösterilebilir. Dava ehliyeti
meselesi davanın açıldığı zamandaki kurallara göre belirlenecektir
ve bir kamu düzeni meselesi olarak
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
tarafından re’sen incelenebilecektir.
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Davignon Raporu
(Davignon Report)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
üyesi ülkeler arasında dış politika
alanındaki işbirliğinin geleceğine
ilişkin 1970’li yıllarda hazırlanan
raporlardır. 1960’lı yıllarda Avrupa
bütünleşmesine damgasını vuran
Fransa Cumhurbaşkanı Charles De
Gaulle’ün görevinden istifa etmesi ve yakın zamanda gerçekleşecek
olan ilk genişleme dalgası, dış politika alanındaki işbirliğini 1960’lı
yılların sonlarında yeniden Topluluk
gündemine taşımıştır. Zira Birleşik
Krallık gibi bir ülkenin AET üyesi
haline gelmesi ile Topluluğun uluslararası siyasetteki ağırlığının artacağı düşünülmüştür. Bu yüzden dış
politikaya dair konuların bütünleşme kapsamındaki yerine ilişkin bir
rapor hazırlanması 1969’da öngörülmüştür. Rapor, dönemin Belçika
Dışişleri Bakanı Vincomte Étienne
Davignon’un başkanlık ettiği bir komite tarafından hazırlanmıştır. 1970
yılında yayınlanan ilk raporda, dış
politika konularındaki işbirliği kapsamında AET üyesi ülkelerce hayata
geçirilebilecek adımlara ilişkin başlıca dört öneri yer almıştır. Bunlardan
ilki AET üyesi ülkelerin dışişleri ba443

kanlarının altı ayda bir toplanması,
ikincisi Üye Devlet dışişleri bakanlarından teşkil eden siyasi komitenin
her altı ayda bir Avrupa Parlamentosunu bilgilendirmesi, üçüncüsü,
Avrupa Parlamentosuna sunulmak
üzere siyasi işbirliğine ilişkin senelik
bir rapor hazırlanması, sonuncusu
ise üye ülkelerin dışişleri bakanlıkları
arasında düzenli bilgi paylaşımının
olmasıdır. Raporda yer alan önerilerin temel amacı, uluslararası siyasi
gelişmeler karşısında AET üyesi ülkelerin tek sesle hareket etmelerine
veya en azından uyumlu bir tutum
içinde görünmelerine imkân verecek
bir yapının işler hale gelmesidir. Söz
konusu yaklaşım, tüm AET üyeleri tarafından kabul edilmiş ve AB kurumsal mekanizması dışında hükümetler-arasıcılığa dayanan Avrupa Siyasi
İşbirliği varlık kazanmıştır. Bu yolla
Üye Devletlerin dış politikaya dair
konularda bilgi paylaşımı, birbirine
danışması ve dayanışmacı bir tutum
içinde olmalarının önü açılmıştır.
1992 yılında imzalanan Maastricht
Antlaşması ile de bu mekanizma,
Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına
dönüşmüştür. 1972 yılında hazırlanan ikinci Davignon Raporunda
yer alan öneriler doğrultusunda ise
dışişleri bakanlarının yılda dört kez
toplanması ve AET üyesi ülkelerin
diplomatlarının ve yurtdışı temsilciliklerinin Avrupa Siyasi İşbirliği mekanizmasına katılımının sağlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda
diplomatların siyasi komite adı verilen bir yapı ile dışişleri bakanları arasındaki görüşmelere destek sunmak
üzere aylık olarak toplanması uygulaması da işlerlik kazanmıştır.
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Dayanışma Maddesi
(Solidarity Clause)
Bkz. Dürüst İşbirliği İlkesi

Dayton Barış Anlaşması
(Dayton Peace
Agreement)
–Birgül DEMİRTAŞ–
Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları
arasında devam eden savaşı bitiren
anlaşmadır. Tam adı Bosna Hersek’te
Barış İçin Genel Çerçeve Anlaşması’dır (The General Framework Agreement for Peace in Bosnia HerzeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

govina). Anlaşmayı, Bosna Hersek
Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı
Alija İzetbegovic, Hırvatistan adına Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman
ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Slobodan
Miloşeviç imzalamıştır. Anlaşma,
ABD’nin Ohio Dayton’da bulunan
askeri hava üssünde ABD yönetiminin üç hafta süren yoğun diplomatik arabuluculuk çabalarının
sonucunda parafe edilmiştir. Öncesinde NATO, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin onayıyla Sırp
askeri hedeflerine yönelik askeri
müdahalede bulunmuştur. Miloşeviç’in temsil ettiği Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, anlaşmayı hem
kendi ülkesi adına hem de Bosna
Hersek’te bulunan Sırp Cumhuriyeti
(Republika Srpska) adına imzalamıştır. Anlaşma ilgili taraf ülkelerin liderleri tarafından 21 Kasım 1995’te
Dayton’da parafe edilmiş, 14 Aralık
1995’te ise Paris’te imzalanmıştır.
Anlaşmanın öncelikli hedefi Bosna Hersek’te silahların susmasıdır.
Aynı zamanda ülkede istikrarın ve
kalıcı barışın inşa edilmesini sağlamayı amaçlamıştır. Anlaşmanın sivil
ve askeri konularla ilgili bölümleri
mevcuttur. Dayton Barış Anlaşması, aynı zamanda, Bosna Hersek’in
anayasasını da içermektedir. Anlaşmayla Bosna Hersek, iki entiteye
ayrılmıştır: Boşnak ve Hırvatların
çoğunluğu oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu ve Sırpların çoğunluğu oluşturduğu Sırp Cumhuriyeti.
Bosna Hersek Federasyonu’na ülke
topraklarının %51’i, Sırp Cumhuriyeti’ne ise %49’u bırakılmıştır. Her
iki entitenin de kendi hükümeti,
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parlamentosu, polis gücü ve ordusu
olacak; merkezi hükümet ise sadece
dış politika, dış ticaret, gümrük politikası ve para politikası gibi sınırlı
konulardan sorumlu olacaktı. Dayton Barış Anlaşması’yla ülke topraklarının iki entiteye ayrılması, fiili
bölünmeye yol açması nedeniyle
eleştirilmiştir. Ayrıca nüfusun yaklaşık 1/3’ünü oluşturan Sırp kesimine toprakların %49’unun verilmesi
başka bir eleştiri konusu olmuştur.
Bosna Hersek’teki siyasi ve idari
yapı, Dayton Barış Anlaşması’yla
etnisite temelinde inşa edilmiştir.
Dayton; Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar’ı kurucu halk olarak kabul
etmiş; ülkede yaşayan diğer halkları
adeta görmezden gelmiştir. Ülkenin her bir kurucu halkı temsilen üç
cumhurbaşkanı bulunmakta, 8 aylık
rotasyon usulüne göre cumhurbaşkanları görevi yürütmektedir. Bosna Hersek, 3 cumhurbaşkanı, 13
başbakanı ve yüzlerce bakanı olan
karmaşık bir siyasal sisteme sahiptir. Bosna Hersek Cumhuriyeti’nde
Dayton Anlaşması’yla iki kamaralı
meclis sistemi kurulmuştur: Halklar
Meclisi ve Temsilciler Meclisi. Halklar Meclisi’nin her bir kurucu ulustan 5’er kişi olmak üzere toplam 15
üyesi vardır. Temsilciler Meclisi’nin
ise 42 üyesi bulunmaktadır. Üyelerin 2/3’ü Federasyon’dan, 1/3’ü
Sırp Cumhuriyeti’nden seçilmektedir. Bir yasa tasarısının geçebilmesi
için her iki meclisin de onay vermesi
gerekmektedir. Boşnak, Hırvat ya
da Sırp parlamenterler, yaşamsal çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek
bir yasanın çıkmasını engelleyebilir.
Dayton ayrıca anlaşmanın askeri
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unsurlarının uygulanabilmesi ve yeniden çatışmaların patlak vermesini
engellemek için NATO’nun Uygulama Gücü (Implementation Force
– IFOR) adında askeri güç göndermesini öngörmüştür. Dayton’ın getirdiği önemli bir yenilik de ülkede
geniş yetkilere sahip olan Uluslararası Yüksek Temsilcilik Ofisi’ni kurmuş olmasıdır. Dayton, ilk imzalandığı günden bugüne kadar yoğun bir
şekilde eleştirilmiş, bazı siyasetçiler
ve uzmanlar tarafından yerine yeni
bir anlaşmanın imzalanması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak, kurucu
halklar olarak kabul edilen Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar arasında
halihazırda çok sayıda görüş ayrılığı
bulunduğundan, taraflar arasında
şu ana kadar temel konularda ortak
bir paydanın oluşturulması ve yeni
bir anlaşma imzalanması mümkün
olmamıştır.
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De Gaspari, Alcide
(1881-1954)
–Melis BOSTANOĞLU–
Alcide De Gaspari, 1881 yılında
doğmuştur. Çocukluğunu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun
İtalyanca konuşulan Trento bölgesinde geçirmiştir. 1900 yılında filoloji okumak için Viyana’ya gitmiştir.
Daha sonra Katolik öğrenci hareketine katılan Alcide De Gaspari, 1905
yılında mezun olduğunda, Trentino’ya geri dönmüş ve La Voce Cattolica adlı bir gazetede muhabirlik
yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda
Unione Politica Popolare del Trentino adlı siyasi partide aktif bir rol
alarak, 1911’de Avusturya Temsilciler Meclisi’nde Trentino’yu temsil etmek için seçilmiştir. Bu sırada
İtalyan azınlığın haklarının iyileştirilmesine yönelik kampanyalar yürütmüştür.
Birinci Dünya Savaşı sırasında siyasi olarak tarafsız kalmış olsa da,
Vatikan’ın savaşı sonlandırma çabalarına katılmıştır. 1918 yılında savaş sona erdiğinde De Gasperi’nin
memleketi İtalya’nın bir parçası
haline gelmiştir. 1921 yılında kendisinin de kurucuları arasında yer aldığı İtalyan Halk Partisi’nin (Partito
Popolare Italiano – PPI) milletvekili
olmuştur. Mussoli’nin önderliğindeki faşist hareketim güçlenmesi
ve PPI’ya şiddet kullanarak gözdağı
vermesiyle parti, 1926 yılında feshedilmiş ve kapatılmıştır. De Gasperi de 1927 yılında tutuklanmış ve
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dört sene hapis cezasına çarptırılmış ancak Vatikan’ın yardımıyla 18
ay sonra serbest kalmıştır. Kendisine sığınma hakkı tanıyan Vatikan’da
14 yıl boyunca kütüphaneci olarak
çalışmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda
yazdığı ‘Idee ricostruttive’ (Yeniden
Yapılanma için Fikirler) adlı kitap,
1943 yılında gizlice kurulan Hristiyan Demokratik Partisi’nin manifestosunu şekillendirmiştir. Faşizmin
düşüşüyle De Gasperi, partinin başına geçmiş ve 1945 ile 1953 yılları arasında, sekiz ardıl hükümette,
başbakanlık yapmıştır. İtalyan demokrasi tarihinde, siyasi açıdan bu
kadar uzun süre geçerli olan başka
bir politikacı olmamıştır. “De Gasparian Çağ” denen bu dönemde İtalya,
ülke içi demokrasinin güçlendirildiği
ve ekonomik yeniden yapılanmada
ilk adımın atıldığı cumhuriyetçi bir
anayasa ile yeniden inşa edilmiştir.
De Gaspari ayrıca, uluslararası işbirliğinin hevesli bir savunucusu olmuş
ve İtalya’nın savaş sonrası yeniden
yapılanmasından sorumlu kişi olarak, İtalya’nın uluslararası sahnedeki rolünü yeniden canlandırması
gerektiğine inanmıştır. Bu amaçla,
Avrupa Konseyi’nin kurulması ve
İtalya’nın Marshall Planı’na ve NATO’ya dahil olması için çalışmıştır.
De Gaspari, İkinci Dünya Savaşı’nın
tüm Avrupalılara şu dersi verdiğini
düşünmüştür: “Gelecek kaba kuvvetle ya da işgal etme arzusuyla
değil, demokratik metotların sabırla uygulanmasıyla, anlaşmanın yapıcı ruhuyla ve özgürlüğe saygıyla
yeniden inşa edilecek”. De Gaspari
bu sözü, 1952 yılında Charlemagne
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Ödülü’nü alırken söylemiştir. Bu vizyonu, neden Robert Schuman’ın 9
Mayıs 1950 yılında yaptığı bütünleşmiş Avrupa çağrısına hızlıca cevap
verdiğini ortaya koymuştur. Sonrasında kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Parlamenterler
Meclisi’nin ilk Başkanı 1954 yılında
De Gaspari olmuştur. Ayrıca her ne
kadar Avrupa Savunma Topluluğu
nihai olarak başarısız olsa da, De
Gaspari Avrupa’nın ortak bir savunma politikasına sahip olması gerektiğini savunmuştur. De Gaspari,
Avrupa bütünleşmesi için atılan ilk
adımlarda neredeyse yüz yıldır birbiriyle savaş halinde olan Almanya
ve Fransa’nın arabuluculuğunu yapma rolünü üstlenmiştir. Hayatının
son yıllarında da Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun (AET) kuruluşuna ilham kaynağı olmuştur. Bu hayalinin
gerçekleştiğini göremese de –Ağustos 1954’te vefat etmiştir– 1957’de
Roma Antlaşması imzalandığında
De Gaspari’nin rolü tasdik edilmiştir.
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De Gaulle, Charles
(1890-1970)
–Selvi EREN–
1890 tarihinde Fransa’nın Lille kentinde doğan Charles André Joseph
Marie de Gaulle, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı verilen mücadelenin lideri ve Beşinci Cumhuriyet’in ilk Cumhurbaşkanı’dır. Charles de Gaulle, 1908 yılında Saint-Cyr
Askeri Okulu’na başlamış ve askeri
kariyerinde hızlı bir şekilde yükselmiştir. 1922 yılında Yüksek Savaş
Okulu’na başlayan de Gaulle, 1925
yılında Yüksek Savaş Konseyi’nde
Mareşal Pétain kabinesinde başkan
yardımcılığı görevine getirilmiştir.
De Gaulle, İki Dünya Savaşı arası dönemde askeriyede gereken
reformlara ve siyaset ile ilişkisine
dair düşüncelerini kaleme almıştır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Mareşal Pétain’in Almanlarla ateşkes
imzalamasını kabul etmeyerek Birleşik Krallık Başbakanı Winston
Churchill ile görüşmüştür. 18 Haziran 1940 tarihinde, BBC yayını ile
Fransız güçlerini isyana çağırmış ve
direnişi başlatmıştır. Churchill tarafından “Özgür Fransızların lideri”
olarak nitelendirilen de Gaulle için
Fransız hükümeti idam karar vermiştir. 14 Haziran 1944 tarihinde
başkente geri dönen General de
Gaulle, Fransız halkı tarafından bir
savaş kahramanı olarak benimsenmiştir ve 26 Ağustos 1944 tarihinde
Champs-Elysée meydanına çıkarak
zaferini ilan etmiştir.
448

Savaş sonrasında kurulan Geçici
Hükümet’te Kurucu Meclis üyeleri
ile fikir ayrılıkları yaşayan General
de Gaulle, 20 Ocak 1946 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa
etmiştir. 1947 yılında Anayasal reform yapılmasını savunan Fransız
Halkı Topluluğu (Rassemblement du
Peuple Français-RPF) isimli bir parti
kurarak; Geçici Hükümet’in Üçüncü
Cumhuriyet’ten farklı olmadığına
dair fikirlerini yeniden ortaya koymuştur. Partisinin seçim başarısı
kısa süren de Gaulle, 1953 yılında
Parti’yi kapatmıştır. 1 Kasım 1954
tarihinde başlayan Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nın ardından General
de Gaulle’ün yönetimi devralması
gerektiği görüşü yeniden güç kazanmıştır. Dördüncü Cumhuriyet’te
sağlanamayan istikrar nedeniyle de
Gaulle, 1 Haziran 1958 tarihinde
Dördüncü Cumhuriyet Konseyi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Yeni bir
Anayasa hazırlanarak 28 Eylül 1958
tarihinde halkoyuna sunulmuş ve
yüzde 79,2’lik “evet” oyu ile kabul
edilmiştir. Beşinci Cumhuriyet olarak adlandırılan dönemin ilk Cumhurbaşkanı da 21 Aralık 1958 tarihli
dolaylı genel oylama sonucunda
Charles de Gaulle olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı döneminde dış
politikada ulusal bağımsızlık temelli bir yaklaşım benimseyen General
de Gaulle, özellikle Sovyetler Birliği
ve ABD’ye karşı güçlü ve bağımsız
bir Avrupa hedefini vurgulamıştır.
Bu anlamda, Federal Almanya ile
yakınlaşarak Alman-Fransız dostluğunu ve işbirliğini pekiştirmeye
çalışan de Gaulle, Şansölye Konrad
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Adenauer ile Elysée Antlaşması’nı
imzalamıştır. 22 Ocak 1963 yılında
imzalanan antlaşma ile Fransa ve Almanya arasında dışişleri, savunma,
eğitim ve gençlik konularında devlet
ve hükümet başkanları ve bakanlar
seviyesinde karşılıklı fikir alışverişleri yapılacağı öngörülmüştür. Birleşik
Krallık’ın 1961 ve 1967 yıllarındaki
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
üyelik başvurusunu veto eden de
Gaulle, bunun sebebini Birleşik Krallık ile ABD arasındaki yakın ilişkilerle
açıklamıştır.

General de Gaulle, 1969 yılında istifa etmiş, 1970 yılında vefat etmiştir.

1964 yılında yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen de
Gaulle, ülkede çok yönlü reformlar
yapmaya çalışmıştır. 1966 yılında
Fransa’nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) askeri kanadından ayrıldığını açıklayan de
Gaulle, Fransa’nın hem üçüncü ülkelere karşı hem de AET içerisindeki
siyasi bağımsızlığını koruma hedefini benimsemiştir.

Defrenne Davası
(Defrenne Case)

1968 yılının mayıs ayında Paris’te
başlayarak devamında etkileri tüm
dünyada etkileri hissedilen öğrenci
hareketi de Gaulle iktidarına karşı
çok önemli bir muhalif hareket olmuş ve 1968 hareketi, iç siyasette
reformlar yapılmasını teşvik etmiştir. Başarılı olmayan ve tepkileri dindirmeye yetmeyen reform hareketleri sonrası 27 Nisan 1969 tarihinde
gücün merkezileşmesine bir son
vererek Senato yetkilerinde değişiklikler getiren anayasa halkın oylamasına sunulmuştur. Yüzde 52,4
oranında “hayır” oyu ile reddedilen
anayasal değişiklik paketi sonrası
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–İlke GÖÇMEN–
Defrenne davası, Case 43/75 sayı ve
8 Nisan 1976 karar tarihli olup özellikle doğrudan etki ilkesi ile ilgilidir.
Defrenne davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması md. 119’a göre: “her Üye
Devlet, … kadın ve erkek işçilere,
aynı veya eşit değerde iş için eşit ücret ilkesinin uygulanmasını sağlar”.
Bayan Defrenne, Sabena S.A. şirketinde hostes olarak çalışmaktadır.
Bayan Defrenne, 15 Şubat 1963 ile 1
Şubat 1966 tarihleri arasında kabin
hostesi olarak çalışırken kendisiyle
aynı işi yapan erkek meslektaşları ile
aynı ücreti almaması nedeniyle cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını
ileri sürerek ulusal mahkeme önünde dava açmıştır. Bu davada, Bayan
Defrenne ve Sabena S.A. şirketi, er449

kek ve kadın kabin hosteslerin aynı
işi yaptığı ve ücret yönünden ayrımcılık olduğu konusunda hemfikirdir.
Ulusal mahkeme, bu arka planda,
meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Defrenne kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, AET
Antlaşması md. 119 doğrudan etkili
midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a
göre bu maddenin doğrudan etkisi
sorusu, “eşit ücret ilkesinin niteliği,
bu hükmün amacı ve kurucu antlaşma sistemindeki yeri ışığında” yanıtlanmalıdır. Bu hüküm, hem ekonomik (Birlik içi rekabet yönünden
rekabetsel dezavantajın önüne geçmek) hem de sosyal (çalışma koşullarını iyileştirmek) olmak üzere çifte
amaç gütmektedir. Öyleyse eşit iş
için eşit ücret ilkesi Birliğin temellerinden birisidir. Bundan başka eşit
veya eşit değerde iş için eşit ücret
ilkesi ile ilgili olarak özellikle doğrudan ayrımcılık hâli “ilgili durumun
salt hukuki analizi temelinde” belirlenebilir nitelik taşır. 119. madde, en
azından bu tür hâller için doğrudan
etkili olarak ulusal mahkemelerce
korunması gereken bireysel haklara
vücut verebilir. Bu çerçevede her ne
kadar bu madde açıkça Üye Devletlerden bahsetse bile bireyler de,
Üye Devletlere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesinden çıkarları oldukça, aynı madde aracılığıyla
hakka sahip olabilir. Bu yönden 119.
madde, Üye Devletlere zorunlu olarak erişilmesi gerekli spesifik bir sonucu ortaya çıkarma yükümlülüğü
450

getirmektedir. Nihayet: “119. maddenin emredici niteliği gereği erkek
ve kadın arasındaki ayrımcılık yasağı, kamu otoritelerinin işlemlerinin
yanı sıra hem ücretli istihdamı toplu
olarak düzenlemeyi amaçlayan her
türlü anlaşmaya hem de bireyler
arasındaki sözleşmelere uygulanır”.
Defrenne kararı, bu yönüyle, kurucu
antlaşmanın yalnızca dikey ilişkiler
bakımından (dikey doğrudan etki)
değil, yatay ilişkiler bakımından da
(yatay doğrudan etki) doğrudan etkiye elverişli olduğunu gösteren ilk
karar olmuştur.
İkinci olarak, AET Antlaşması md.
119’un ne zamandan beridir doğrudan etkili olduğu ve verilecek
kararın zamansal etkileri üstünde
durulmuştur. ABAD’a göre, birincisi, bu madde kurucu devletler bakımından geçiş döneminin ikinci
aşamasının başı olan 1 Ocak 1962
itibariyle, yeni üye olan devletler
bakımından katılım antlaşmasının
yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Ocak
1973 itibariyle doğrudan etkilidir.
İkincisi, İrlanda ve Birleşik Krallık,
olası olumsuz ekonomik sonuçlarına dikkat çekerek, bu madde ile
ilgili olarak verilecek kararın zaman
bakımından geçmişe dönük etki
etmemesi talebinde bulunmuştur.
ABAD’a göre, kural olarak, AB hukuku kuralı yorumladığında yürürlüğe
girdiği andan itibaren olan anlamı
ve kapsamı belirlenmiş sayılır. Bununla birlikte, istisnai olarak, hukuki kesinlik ilkesi çerçevesinde, iyi
niyetle tamamlanan hukuki ilişkileri
sorgulanabilir kılmamak adına, kararın geriye dönük etki doğurması
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sınırlanabilir. Komisyon’un sunduğu
bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, eşit
veya eşit değerde iş için eşit ücret
ilkesi, her bir devlette önemli farklılıklar ve çelişkiler ile uygulanmaktadır. Komisyon, bu ilkeyi ihlal ettiğini düşündüğü Üye Devletlere karşı
ihlal prosedürünü başlatma niyetini
ortaya koyduysa da devamını getirmemiştir. Bu durum, bu maddenin
etkileri hakkında hatalı bir izlenimin
pekişmesine yol açmış olabilir. Bu
koşullar altında ister kamu ister özel
olsun içerilen tüm çıkarları etkileyen
önemli hukuki kesinlik mülahazaları,
geçmişe dönük meselelerin yeniden
açılmasını ilke olarak imkânsız kılmaktadır. AET Antlaşması md. 119,
aynı konuyla ilgili olarak hâlihazırda
dava açmış veya benzer hukuki girişimlerde bulunmuş kişiler hariç, bu
karar tarihinden önceki dönemler
ile ilgili olarak kullanılamaz. Defrenne kararı, bu yönüyle, ön karar prosedürü çerçevesinde alınan kararın
zamansal etkilerine örnek oluşturan
kararlardan birisidir.
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Değerler (Values)
Bkz. Avrupa Birliği Değerleri

Değişken Geometrili
Avrupa (“VariableGeometry” Europe)
–Haluk ÖZDEMİR–
Değişken Geometrili Avrupa kavramı, bütünleşmenin esnek bir şekilde yürütülmesiyle ilgilidir. (Bkz.
Farklılaştırılmış Entegrasyon) Esneklik tartışmasının ortaya çıkışı ise
üye sayısının artışıyla bağlantılı bir
dizi sorunla yakından ilişkilidir. Altı
ülkeyle başlayan Avrupa’da bütünleşme çabaları başarılı bir şekilde
ilerledikçe bölge ülkelerinin bu sürece olan ilgisi artmış, genişleme
politikası çerçevesinde yeni ülkelerin katılımıyla birlikte üye sayısı artmıştır. Üye sayısının artışı, en genel
şekliyle iki temel sorunu beraberinde getirmiştir. Bunlardan birincisi,
üye ülkelerin bütünleşmeye dair
algı ve amaçlarındaki çeşitlenmedir.
Başlangıçtaki altı kurucu üye (Bkz.
Altılar) nispeten benzer amaç ve
güdülerle bütünleşme sürecini baş451

latmıştı. Daha sonraki süreçte Birleşik Krallık gibi stratejik gerekçelerle,
Yunanistan, İspanya ve Portekiz
gibi iç politika nedenleriyle diğer
ülkeler de bu sürece dahil olmuştur.
Bu da farklı amaçlara sahip ülkelerin
bütünleşmeye dahil olması sonucunu doğurmuştur. İkinci sorun, üye
artışıyla birlikte gelen karar alma
sürecindeki zorluklardır. Altı ülkeli
bir birlikle yirmi yedi ülkeli bir birliğin karar alma süreçleri, özellikle
fikir ve çıkar farklılıkları nedeniyle
aynı şekilde yürütülemez. Nitekim
Parasal Birlik, Schengen serbest
dolaşım uygulaması ve ortak dış politika konularında bazı ülkeler isteksiz davranırken bazı başka ülkeler
de bütünleşme sürecinin geleceği
açısından bu uygulamalara hayati
önem atfetmiştir. Bu durumda yine
en genel ifadeyle iki grup ülke ortaya çıkmıştır: bütünleşmenin daha
hızlı ilerlemesini ve daha ileriye gitmesini isteyenler ve bütünleşmenin
çok hızlı ilerlediğini ve yavaşlaması
gerektiğini düşünen ülkeler. Bu durumda Avrupa bütünleşmesi, biri
gaza diğeri frene basan iki sürücülü
bir araç gibi yürümeye başlamıştır.
Bu genel çerçeve içerisinde bütünleşmenin nasıl ilerleyebileceğine
dair çeşitli öneri ve fikirler ortaya
atılmış, bunlardan bir kısmı hayata geçirilebilmiş, bir kısmı ise tartışılmaya devam etmektedir. Genel
kanı, bütünleşmenin eskisi gibi yürüyemeyeceği ve daha esnek bir
mekanizma geliştirilmesi gerektiği
yönündedir. Bu esnekliği sağlamanın çeşitli yolları vardır. Örneğin kararların oybirliği yerine oyçokluğu
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ile alınmaya başlaması gibi. Ancak
nitelikli oyçokluğu uygulamasının
hayata geçirilmesi, bütünleşmenin
ilerleyişine ivme kazandırması nedeniyle süreci frenlemek isteyen
ülkeleri rahatsız etmiştir. Örneğin
ulusal kurumların etki kapasitesinin
giderek azaldığını düşünen Birleşik
Krallık, Brexit sürecini başlatarak bu
eğilimden duyduğu rahatsızlığı göstermiş ve üyelikten ayrılma prosedürünü başlatmıştır.
Bütünleşmenin, bazı üyeleri rahatsız etmeden daha esnek bir şekilde ilerlemesi gerektiği konusunda
yaygın bir kanaat oluşmaya başlarken, bunun nasıl yapılabileceğine
dair çeşitli öneriler ortaya atılmıştır.
Buna göre üye ülkelerin hep birlikte
ilerlediği bir bütünleşme yerine, hızlı ilerlemek isteyenlerin diğerlerini
beklemeden bütünleşmeyi ilerlettiği ve diğerlerinin hazır olana kadar
bu sürece katılmadığı bir bütünleşme modeli tartışılmaya başlanmıştır. Parasal birlik konusunda olduğu
gibi farklı ülkelerin farklı yükümlülükler altına girdiği ve bütünleşme
sürecinin asimetrik olarak ilerlediği
bu süreç değişken geometri olarak
anılmaktadır. Avrupa Birliği (AB)
içerisinde ülkelerin bütünleşmeye böyle farklı düzey ve biçimlerde
katılmasına da değişken geometrili
Avrupa denilmektedir. Buna göre
bütünleşme, standart bir biçim yerine her üye açısından farklı bir şekil
ve görünümde olabilecektir. Değişken geometri tartışmalarında ileri
sürülen öneriler, zaman (çok vitesli
(iki vitesli) Avrupa), mekân (içiçe
geçmiş halkalar Avrupası) ve konu
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(Â la Carte Avrupa) açısından ayrı
ayrı sınıflandırılabilir.
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Deklarasyon
(Declaration)
Bkz. Bildiri

Delors Raporu		
(Delors Report)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Birliği’nde (AB)’de Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) hayata geçirilmesi hedefi 28-29 Haziran
1988’de toplanan Hannover Zirvesi’nde teyit edilmiş ve dönemin
Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques
Delors başkanlığında 12 AB üyesi
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ülke merkez bankaları başkanlarının
yer aldığı bir komite, EPB’nin oluşturulması için gerekli aşamaların
belirlenmesi amacıyla görevlendirilmiştir.
Komite tarafından hazırlanan ve
Delors Raporu olarak anılan, “Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik ve
Parasal Birlik Kurulmasına ilişkin
Rapor” Nisan 1989’da açıklanmış ve
Haziran 1989’da AB Konseyi Madrid
Zirvesi’nde tüm üye ülkelerce kabul
edilmiştir. Delors Raporu, 1970 yılında hazırlanan Werner Raporu’ndan sonra Avrupa’da ekonomik ve
parasal birliğin gerçekleştirilmesine yönelik ikinci önemli teşebbüstür. Delors Raporu temel olarak,
EPB’nin son aşamasına geçilmeden
önce üye ülkeler arasında ekonomik
yakınsamanın sağlanmasına ihtiyaç
bulunduğunu belirtilmiştir. Rapor
EPB’nin reformuna yönelik çalışmalarda öncü model teşkil etmektedir.
Rapor kapsamında EPB’nin 19902002 döneminde üç aşamada hayata geçirilmesi planlanmış ve her bir
aşamada atılacak adımlar ortaya koyulmuştur. İlk aşama, antlaşmaların
gözden geçirilmesine ihtiyaç olmadan mevcut kurumlar ile işleyerek
Tek Pazar’ın tamamlanması, EPB’ye
ilişkin antlaşmasının görüşülmesi ve
onaylanması; ikinci aşamada ulusal
merkez bankaları ile birlikte faaliyet gösterecek olan Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’nin uygulanmaya başlanması, ortak bir karar
mekanizması kapsamında ortak bir
para enstitüsünün kurulması, son
aşama olarak da Birlik kurumlarına
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ekonomik bir otorite verilmesi ve
döviz kurlarının geri dönülemez bir
şekilde tek para birimine çevrilerek
ulusal para birimlerinin yerini alması
önerilmektedir.
Delors Raporu’nun ilk bölümü AB’de
ekonomik ve parasal bütünleşmeye
ilişkin geçmiş deneyimleri ve gelişmeleri analiz ederken ikinci bölümü
EPB’nin kurulmasının temel öğeleri
ve etkilerini değerlendirmektedir.
3’üncü bölümü ise 3 aşamada gerçekleşmesi öngörülen EPB tasarısını ortaya koymaktadır. Raporda
EPB’nin mutlak bir gereksinim olduğunu ortaya koyulmamakla birlikte
EPB’ye doğru ilerlemenin sınırların
kaldırıldığı bir AB pazarının kurulması taahhüdünün bir sonucu olduğu belirtilmektedir. Raporda parasal birliğin ortak para politikasını
gerektirdiği, bunun için de ortak bir
parasal kurumun oluşturulması tavsiye ediliyor. Ekonomik birliğin ise 4
temel öğeden oluştuğu belirtilmektedir: Tek pazar, rekabet politikaları
ve piyasa mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik diğer önlemler,
ortak bölgesel ve yapısal politikalar
ve bütçe politikalarına ilişkin bağlayıcı kuralları içeren makroekonomik
politika koordinasyonu.
Rapor ekonomik ve parasal politikanın birbirine paralel ve dengeli
şekilde uygulanmasının önemi üzerinde durmakta ve para politikasının
ekonomik yakınsama sağlanması
halinde uygulanabileceğini belirtmektedir. Tek Pazar programının tamamlanması ve ilgili ülkelerin bütçe
konsolidasyonu programlarıyla fark454

lılıklarının azaltılması EPB’de 1’inci
aşamadan 2’nci aşamaya geçiş için
gerekli şartlar olarak görülmüştür.
EPB’nin 3’üncü aşamasında ise iyi
işleyen bir ekonomik sütunun farklılıkların azaltılması ve AB genelinde
bir politika oluşturulabilmesi açısından önem taşıdığı belirtilmektedir.
Raporda döviz kuru mekanizmasının
olmaması halinde ekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi ve önlenmesi amacıyla ulusal düzeyde ücret ve
fiyat esnekliği ile birlikte işgücünün
hareketliliğinin önemine işaret edilmektedir.
Raporda ayrıca EPB’nin son aşamasında makroekonomik politika koordinasyonu gerekli görülmekte ve
bu kapsamda Toplulukta dönemsel
olarak kısa ve orta vadeli ekonomik
gelişmelerin ortak değerlendirilmesi
için bir çerçeve oluşturulmasının gereği belirtilmektedir. Bütçe alanında
ise bağlayıcı kurallar ve bütçe açıklarına üst limit getirilmesi, sağlam
bir mali politika yürütülebilmesi için
ulusal bütçe politikalarının koordinasyonun gerektiği belirtilmektedir.
Raporda EPB’nin kurulmasının
AB’nin dünya ekonomisindeki rolü
açısından da önemi değerlendirilmekte ve AB’nin tek sesle uluslararası ekonomik arenada etkili olmasının
gerekliliği belirtilmektedir. Kurumsal
düzenlemelere ilişkin olarak ise raporda federal bir yapı ile Avrupa
Merkez Bankaları Sistemi’nin kurulması önerilerek, merkezinde ortak
bir merkez bankası ve ulusal merkez
bankalarından oluşan bir sistem ile
fiyat istikrarının sağlanması Topluluk
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düzeyinde ve ekonomi politikalarını
desteklemesi ulusal bankaların denetimine katılması önerilmektedir.

Delors, Jacques (1925-)

Raporun 3’üncü ve son bölümünde
3 aşamada EPB’ye geçiş ve bunun
için gerekli ekonomik ve kurumsal
şartlar anlatılmakta ancak bir aşamadan diğerine geçişte kesin tarihler belirlemenin güçlüğü önerilmekte ve bunun için AB Konseyi’nin onayının gerekli olduğu belirtilmektedir.
Bütün üye ülkelerin EPB’nin önemi
ve bunun gerçekleştirilmesine olan
bağlılığının önemine işaret etmektedir.

Jacques Delors Avrupa bütünleşmesi tarihinde 1985 ile 1995 yılları arasında sekizinci Avrupa Komisyonu
Başkanı olarak görev yaptığı dönem
gelişmelerine katkısı ile anılmaktadır. 1925 yılında Fransa’nın başkenti
Paris’te doğmuştur. 1945 yılından
itibaren Fransa Bankası’nda görev
yapan Fransız ekonomist ve politikacı, 1962-1969 yılları arasında Fransa
Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde görev almış; Genel Planlama Komitesi’nde sosyal politikalardan sorumlu
Başkanlığa getirilmiştir. 1969’dan
1972 yılına kadar dönemin Başbakanı Jacques Chaban Delmas’nın kabinesinde yer alan Jacques Delors,
bunu takip eden 1974-1979 döneminde, Paris-Dauphine Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev
yapmıştır. 1979 yılında gerçekleşen
ilk doğrudan Avrupa Parlamentosu
(AP) seçimlerinde milletvekili seçilen Jacques Delors, 1981’e kadar
Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’ni yönetmiştir. 1981 yılının mayıs
ayında ise Cumhurbaşkanı François
Mitterrand tarafından Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı olarak atanmıştır. 1985 yılında Avrupa Komisyonu Başkanlığı için Bakanlık’tan
ayrılan Delors, iki dönem Avrupa
Komisyonu’nun başkanlığı yapmıştır.
Delors’un Komisyon Başkanlığı döneminde, entegrasyon sürecine dair
önem arz eden Avrupa Tek Senedi
ile Maastricht Antlaşması imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.
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1987 tarihli Avrupa Tek Senedi, Avrupa Tek Pazarı’nın oluşturulmasını
hızlandıran bir yapı taşıdır. Jacques Delors’un hazırladığı Ekonomik
ve Parasal Birlik Raporu, 12 Nisan
1989’da yayımlanmıştır. Ardından
hızlanan gelişmelerle, 1 Kasım 1993
tarihli Maastricht Antlaşması, entegrasyon yapısını üç sütunlu bir
hale getirerek Avrupa Birliği’nin
(AB) temelini atmıştır. Delors Komisyonu döneminde gerçekleşen diğer
gelişmeler arasında 1987 yılında
başlatılan Erasmus Programı da bulunmaktadır.
1995 yılında Komisyon Başkanlığı
görevini tamamlayan Delors, Ekim
1996’da Paris’te “Notre Europe”
(“Avrupamız”) isimli bir araştırma
merkezi kurmuştur. Kurumun günümüzdeki ismi Notre Europe Institut
Jacques Delors’dur. Jacques Delors
aynı zamanda 1992 ile 1996 yılları
arasında BM Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü’nün (UNESCO) Uluslararası
Eğitim Komisyonu’nun Başkanlığını
yürütmüştür.
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Demir Davası 		
(Demir Case)
–İlke GÖÇMEN–
Demir davası, C‑225/12 sayı ve 7 Kasım 2013 karar tarihli olup özellikle
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortaklık hukukunun maddi boyutu –Türk
işçileri– ile ilgilidir.
Demir davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Demir, Türk vatandaşı olup 25 Eylül 1973 doğumludur. Bay Demir,
ilk kez, 1 Ekim 1970’te Hollanda’ya
gelmiş, daha sonra sınır dışı edilmiş,
4 Kasım 1992’de Hollanda’ya dönerek Hollanda vatandaşı birisi ile
birlikte Hollanda’da yaşamak için
ikamet iznine başvurmuştur. Yetkili makamlar bu başvuruyu ve ona
karşı yapılan itirazı reddetmiştir. Bay
Demir, 19 Nisan 1993’te bu kez Hollanda vatandaşı eşi ile birlikte Hollanda’da yaşamak için ikamet iznine
başvurmuştur. Yetkili makamlar, bu
kez ikamet iznini vermiş ve 18 Temmuz 1995’e kadar da uzatmıştır. Bay
Demir, bu dönemde çeşitli işverenler için çalışmış, ama herhangi birisi
için bir sene boyunca çalışmamıştır.
Bay Demir, eşinden boşandıktan
sonra 1995 ile 2002 arasında ikamet
izni için birkaç kez başvuru yapmış,
ancak her bir başvuru reddedilmiş,
itirazlar da sonuçsuz kalmıştır. Bay
Demir, 1 Şubat 2007’de bir Hollanda
teşebbüsünde üç yıllık sözleşme ile
işe başlamıştır. Yetkili makamlar, bu
işverene Bay Demir için 7 Ocak’tan
7 Aralık 2008’e kadar geçerli bir çaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lışma izni vermiş, daha sonra da bu
izni uzatmamıştır. Bay Demir, 13 Şubat 2007 tarihinde ikamet izni için
başvurmuş, ancak yine ret cevabı
almış ve itirazı sonuç vermemiştir.
Ulusal mahkeme, konu önüne getirildiğinde, 16 Haziran 2008 tarihli
kararı ile –diğerlerinin yanında– Bay
Demir’in geçici bir ikamet izni sahibi olmadığı için durumunun düzensiz olduğuna, dolayısıyla 1/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md.
13’teki yeni kısıtlama getirme yasağından faydalanamayacağına karar
vermiştir. Bay Demir, olumsuz çıkan
ilk derece mahkemesi kararına karşı itiraz yoluna gitmiştir. Üst derece
mahkemesi, meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği
Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak
AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
Demir kararı ile 1/80 sayılı OKK md.
13’ün kapsamı üstünde durulmuştur. ABAD’a göre, öncelikle, yerleşik
içtihat hukukuna göre bu madde,
“bir Üye Devletin, ülkesindeki bir
Türk vatandaşının işçilerin dolaşım
serbestîsini, ilgili Üye Devlette 1/80
sayılı Karar’ın yürürlüğe girdiği anda
uygulananlardan daha kısıtlayıcı
koşullara tabi tutma hedefi veya
etkisine sahip her türlü yeni önlemi
almasını yasaklar”. Şimdiye kadar,
bu madde, bir ülkeye giriş ile ilgili
maddi ve/veya usuli koşullara karşı kullanılabilmiştir. Bu maddedeki
“hukuka uygun” terimi, ilgili Türk
işçisinin ev sahibi Üye Devletin giriş,
ikamet ve uygun olduğunda istihdam ile ilgili kurallarına uymuş olmasını gerektirir. Bu terim, ev sahibi
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Üye Devletin ülkesinde istikrarlı ve
güvenli bir durumun varlığını gerektirir. Bir Türk vatandaşı, nihai onaya
tabi geçici ikamet izni ile bir Üye
Devlette bulunuyorsa bu, 1/80 sayılı OKK md. 13 anlamında “hukuka
uygun” olarak görülemez. Bu madde, durumu hukuka aykırı olan bir
Türk vatandaşına yardımcı olamaz.
Buna karşın, ev sahibi Üye Devlet,
ülkesine girişe, ikamete ve uygun
olduğunda istihdama ilişkin maddi
ve/veya usuli koşullar benimseyerek veya koşulları değiştirerek Türk
vatandaşlarının durumunun hukuka
uygunluğu kriterlerini tanımlayan
önlemler aldığında, bu önlemler,
1/80 sayılı OKK md. 13’ün kapsamı
içerisinde kalır. Bununla birlikte,
böyle bir kısıtlama, kamu yararına
ilişkin ağır basan sebepler ile haklı
gösterilemediği ve orantılılık ilkesine uygun olmadığı, yani güttüğü
meşru amaca erişmek için uygun olmadığı veya ona erişmek için gerekli olanın ötesine geçtiği müddetçe
yasaklanmıştır. Demir kararı, bu yönüyle, ülkeye girişe, ikamete ve istihdama ilişkin maddi ve/veya usuli
koşullardaki değişikliklerin 1/80 sayılı OKK md. 13’ün konu bakımından
kapsamı içinde kaldığını gösteren ve
yeni kısıtlama oluşturan bir ulusal
önlemin mutlak olarak AB hukukuna aykırı olmadığına, bilakis duruma
göre haklı gösterilebilir olduğuna
işaret eden ilk karar olmuştur.
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Demirel Davası
(Demirel Case)
–İlke GÖÇMEN–
Demirel davası, Case 12/86 sayı ve
30 Eylül 1987 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun kurumsal boyutu –ortaklık hukukunun etkileri– ile
ilgilidir.
Demirel davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Demirel, Türk vatandaşı olup 1979
yılından bu yana Almanya’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Bayan Demirel, Türk vatandaşı olup aile birleşimi amaçlı değil de, ziyaret amaçlı bir
vize ile ancak aile birleşimini amaçlayarak kocasının yanına gelmiştir.
Alman makamları, vize süresinin
sona ermesi nedeniyle Bayan Demirel hakkında gerektiğinde sınır dışı
etmeyi de içerecek biçimde ülkeden
çıkma kararı vermiştir. Üçüncü ülke
vatandaşlarının aile birleşimi 1982
ve 1984 yıllarındaki değişiklikler neticesinde ağırlaşmıştır: Bir yabancı,
3 yıl yerine artık 8 yıldır Almanya’da
sürekli ve hukuka uygun olarak ikamet ettiğinde aile birleşimi söz konusu olabilecektir. Bay Demirel ise,
uyuşmazlık anında bu koşulu karşılayamamaktadır. Bayan Demirel,
kendisi hakkında alınan ülkeden çıkma kararına karşı ulusal mahkeme
önünde dava açmıştır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar prosedürü
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
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ABAD, Demirel kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol
gibi hem AB’nin hem de Üye Devletleri’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar –nam–ı diğer karma
anlaşmalar– bakımından ABAD’ın
yargı yetkisi tartışılmıştır. Almanya
ve Birleşik Krallık’a göre ABAD, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol
gibi karma anlaşmalar söz konusu
olduğunda işçilerin serbest dolaşımı
gibi Üye Devletlerin kendi yetkilerinin kullanımı ile ilgili olarak taahhüt altına girdiği konular yönünden
yorum yetkisine sahip olmamalıdır.
ABAD’a göre ise AB, kurucu antlaşma tarafından kapsanan tüm alanlar
yönünden üye olmayan devletlere
yönelik taahhütleri garanti altına
almalıdır. İşçilerin serbest dolaşımı
kurucu antlaşma tarafından kapsandığına göre karma anlaşmanın bununla ilgili maddeleri AB’nin yetkisinin içinde kalmaktadır. Dolayısıyla
ABAD, Ankara Anlaşması ve Katma
Protokol’deki işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili hükümleri yorumlama
yetkisine sahip olmaktadır. Demirel
kararı, bu yönüyle, karma anlaşmalar bakımından ABAD’ın yargı yetkisi
ile ilgili tespitler içeren kararlardan
birisi olmuştur. Bu yönden Demirel
kararı, Hermès kararı (C–53/96) ve
Dior and Tuk kararı (C–300/98 and
C–392/98) ile takip edilmiştir.
İkinci olarak, Ankara Anlaşması md.
12 ve Katma Protokol md. 36, Ankara
Anlaşması md. 7 ile birlikte okunduğunda, doğrudan etkili midir sorusu
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre “…üçüncü devletler ile [Birlik] tarafından akAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dedilen bir anlaşmanın bir hükmü,
anlaşmanın lâfzı, amacı ve niteliği
göz önünde tutularak uygulanması
veya etkisi ile ilgili olarak herhangi
bir müteakip önlemin alınmasına
konu olmaksızın açık ve kesin bir yükümlülük içeriyorsa doğrudan etkili
kabul edilmelidir”. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol, örtülü olarak,
doğrudan etkiye elverişli addedilmiş olmakla birlikte, ilgili hükümler
tek başına veya bir arada ele alındığında doğrudan etkili bulunmamıştır. Öncelikle, Ankara Anlaşması
md. 12 ve Katma Protokol md. 36,
“esas olarak bir program ortaya koymaya hizmet etmekte olup işçilerin
dolaşımını doğrudan yönlendirmeye elverişli olacak kadar yeterince
açık ve koşulsuz değildir”. Ankara
Anlaşması md. 7 ise “âkit taraflar
bakımından Anlaşmanın amaçlarına erişmek için işbirliği yapmak
genel yükümlülüğü vazetmenin ötesine geçmez ve Anlaşmanın diğer
hükümlerinin hâlihazırda bahşetmediği bireysel hakları doğrudan
veremez”. Sonuç olarak, Ankara
Anlaşması md. 12 ve Katma Protokol md. 36, Ankara Anlaşması md. 7
ile birlikte okunduğunda, doğrudan
etkili bulunmamıştır. Demirel kararı,
bu yönüyle, AB’nin uluslararası anlaşmalarının doğrudan etkisi ile ilgili
koşulları netleştiren kararlardan birisi olmuştur.
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Demirkan Davası
(Demirkan Case)
–İlke GÖÇMEN–
Demirkan davası, C‑221/11 sayı ve
24 Eylül 2013 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun maddi boyutu
–Türkiye ile ilgili iş kurma hakkı ve
hizmet sunma serbestîsi– ile ilgilidir.
Demirkan davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan Demirkan, Almanya vatandaşı
üvey babasını ziyaret etmek için
2007 yılında vize başvurusu yapmış,
ancak bu başvuru reddedilmiştir.
Bayan Demirkan ret kararına karşı,
bu kararın Türkiye – AB ortaklık hukuku çerçevesinde iş kurma hakkı
ve hizmet sunma serbestîne ilişkin
yeni kısıtlama getirme yasağına –
Katma Protokol md. 41(1)’e– aykı459

rı olduğu gerekçesiyle, Berlin İdare
Mahkemesi önünde dava açmıştır.
Bu mahkeme vize talebinin reddini
yerinde görmüştür. Bunun üzerine Bayan Demirkan temyiz yolu ile
Berlin–Brandenburg Yüksek İdare
Mahkemesine başvurmuştur. Bu
mahkemeye göre Almanya, Katma
Protokol yürürlüğe girmeden (1
Ocak 1973’ten) evvel, hizmet alıcısı olarak veya aile ziyareti için gelen
Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. Ulusal mahkeme, bu ön
tespiti ile, meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği
Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak
AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Demirkan kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak,
yerleşik içtihat hukukuna göre, AB
iç pazar hukukundaki hizmetlerin
serbest dolaşımına, yani Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 56’ya ilişkin ilkeler
mümkün olduğu ölçüde ortaklık hukukuna, yani Katma Protokol md.
41(1)’e genişletilmelidir. Bununla
birlikte bu genişletme otomatik bir
biçimde uygulanamaz. Bu yönden,
ABİHA’daki bir hüküm ile AB’nin bir
uluslararası anlaşmasındaki kıyaslanabilir, benzer veya aynı lâfza sahip
bir hüküm aynı biçimde uygulanabilir mi sorusu, “her bir hükmün kendi
hususi bağlamı içerisinde güttüğü
amaca bağlı” olarak yanıtlanmalıdır.
Bu tespit, ABİHA ile ilgili anlaşmanın “hedefleri ve bağlamı arasındaki
kıyaslama” üzerinden yapılmalıdır. Demirkan kararı, bu yönüyle,
ABAD’ın Bozkurt davası (C–434/93)
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ile başlattığı ortaklık hukuku mümkün olduğu ölçüde AB hukuku ile
paralel yorumlanır prensibinin, Ziebell davasının (C–371/08) ardından,
ikinci kez, otomatik bir paralel yorum sonucu doğurmayacağına işaret etmektedir.
İkinci olarak, Katma Protokol md.
41(1)’in hedefi ve bağlamı, ABİHA
md. 56’nın hedefi ve bağlamından
–özellikle de bu hükümlerin hizmet
alıcılarına uygulanabilirliği ile ilgili
olarak– esasen farklıdır. Hedefler
yönünden Türkiye ile AB arasındaki
ortaklık “salt ekonomik amaç” gütmektedir. Dahası, ortaklık, AB’deki
gibi “genel nitelik taşıyan kişilerin
dolaşım serbestîsini getirmek amacıyla ekonomik serbestîleri geliştirmeye” dönük ilkelerden yoksundur.
Buna karşın, AB’deki hizmet sunumu serbestîsi, iç sınırları olmayan
bir alan olarak ifade edilen bir iç
pazarın kurulması hedefine dayanır ve bu hedef de ABİHA’yı esasen
ekonomik bir amaç güden Ankara
Anlaşması’ndan ayırır.
Zamansal bağlam yönünden, ilgili
âkit taraflar, gerek kurucu antlaşma (1957) gerek Katma Protokol
(1970) imzalanırken hizmet sunumu
serbestîsini salt hizmet sunma serbestîsi olarak düşünmüştür. Nitekim
Divan da, ancak 1984 yılındaki bir
kararı ile bu serbestînin hizmet alıcıları da kapsadığını açıklığa kavuşturma imkânı bulmuştur. Yine, ilgili
âkit tarafların pratikteki tutumu bu
düşünceye yönelik bazı belirtiler
ortaya koymaktadır: Söz gelimi, pek
çok Üye Devlet, Katma Protokol’ün
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yürürlüğe girmesinden sonra Türk
vatandaşlarının turistik seyahatleri için vize gerekliliği getirmiştir ve
Katma Protokol md. 41(1) ile bunun
menedildiğini düşünmemiştir.
Dolayısıyla, ABİHA ile ortaklık arasındaki hedef ve bağlam farklılıkları
nedeniyle, ABİHA md. 56’nın yorumu, hizmet alıcıları ile ilgili olarak
Katma Protokol md. 41(1)’e genişletilemez. Öyleyse Katma Protokol
md. 41(1)’deki “hizmet sunumu
serbestîsi” kavramı, hizmet alıcıları olan Türk vatandaşlarının hizmet
almak için bir Üye Devlete gitmesi
serbestîsini kapsamaz. Demirkan
kararı, bu yönüyle, bir ülkeye ilk kez
giriş (vize) hususunu Katma Protokol md. 41 içerisinde gören Soysal
davası (C–228/06) ile birlikte ele
alındığında, özellikle Türk vatandaşı
hizmet alıcıların (örneğin tıbbi tedavi görenlerin ve iş veya (özel) eğitim
amacıyla seyahat edenlerin veya turistlerin) Avrupa’ya vizesiz seyahat
etmek adına Katma Protokol md.
41(1)’i kullanabilmesinin önüne
geçtiği için öne çıkmaktadır.
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Demokrasi Açığı
(Democratic Deficit)
–Erdem DENK–
Genellikle Avrupa Birliği (AB) bağlamında gündeme gelen demokrasi
açığı kavramı, egemenlik uygulaması niteliğindeki iş ve işlemlerin adına
yapıldığı halk ile bağının demokratik
bir toplumda olması gerektiği gibi/
ölçüde kurulamadığı durumları ifade etmek için kullanılmaktadır. Buna
göre, karar almadan uygulamadaki
şeffaflığa ve hesap vermeye kadar
uzanan tüm sürecin adına hareket
edilen vatandaşların erişimine ve
katılımına kısmen ya da tümüyle kapalı olması önemli bir demokrasi sorununa yol açmaktadır. Özellikle AB
gibi karar alma mekanizmalarının
zaten yeni, alışılmadık ve karmaşık
olduğu yapılara sıradan vatandaşın
nüfuz ve etki edebilmesi pek mümkün değildir. Bir anlamda aşağıdan
yukarıya girdi ulaştıran kanallardaki
tıkanıklık anlamına da gelen bu sorunun, çıktıların etkinliğini ve daha
da önemlisi meşruiyetini önemli ölçüde zedelediği görülmektedir. Benimsenen politikalarla alınan kararların toplumsal gerçeklikle bağını da
önemli ölçüde zayıflatan bu sorun,
vatandaşlarda ciddi bir güven(ce)
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sizlik ve emin olamama haline yol
açmaktadır.
Kuşkusuz AB’ye bu anlamda yöneltilen eleştirilerin en önemli somut
savı, demokratik katılımı sağlayacak
bazı kilit demokratik kurumları ya
hiç kurmaması ya da olması gerektiği şekilde ve düzeyde yetkilendirmemesidir. Buna göre, Brüksel’de
toplanan devlet ya da hükümet başkanları, kendi bakanlarının alacağı
ve yine kendi atadıkları Avrokratların uygulayacağı kararların çerçevesini çizmekte, halklarından kaynaklanan egemenliği ulus-üstü (Bkz.
Ulusüstücülük) Avrupa kurumlarına
devretmektedir. Egemenlik kullanımının nihayetinde ulus-devlet düzeyindeki temsili demokrasi üzerinden belirlenmiş olmasının meşruiyet sorununa neden olmayacağını
söyleyenler olsa da, böylece ortaya
bir “demokrasi yetersizliği” çıktığı
görüşü yaygındır.
Bu anlamda yapısı, yetkileri ve işleyişi açısından en fazla gündeme gelen kurumun Avrupa Parlamentosu
(AP) olduğu görülmektedir. Nitekim
Avrupa Toplulukları’nın “demokrasi
açığı”nın da ilk kez 10 Ekim 1977’de,
Avrupa Federalistleri’nin 1979’da ilk
kez yapılacak AP seçimlerine giden
süreçte yayınladığı manifestoda
dile getirildiği genel kabul görmektedir. Aslında bu konunun ancak
1977’de gündeme gelmiş olması
dikkat çekicidir. Zira 1951’de Common Assembly adıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT)
bir organı olarak kurulan, 1957’de
European Parliamentary Assembly
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adıyla üç topluluğun ortak organı
haline gelen ve 1962’de European
Parliament adını alan AP, uzun süre
Üye Devletlerin parlamentosundan
atanan vekillerden oluşan bir karma
parlamenterler asamblesi niteliğinde çalışmıştır. Ekonomik ve hukuksal bütünleşme açısından temel
adımların atıldığı en kritik ilk dönemde bir danışma organı niteliğinde çalışan AP’nin üyelerde yapılacak
doğrudan seçimlerle oluşturulmasına ise 1970’lerin başında yükselen
sesleri dikkate alan Bakanlar Konseyi’nin 8 Ekim 1976’da yaptığı toplantıda karar verilmiştir. Dolayısıyla,
Avrupa bütünleşmesinin özellikle
Parlamento’nun yapısı ve yetkileri nedeniyle bir “demokrasi açığı”
sorunu yaşadığının 1977’ye kadar
dillendirilmemiş olması da aslında
başlı başına dikkat çekicidir. Besbelli
ki benimsenen yayılma (spill-over)
yaklaşımı çerçevesinde AB’yi inşa
etmekte olan bütünleşme dinamikleri, sadece artarak kullanılan
ulus-üstü yetkiler itibariyle değil kurulma ve meşruiyet kazanma yöntemi açısından da ulus-devleti taklit
etmiştir. Şöyle ki, modern siyaset
bilimi çalışmalarında ifade edildiği
şekliyle (demokratik) yönetimler
“halkın karar alma sürecine (tam)
katılımı”nı ifade eden “girdi meşruiyeti” ve/veya “halkın sorunlarını
çözerek refah ve mutluluğunu artırma” anlamında “çıktı meşruiyeti”
sayesinde ayakta kalmaktadır. Tam
katılımlı demokrasi neredeyse hiçbir zaman tam anlamıyla söz konusu ol(a)madığı için, temsili demokrasiyi benimseyen bütün düzenler
bir şekilde asıl ağırlığını ikincisine
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vermekte ve bir anlamda birincisindeki eksiklikleri de telafi etmeye
çalışmaktadır. Bu çerçevede Avrupa
bütünleşmesi de yukarıdan aşağıya inşa aşamasında bir teknokrasi/
jüristokrasi gibi davranacak, halka
faydaları kısa sürede alınan ekonomik bütünleşmenin temeli (sağlam)
bir şekilde atıldıktan sonra da temsili demokrasi güçlendirilecektir.
1979’da önce sembolik olarak sağlanan Avrupa demokrasisi, yetkisi
tedricen artırılan AP yoluyla girdi
meşruiyetini de kısmen de olsa elde
etmeye başlayacaktır.
Nitekim AB vatandaşlarının (Bkz.
Birlik Vatandaşlığı) serbest tartışma
platformu olarak kurulan AP’nin AB
yasama sürecindeki rolü zamanla
artacak ve Lizbon Antlaşması ile
olağan yasama usulünün eşit bileşeni haline gelecektir. Keza “yürütme” olarak anılan Avrupa Komisyonu’nun kurulması ve denetlenmesi
konusunda da önemli yetkiler elde
edecek ve hatta ulusal parlamentolarla görüş alışverişini sağlayacak
mekanizmalara sahip olacaktır. Bu
tedrici adımların demokrasi açığını
önemli ölçüde kapattığını önerenler, %63 katılımın olduğu 1979’daki
ilk seçimden sonra her seferinde
azalan ve 2014’te %42.54’e düşen
AP seçimlerine katılımın 2019’da ilk
kez yükselerek %50.62’ye çıkmasının bu anlamda önemli bir gösterge
olduğu görüşündedir. Buna göre,
Brexit belirsizliğinin de etkisiyle bütünleşmeye dair ilgi ve bilgisi artan
AB vatandaşlarını AP seçimlerine
katılımı da artmaktadır. Maastricht
Antlaşması’ndan itibaren halkın
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yönetime katılımı, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda önemli
adımlar atılmıştır. Yerel yönetimler
ve AP için yapılan seçimlerde seçme
ve seçilme haklarını uzun zamandır
ikamet yerine göre kullanan AB vatandaşlarına kendilerini doğrudan
etkileyen Birlik işlemleri konusunda
dilekçe hakkı veren ve Temel Hakları Şartı’na bağlayıcılık kazandıran
Lizbon Antlaşması’nın demokrasi
açığını önemli ölçüde kapatan sonuçları fiiliyatta hissedilmeye başlamıştır.
Kısacası, demokratik ve insani değerler üzerine bina edildiğini ısrarla
dillendiren bir bölgesel bütünleşme
projesi olan AB’nin sadece politikalarının sonuçlarıyla değil karar alma
sürecine katma yoluyla da meşruiyetini pekiştirme konusunda önemli
adımlar attığı görülmektedir. Ancak
bu adımların demokrasi açığı tartışmalarını bitirmediği ve aslında kolay
kolay da bitiremeyeceği söylenebilir. Birincisi, sembolik gibi görülse
de ilgili tartışmaların satır aralarında rastlandığı üzere, kimi egemenlik yetkilerinin kullanıldığı “AB’nin
başkenti”nin AB vatandaşlarından
bu kadar uzak olması önemli bir sorundur. Kuşkusuz kastedilen sadece
birkaç bin kilometreye kadar uzanan fiziki mesafe değildir. AB siyasi
sisteminde herkesi azınlık haline getirdiği dahi önerilen bu mesafe, AB
vatandaşlarında kendi temsilcileri
olarak seçtiklerinin ve karar alıcıların erişme mesafesinin dışında olduğuna dair bir kanaat ve tecrübe
yaratmıştır. Hesap sorma ve hesap
verme kanalları (alışılageldiği ve hâ463

lihazırda kullanıldığı gibi) açık ya da
kolay erişilebilir değildir. Bunun en
önemli nedeniyse, egemenliğin bir
kısmını kullanan AB kurumlarının
kararlarının gereğinin aslında büyük
ölçüde egemen ulusal devletler tarafından hayata geçirilmesidir. AB
vatandaşlarının tâbi olduğu AB yasama faaliyetlerinin neredeyse tümünün yürütmesinde aslında üye
ulus-devlet ile vatandaşı karşı karşıya gelmektedir. Yasama ile yürütme
arasında oluşan bu asimetrik makas,
önemli bir muğlaklığa neden olmaktadır. Öyle ki, AB vatandaşlarının
AB karar alma sürecine (temsilen)
katılması da verilen kararların uygulanması sürecinde doğrudan istenilen sonucun alınmasını sağlamayabilecektir. Bir yandan ulus-devlet
bürokrasisi, diğer yandansa Avrupa
bütünleşmesinin başından beri en
kritik karar ve kuralları halka değil
kendilerini birlikte atayan Avrupalı
siyasetçilere karşı sorumlu olan Avrokratlar vardır.
Kuşkusuz bu anlamda AP’nin bir
parlamentoda olması gereken yetkilerle her geçen gün daha fazla donatılması ve AP seçimlerine katılımda istikrarlı ve kalıcı bir artışın sağlanması oldukça önemli olacaktır.
Zira AP’nin güçsüz olduğu yönündeki savın baştan beri bir “mit” olduğunu iddia edenler pek ikna edici
değildir. Keza işi bazı TV yarışmalarında bile daha fazla oy kullanıldığını iddia etmeye vardıranlara düşük
katılım oranlarıyla bilinen ABD başkanlık seçimlerinin meşruiyetinin
sorgulanmadığını ya da ulusal parlamentolarda da yasaların hükü464

met-yürütme çoğunluğunun ürünü
olduğunu söyleyerek yanıt verilmesi
de en az iddialar kadar anlamsızdır.
AP’nin asıl sorunu, temsili demokrasilerdeki muadillerinden önemli bir
farkının hâlâ olmasıdır. Alman Anayasa Mahkemesi tarafından da dikkat çekildiği üzere, AP üyeleri hükümetler-arası örgütlerde olduğu gibi
devletlerin ağırlıklarına göre ayrılan
kotalar çerçevesinde seçilmektedir.
Kuşkusuz her bir üye devletin adeta genel bir seçim çevresi gibi varsayılması ve AP üyelerinin devletler
adına değil Avrupa çapında örgütlenmiş siyasi partiler adına seçilmesi ve hatta genel kurul salonunda
da buna göre bir oturum düzeninin
benimsenmesi, AP’nin demokratik
sivil meşruiyeti açısından önemlidir. Ancak AB vatandaşları arası eşit
temsil sağlanmadığı sürece temsili
demokrasiyi sağlayamayacak AB’nin
temsili demokrasiye dair sorunları çözmeyi öncelemesi de istenen
sonucun elde edilmesini zorlaştıracaktır. Bu ikilemi en iyi gösterense,
bugün AB’nin “demokrasi açığı”ndan en çok şikâyet eden siyasal
akımların yine AP içinde örgütlenip
partileşerek önemli bir temsil gücüne ulaşmış olmasıdır. AB üyesi devletlerdeki Avrupa-şüphecilerin (Bkz.
Avrupa Şüpheciliği) siyasi mücadele platformlarının başında gelen kurumun artık AP olması, bütünleşme
projesinin bir yan-ürünü ve hatta
başarısıdır. Öte yandan, temsili demokrasinin doğasına içkin sorun ve
tartışmalar bir yana, bu başarı başkaca sorunları da beraberinde getirmektedir. AB diyalektiğinin zaten
baştan beri böyle işlediği, bütünleşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

me sürecinin mevcut sorunlara bulunan çözümlerin yarattığı sorunların çözülmesiyle ilerlediği söylenebilir. Dolayısıyla, demokrasi açığını
kapatan çözümlerin de vaat edilen
demokratik ilkeler açısından dikkatlice değerlendirilmesi ve sürekli
gözden geçirilmesi gerekecektir.
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Denetlenebilir
Tasarruflar (Reviewable
Acts)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Yargısal denetimin kapsamına (esası
itibariyle) hukuken bağlayıcı nitelikteki ve üçüncü kişiler için hukuki etki
doğuran nihai Avrupa Birliği (AB)
tasarrufları girmektedir. AB birincil
hukuku kurucu kuvvet olarak Üye
Devletlerin tasarrufu olması hasebiyle yargısal denetimin kapsamı
dışındadır. Bir yandan her AB tasarAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rufu yargısal denetime tabi değildir,
diğer yandan da yargısal denetime
tabi her bir tasarruf her yargı yolu
açısından gerek davacılar/taraflar,
gerekse tasarrufun niteliği itibariyle
yargısal denetime tabi olmayabilir.
Ortak dış ve güvenlik politikası
(ODGP) çerçevesindeki tasarruflar
prensip itibariyle yargısal denetime
tabi değildir. Ancak Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik AB Antlaşması 40. maddeye uygunluk için
gerçekleştirilen, ODGP ile bunun
dışındaki politikaların birbirlerinin
yetki ve görev alanına tecavüzünü
engellemeye yönelik yatay yetki
denetimi itibariyle aslen başka alandaki yetkiyle kabul edilmesi gerekirken ODGP çerçevesinde kabul edilen tasarruflar ile AB Antlaşması’nın
V. Başlığının 2. Bölümü temelinde
Konsey tarafından gerçek veya tüzel
kişilere karşı kabul edilen ekonomik,
mali ve finansal nitelikteki kısıtlayıcı
tedbirler sağlayan tasarruflar istisnaen yargısal denetime tabi olmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) ve Sayıştay’ın yargısal ve finansal denetim işlemleri
yargısal denetime tabi değildir.
Bir tasarrufun yargısal denetime
tabi olması kurumun/organın takdir yetkisinin kapsamına da bağlı
olabilir. İhlal davası açıp açmama
noktasında Komisyon’un kararları
takdir yetkisinde olması hasebiyle
yargısal denetimin dışında kalmaktadır. Bağlayıcı olmayan ve kişilerin
menfaatlerini etkileyici mahiyette
hukuki etki doğurmayacak şekilde
teyit edici, yeni bir unsur içerme465

yen ve yeni haklar ve yükümlülükler
doğurmayan tasdik edici ve uygulayıcı işlemler de yargısal denetim
dışındadır. Bir kurumun/organın sadece kendi yapısı veya iç işleyişine
yönelik iç etkileri olan bir işleminin
yargısal denetimi de üçüncü kişilere
kapalıdır.

Lenaerts, Koen, Maselis, Ignace ve
Gutman, Kathleen. EU Procedural Law, Oxford: Oxford University
Press, 2014, s. 257–302.

İptal davası çerçevesinde yasama
tasarrufları, Konsey, Komisyon ve
Avrupa Merkez Bankasının tavsiye ve görüş dışındaki tasarrufları,
Avrupa Parlamentosu ve AB Zirvesi’nin üçüncü kişiler için hukuki etki
doğurmayı amaçladığı tasarrufları
ve Birlik organ, ofis veya ajanslarının üçüncü kişiler için hukuki etki
doğurmasını amaçladığı tasarrufları
yargısal denetime tabidir. Ön karar
prosedürü çerçevesinde ise geçerlilik denetimine, bağlayıcı olmayan
AB tasarrufları da dâhil olmak üzere, ABAD’ın yargısal denetimine
tabi bütün AB tasarrufları dahildir.
Gerçek ve tüzel kişiler açısından
kendilerini muhatap almayan veya
uygulama tasarrufu gerektirmeyen
düzenleyici tasarruflar dışındaki genel nitelikli tasarruflar iptal davası
çerçevesinde yargısal denetime tabi
olmayacaktır. Ayrıca dava ehliyeti şüphe gerektirmeyecek nitelikte
bulunmasına rağmen zamanaşımı
süresi içerisinde iptal davası açmamış kişilere ilişkin geçerlilik denetimi kapalıdır.

Denizaşırı Ülkeler
ve Topraklar (The
Overseas Countries and
Territories-OCT)
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–Emre ATAÇ–
Avrupa Birliği (AB) resmî tanımına göre; üye devletler Danimarka,
Fransa ve Hollanda ile özel ilişkileri bulunan ülkeler ve topraklar,
“Denizaşırı ülkeler ve topraklar”
(The Overseas Countries and Territories – OCT) olarak adlandırılmaktadır. Mevcut durumda Atlantik
okyanusu, Antartika, Arktik bölge,
Karayipler, Hint Okyanusu ve Pasifik Bölgesi’nde yer alan 13 ada, AB
toprağı olarak kabul edilmemekle
birlikte, üç üye ülke ile özel ilişkileri
nedeniyle bu statüdedir. Bu adalar,
başta ekonomik konular olmak üzere otonomiye sahip ancak dış politika alanında adı geçen üye ülkelere
bağlıdırlar.
Denizaşırı ülkeler ve topraklar ile AB
arasındaki ilişkilerin çerçevesi 1957
tarihli Roma Antlaşması ile düzenlenmiştir. Tek pazarın bir parçası
olmayan bu bölgelere, 2013 yılında
oluşturulan ve 2014-2020 yıllarını
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kapsayan bir ortaklık kararı (Overseas Association Decision) ile Avrupa
Kalkınma Fonu kapsamında finansal destek sağlanması ve işbirliği
alanlarının sürdürülmesi öngörülmektedir. Yeni ortaklık kararı kapsamında 2021 yılından itibaren devam
edecek bir programlama mevcuttur.
Danimarka’ya bağlı, özerk Grönland
AB tarafından denizaşırı ülke ve toprak olarak kabul edilmiştir ve 2014
yılında AB ile Grönland ve Danimarka arasında ilişkileri düzenleyen
Konsey kararı ile Grönland ile bir
ortaklık (partnership) kurulmuştur.
Grönland’ın Arktik bölgesinde jeostratejik önemi ve balıkçılık konusunda daha önce oluşturulan ve devam
ettirilen hukuki düzenlemeler de
Konsey kararında belirtilen hususlardır. (Bkz. Grönland ve Faroe Adaları) (Bkz. AB’nin Arktik Politikası)
Grönland dışında, Aruba, Bonaire,
Curaçao, Fransız Polinezyası, Fransız Güney ve Antarktik Bölgeleri,
Yeni Kaledonya, Saba, Saint Barthelemy, Sint Eustatius, Sint Maarten,
St. Pierre ve Miquelon, Wallis ve
Futuna adaları Denizaşırı ülkeler ve
topraklar olarak kabul edilmektedir.
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Derin ve Gerçek Bir
Ekonomik ve Parasal
Birliğe Yönelik Eylem
Planı (A Blueprint for
Deep and Genuine
Economic and Monetary
Union)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
Haziran 2012’de gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde dönemin AB Konseyi Başkanı
Herman Van Rompuy; Avrupa Komisyonu, Avro Grubu ve Avrupa
Merkez Bankası Başkanları ile işbirliği içinde hazırlanan ‘Gerçek Bir
Ekonomik ve Parasal Birliğe Doğru’
(Towards A Genuine Economic and
Monetary Union) raporu sunmuştur. Bu raporda, Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) zayıflıkları ve geleceğe dair vizyonu ortaya konulmuş
olup; raporu hazırlayan tüm taraflar, “gerçek bir Ekonomik ve Parasal
Birliğin oluşturulması için belirli ve
zamana bağlı bir yol haritası” geliştirmeye davet edilmiştir.
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Bu gelişmeler doğrultusunda Avrupa Komisyonu 28 Kasım 2012 tarihinde “Derin ve Gerçek Bir Ekonomik ve Parasal Birliğe Yönelik Eylem
Planı” adlı yol haritası niteliğindeki
belgeyi yayımlamıştır. Bu belgede,
tek para biriminin yaratılmasının
Avrupa vatandaşlarına ve Avro bölgesi ülkelerine sağladığı yararlara
dikkat çekilmiş; büyüme için önemli
bir araç olduğu vurgulanmıştır. Fakat aynı zamanda, EPB’nin mimarisinin eksikliklerine vurgu yapılarak;
var olan önlemlerin ekonomik krizin
üstesinden gelmek için yetersiz olduğu belirtilmiştir. Farklı bir ifadeyle, uluslarüstü düzeyde olan parasal
politikalar ile ulus devlet düzeyinde
kalan mali politikalar arasındaki eş
güdüm yoksunluğu, ulus devletlerin İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP)
gibi mali önlemlere uymadaki başarısızlıklarıyla
ilişkilendirilmiştir.
Bu durumun da, makroekonomik
dengesizlikler doğurduğu kanısına
varılmıştır.
Bu tartışma ışığında, Komisyon
EPB’nin derinleşmesi gerektiğini vurgulamış; bankacılık birliği,
mali birlik, ekonomik birlik ve nihai olarak siyasi birliğin oluşturma
hedeflerine ulaşmak için izlenmesi
gereken adımları belirleyen bir plan
oluşturmuştur. Bu kapsamda kısa,
orta ve uzun vadede alınacak önlemler şu şekilde belirtilmiştir:
Kısa vadede (6-18 ay): Avrupa Sömestri ve Altılı Paket’in getirdiği
ekonomik yönetim araçlarının tam
olarak uygulanması; Komisyon’un
İkili Paket ve Bankacılık Birliği’nin
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bileşenleri olan tek denetim mekanizması, tek çözüm mekanizması gibi önerilerin kabul edilmesi;
Üye Devletler arasında mali bir bütünleşme oluşturulması amacıyla
ekonomik yakınsamayı ve rekabet
edilebilirliği arttıracak Yakınsama
ve Rekabet Gücü Aracı’nın oluşturulması; Avro Alanı’nda yatırımların desteklenmesi ve Avro’nun dış
temsilinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu aşamadaki hedeflerin AB
Antlaşmalarında değişikliğe gerek
görülmeksizin ikincil mevzuat yoluyla yapılabileceği belirtilmiştir.
Orta vadede (18 ay-5 yıl): Üye Devletler arasında bütçe, vergi ve istihdam alanında daha fazla eş güdüm
ve daha sıkı denetim sağlanarak
mali bir kapasitenin oluşturulması; İtfa Fonu (Redemption Fund) ve
Avro Bono (Eurobills) uygulamalarının benimsenmesi amaçlanmıştır.
Bu aşamadaki birçok hedefin gerçekleştirilmesinde, ikincil mevzuat
yoluna ek olarak AB Antlaşmalarında değişiklik yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Uzun vadede (5 yıldan daha fazla):
Üye Devletler‘in kademeli olarak
yetki devri gerçekleştirerek; tam
bankacılık birliği, tam mali ve ekonomik birliğin kurulması, ekonomik
şoklara karşı bir ortak bir Avro Alanı
bütçesi oluşturulması öngörülmüştür. Bu yolla riskin paylaşılması ve
ekonomik istikrarın sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için AB Antlaşmalarında değişiklik yapılması şart koşulmuştur.
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Tüm bu hedeflerle bağlantılı ve nihai olarak gerçekleşecek siyasi birlik
hedefi de belirtilmiştir. Bu kapsamda, demokratik meşruiyet ve hesap
verebilirlik alanlarında orantılı bir
ilerlenme sağlanmasının yanı sıra
EPB’de güçlendirilmiş bir yönetişim
modelinin olması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için kısa vadede
ekonomik yönetişimin ve hesap
verebilirliğin optimum seviyeye getirilmesi planlanmıştır. Uzun vadede, AB Antlaşmalarında değişiklik
yapılması öngörülen hususlarda ortak karar almayı hızlandıracak yeni
yasal düzenlenmelerin yapılması ve
bu düzenlemelerin gerektirdiği kurumsal uyarlanmaların gerçekleştirilmesi önerilmiştir.
Söz konusu Eylem Planı, EPB’nin
derinleşmesi için Üye Devletlere sunulan bir taslak metin niteliğindedir.
Bu Eylem Planı’nın uygulanmasında
gerekli olan siyasi irade, Üye Devletlerin karşılaşmış olduğu iç ve dış
krizler nedeniyle sağlanamamıştır.
Bu nedenle, Komisyon’un önerdiği
takvime uyulamamıştır. Ancak, bu
Eylem Planı’nın önermiş olduğu temel uygulamalar AB liderleri tarafından önemli bulunmuş; EPB’de daha
derin bir entegrasyonun sağlanması
amacıyla 2012 yılında yayımlanan
Dört Başkan Raporu ve 2015 yılında
yayımlanan Beş Başkan Raporu’na
ışık tutmuştur.
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Derin ve Kapsamlı
Serbest Ticaret Alanı
Anlaşmaları (Deep and
Comprehensive Free
Trade Area Agreements
(DCFTA))
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan,
Ukrayna ve Moldova ile Derin ve
Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı (DKSTA) bulunmaktadır. 27 Haziran 2014
tarihinde bu üç ülke ile imzalanan
Ortaklık Anlaşması kapsamında AB,
DKSTA oluşturmayı hedeflemiştir.
AB ile daha sıkı siyasi ve ekonomik
bağların kurulmasını hedefleyen
DKSTA’lar, söz konusu ülkelerin ticaret ve ticaret ile ilgili diğer politikalarını AB müktesebatı ile daha
uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ülkelerin ekonomilerinin modernize edilmesinin ve
ülkelerdeki AB yatırımlarının artırılmasının yanı sıra daha iyi ve öngörülebilir bir politika ortamı yaratılması hedeflenmektedir. DKSTA’lar
iş kurma özgürlüğünü, piyasaların
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açılarak girişimciler ve hizmet sağlayıcılar için engellerin azaltılmasını
ve kamu alımları uygulamalarının
iyileştirilerek AB’nin pazara girişini
kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
İyi yönetişim, hukukun üstünlüğü,
insan hakları, adalet, sosyal kapsayıcılık, medya çoğulculuğu ve piyasa
ekonomisi gibi birçok alanda AB’nin
normlarının ve kurallarının DKSTA
ilişkisi olduğu ülkelerde yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın
AB Tek Pazar’ı ile ekonomik bütünleşmesinin artması ve dünyanın en
fazla tüketiciye sahip pazarı olma
özelliği taşıyan AB’ye tarifeler ve
kotalar olmadan girişlerinin sağlanması planlanmaktadır. DKSTA’lar ile
uzun vadede Birliğin belirli alanlardaki mevzuatları ile uyum sağlanması, ürün kalitesinde uluslararası
standartların yakalanması ve artacak ihracat ve yatırım olanakları ile
ekonomik büyüme imkânlarının artırılması beklenmektedir.
2014 yılındaki Ortaklık Anlaşması’nın Gürcistan’da geçici olarak
yürürlüğe girdiği günden bu yana
AB, yaklaşık %30 pay ile ülkenin
en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Ekonomik iyileşmeyi teşvik
eden DKSTA, Gürcistan’ın yabancı
yatırımlar için olan cazibesini de artırmıştır. DKSTA akdedilen ülkelerde
çalışanlar, anlaşma kapsamında ilgili
AB üye ülkesinde şirket kurabilmekte ya da mevcut şirketlerinin bir ofisini açabilmekte ve kendi personellerini istihdam edebilmektedir. Ayrıca DKSTA’lar, düzenleyici çevreye
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de önemli katkılar sunmaktadır. Bu
kapsamda örneğin sanayi ürünlerinin imalatında ve ticaretinde standartların sağlanması ve ürün güvenliğinden taviz verilmemesi gibi
esaslar benimsenmektedir.
AB – Ukrayna DKSTA’sı da benzer
şekilde taraflar arasındaki tarifeleri
%98 gibi yüksek bir oranda kaldırmayı, tarım ürünlerinde imtiyazlar
sunmayı ama hassas sektörlerde
daha kademeli bir serbestleşmeyi
öngörmektedir. Taraflar ayrıca ticaretteki teknik ve teknik olmayan
engelleri basitleştirmeyi ve mümkün olan durumlarda sonlandırmayı
taahhüt etmektedir.
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Derinleşme (Deepening)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa Birliği’nin (AB) gelişimi ve
bütünleşme sürecinin işleyişi iki boyutlu bir dinamikle açıklanabilir. Bu
dinamiklerden biri genişleme diğeri
ise derinleşmedir. Genişleme, üye
sayısının artması ve bütünleşmenin
coğrafi olarak büyümesi anlamına
gelir. İkinci boyutta ise derinleşme
vardır. Derinleşme, bütünleşme kurumlarına verilen yetkilerin artırılması, yeni kurumlar oluşturulması
ve yeni ortak politika alanlarının
geliştirilmesi olarak ifade edilebilir.
En genel anlamıyla bütünleşmenin
daha ileri bir aşamaya geçmesidir.
Örneğin Avrupa Parlamentosunun
1979’dan itibaren doğrudan seçimle işbaşına gelmeye başlaması, kurumsal yapıda bir değişikliği ifade
ettiği gibi Parlamentonun yetkilerinin artırılması sonucunu da doğurması nedeniyle bir derinleşme
gelişmesidir. Derinleşmeye bir diğer
örnek de parasal birliğe geçiş ve Avrupa Merkez Bankasının kurulmasıdır. Bu yolla yeni bir kurum yaratılmış ve para biriminin yönetimi gibi
önceden ulusal olan bazı yetkiler bu
yeni kuruma aktarılmıştır.
Avrupa Birliği açısından önemli sayılabilecek derinleşme gelişmeleri
ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:
1965 tarihli Füzyon Antlaşması ile
Avrupa Topluluklarının (Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT),
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(EURATOM)) yürütme organlarının
tek bir çatı altında toplanması.
1970-1975 tarihli Bütçe Anlaşmaları
ile AET’nin Boş Sandalye Krizi’ne de
neden olan kendi bütçesinin oluşturulması ve bunu denetlemek üzere
Sayıştay kurulması.
1987 tarihli Avrupa Tek Senedi ile
Avrupa Siyasi İşbirliğinin topluluk
bünyesine dahil edilerek bütünleşmenin siyasi bir boyut kazanması.
Ayrıca ortak pazara geçiş için bir
takvim belirlenmesi.
Avrupa Birliği Antlaşması olarak da
bilinen 1993 tarihli Maastricht Antlaşması ile bütünleşmenin adının
Avrupa Birliği olarak değiştirilmesi.
Ekonomik ve parasal birlik hedefinin ortaya koyulmasına ek olarak
ortak içişleri ile ortak dış politika ve
güvenlik politikası alanlarının yaratılması. Maastricht ile bütünleşme
radikal bir dönüşüm yaşamıştır.
1999 tarihli Amsterdam Antlaşması ile Parlamento’nun yetkileri artırılmış, oybirliği ile kararlaştırılan
konular daraltılırken oyçokluğu ile
karar alınan konuların sayısı artırılmıştır.
2003 tarihli Nice Antlaşması, kurumsal yapıyı 2004’te 10 ve 2007’de
2 ülkenin daha katılımıyla artan üye
sayısına göre yeniden düzenlemiş,
(Bkz. Doğu Genişlemesi) ayrıca
Maastricht’te ifade edilen Avrupa
vatandaşlığı (Bkz. Birlik Vatandaşlı471

ğı) kavramının içerdiği hakları ifade
eden Temel Haklar Şartı’nı ortaya
koymuştur.

Dinamikleri, 3. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2019, s.
312-379.

Reform Antlaşması olarak da bilinen
2009 tarihli Lizbon Antlaşması ile
Zirve, Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi (Bkz. Yüksek Temsilci) ve Avrupa Dış Eylem
Servisi gibi radikal yenilikler getirilmiştir.

Derogasyon (Derogation)

Yukarıdaki örnekler daha da ayrıntılandırılabilir ve bunlara yenileri de
eklenebilir. Bu örneklerden de görülebileceği gibi derinleşme, bütünleşme sürecinin ilerlemesini ve yeni
yetkilerle donatılmasını ifade etmektedir. Bütünleşme teorilerinden
yeni işlevselcilik’te “yayılma (spill
over)” olarak ifade edilen süreç de
derinleşmeye örnektir. Bu kavrama
göre, bütünleşme belli bir alandan
başlayıp daha sonra diğer alanlara
yayılarak ilerler. Sonunda da ilk baştakine göre çok daha bütünleşmiş
yeni bir oluşum ortaya çıkar.

–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği (AB) yasama tasarrufunun Üye Devletlerce özel nedenlerle geçici süre ile bireylere, gruplara veya organizasyonlara ya hiç
uygulanmaması ya da farklı şekilde
uygulanmasıdır. Derogasyon ile herhangi bir yasal tasarrufun uygulanmamasını değil, uygulanmasında
gerektiği taktirde esneklik sağlamak
veya varsa Üye Devletlerin özel koşullarının göz önüne alınarak yasama tasarrufunun uygulanmasına
imkan vermek amaçlanmaktadır.

Devlet Sorumluluğu
İlkesi (Principle of State
Liability)

Okuma Listesi

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Cini, Michelle ve, Nieves Perez-Slorzano Borragan. European Union
Politics, 3.baskı, Oxford University
Press, UK, 2010.

Üye Devletin Avrupa Birliği (AB)
hukukunu ihlali nedeniyle sebep
olduğu kişilerin uğradığı zararın tazmin edilerek kişilerin AB kaynaklı
haklarının korunması ve etkili yargısal korunması yanında, kişilerle kurulan bağ ve onlara sağlanan hukuki
çare sayesinde dolaylı olarak da AB
hukukunun ulusal hukuk sistemlerinde uygulanmasını ve etkililiğini
temin eden bir ilkedir. AB hukukunun uygulanması ve icrailiğinin
temini yükünün adem–i merkezi

Kaya, Ayhan. et al. (der.) Avrupa
Birliği’ne Giriş: Tarih, Kurumlar ve
Politikalar, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, Genişletilmiş 4. Baskı,
2020.
Özdemir, Haluk. Avrupa Mantığı.
Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve
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şekilde büyük oranda Üye Devletlerin omuzlarında olduğu gerçeğinin
dikkate alınması, bu ilkenin öneminin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
AB mevzuatında yer almayan bu
ilke, Adalet Divanı’nın Francovich
davasındaki kararıyla (C–6/90 and
C–9/90) ilk defa yargısal içtihada
dayalı bir ilke olarak ihdas edilmiştir. Dolayısıyla Adalet Divanı tarafından içtihatla ihdas edilen, Adalet
Divanı tarafından kurucu antlaşma
sisteminde mündemiç addedilen
ilkelerden biridir. Adalet Divanı Üye
Devlet sorumluluğu ilkesinin hukuki
dayanakları olarak kurucu antlaşma
sisteminde mündemiç olmasını, AB
kurallarının tam etkililiğinin sağlanması ve AB kaynaklı hakların etkili
korunması gereğini ve dürüst işbirliği ilkesini zikretmiştir.
Adalet Divanı devlet kavramını uluslararası hukuktaki gibi geniş tutarak
bütün organ ve kurumları ve kamu
otoritelerinin kontrolündeki bütün
kurumları muhtevi şekilde değerlendirmektedir. Dolayısıyla zararın
yasama, yürütme, yargıdan veya
devletin organik yapısı içerisinde
olmasa da devletin kontrolünde
kamu hizmeti yürütmek amacıyla
görevlendirilen, devletin kontrol ve
otoritesine tabi, bu sebeple kişiler
arasındaki ilişkilere uygulanabilen
normal hükümlerin ötesinde özel/
imtiyazlı yetkileri olan kurumlardan
kaynaklı olmasına bakılmaksızın
devlet, Üye Devlet sorumluluğu ilkesi çerçevesinde tek bir tüzel kişilik
olarak ele alınmaktadır.
Üye Devlet sorumluluğunun şartlaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rı: İhlal edilen AB hukuku kuralının
kişilere hak bahşetme amacında ve
niyetinde olması; yeterince ciddi nitelikte ihlalin varlığı; uğranılan zarar
ile ihlal arasında doğrudan illiyet
bağının bulunması. Yeterince ciddi
ihlal tespitinde dikkate alınabilecek
unsurlar içtihat hukukunda şu şekilde belirtilmiştir: İhlal edilen kuralın
açıklık ve netliği; ulusal otoritelere
bırakılan takdir yetkisinin kapsamı;
ihlalin kasti veya taksirle olup olmaması; ihlalin mazur görülür nitelikte
olup olmadığı; AB kurumlarının/organlarının yönlendirme suretiyle ihlale muhtemel katkısı; AB hukukuna
aykırı tasarruf yapımı, bu tasarrufların muhafazası veya fiili uygulamalar.
Üye Devlet sorumluluğu ilkesinin
şartlarını önlerindeki somut durumlara uygulayacak olan ulusal mahkemelerdir. Bu itibarla AB hukukundan kaynaklı hakları ihlal edilen kişilerin korunması adına yetkili mahkemeleri ve yargı yollarının detaylı
usul kurallarını belirleyecek olan da
ulusal usul özerkliği ilkesi çerçevesinde ulusal hukuk düzenleridir.
Okuma Listesi
Soykan Adaoğlu, Hacer. “Francovich’ten Köbler’e AT Hukukunda Devletin Sorumluluğu Prensibi”, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
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Devlet Tahvillerine
Dayalı Menkul Kıymetler
(Sovereign bond-backed
securities (SBBS))
–Sevgi İNECİ–
Devlet Tahvillerine Dayalı Menkul
Kıymetler Avro bölgesi bankalarının dış açık pozisyonlarına çözüm
olarak ortaya konmuş yeni bir finansal araçtır. Üye Devletlerin bonolarından çeşitlendirilmiş bir portföy
sepeti ile banka riskinin yayılması
hedeflenmiştir.
2008 finansal krizi ve borç krizinin
ardından kurulan Avrupa Bankacılık
Birliği, banka portföylerini çeşitlendirerek iç pazarda sağlam bir finans
sektörünün temellerinin atılmasını
sağlamıştır. Bu kapsamda çeşitlendirilmiş portföy sepetinde farklı
ülkelerin menkul kıymetlerinin yer
almasının sağlam bir araç olacağı
düşüncesi yer almaktadır. Avro bölgesinde bir Üye Devletin çıkarttığı
borç senedi likit olabilir, alınıp satılabilir, bununla birlikte ülke riski
de taşıyabilir. Farklı ülkelerin borç
senetleri bir havuz içinde toplandığı
ve farklı risk primleri ile gruplandırıldığı zaman finansal risk derecelendirilmiş ve yayılmış olmaktadır.
Benzer şekilde finansmana ihtiyacı
olan Üye Devletlerin piyasalarda tek
başına tercih edilmeyen devlet tah474

villerini bir menkul kıymet havuzuna alarak menkul kıymetleştirilmesi
yaygın bir finansal uygulamadır. Havuz sistemi ile menkul kıymetleştirme işlem hızında artış, nakit akışı
ve teminatlar açısından piyasalarda
kullanıcılara kolaylık sağlar. Devlet
Tahviline Dayalı Menkul Kıymetler
içerdikleri risk derecelerine göre
portföy grupları altında yapılandırılmıştır. Junior Tranche dilimi göreceli riskli portföy grubu iken Senior
Tranche risk dilimi olarak, düşük
riskli menkul kıymetleri kapsamakta
ve nakite dönüştürülme oranı daha
yüksek olmaktadır.
Okuma Listesi
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Devlet Yardımları
(State Aids)
–Zafer Can DARTAN–
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerin hiçbirinde Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun kurulduğu 1957 yılına kadar herhangi bir rekabet düzenlemesi bulunmuyordu. Sadece
Almanya ve Fransa rekabet politikasına sahip olmalarına rağmen, bu
konuda yaptırıma yönelik herhangi
bir uygulamaları bulunmamaktaydı.
Öte yandan, AB’de devlet yardımları
politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanabilmekte hem
de getirdiği düzenleyici kurallar ile
rekabet ortamının korunması amaçlanmaktadır. Avrupa Komisyonu,
2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması
başlatmış ve yapılan çalışma neticesinde AB zor durumdaki firmaların
kurtarılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla devlet yardımlarını
devreye sokmuştur.
Komisyon, Avrupa 2020 Stratejisi’nde belirlediği hedeflere uygun
bir şekilde, rekabetçi bir piyasanın
devamlılığını sağlamak ve öncelik
verdiği KOBİ’lerin rekabet gücünün
iyileştirilmesi başta olmak üzere
önemli ekonomik yararlarının bulunması sebebiyle devlet yardımları
desteklemektedir. Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa
Komisyonu tarafından şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma kapsaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mındaki desteklere ilişkin kurallar
da yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerde biri,
KOBİ’lere yardımcı olması açısından
yeniden yapılandırma desteğinin
gereklilikleri kolaylaştırmaktır. Burada söz konusu olan destek 18 aylık
bir süre ile sınırlı tutulmuştur.
Devlet desteği alan bir şirket, rakiplerine göre avantaj sağlamaktadır.
Dolayısıyla, Antlaşma genel ekonomik kalkınma nedenleriyle gerekçelendirilmediği müddetçe devlet
yardımını genel olarak yasaklar. Bu
yasağa uyulmasını ve muafiyetlerin
AB’de eşit şekilde uygulanmasını
sağlamak için Avrupa Komisyonu,
devlet yardımlarının AB kurallarına
uymasını sağlamakla yükümlüdür.
Devlet yardımı, ulusal kamu otoritelerinin taahhütlerine seçici bir
şekilde verilmiş herhangi bir biçimde bir avantaj olarak tanımlanır. Bu
nedenle, bireylere verilen sübvansiyonlar veya tüm işletmelere açık genel önlemler bu yasak kapsamında
değildir ve devlet yardımı oluşturmamaktadır.
Devlet yardımı kapsamına giren
destekler şu şekillerde söz konusu
olabilir: Hibeler, faiz ve vergi indirimleri, garantiler, bir şirketin tamamının veya bir kısmının devlet
teşebbüsleri veya tercihli şartlarla
mal ve hizmet sunması. Bu durum
yararlanıcısına, belirli şirketlere, sanayi belli sektörlerine veya belirli
bölgelerde bulunan şirketlere seçici
bir avantaj sağlar. Bu tür bir yaklaşımın üye devletler arasındaki ticareti
etkileme olasılığı yüksek olmaktadır.
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Devlet yardımlarının önemi, Komisyonun üye ülkelerin ekonomik politikalarına doğrudan karışabileceği
nadir alanlardan biri olmasından
kaynaklanmaktadır. Avrupa Komisyonu güçlü soruşturma ve karar
verme yetkilerine sahiptir. Bu yetkilerin merkezinde, Üye Devletler
tarafından takip edilmesi gereken
bazı durumlarda bildirim prosedürü bulunmaktadır. Devlet Yardımları
Prosedürü Tüzüğünün 2013 revizyonu ile daha önce sadece Rekabet
ve Birleşme kontrolünün bir parçası
olarak mümkün olan devlet yardım
sektörü araştırmaları yapma imkânını getirmiştir. Devlet yardımları
ile ilgili sorular, devlet yardım önlemlerinin çeşitli Üye Devletlerde
rekabeti bozabileceği veya mevcut
yardım önlemlerinin artık düzenleyici çerçeveyle uyumlu olmadığı
durumlarda başlatılabilir. Yardım
önlemleri ise ancak Komisyon tarafından onaylandıktan sonra uygulanabilir. Ayrıca Komisyon, uyumsuz
Devlet yardımlarını geri alma gücüne sahiptir.
Komisyon içerisinde yeralan Genel
Müdürlüklerde üçü devlet yardımlarıyla ilgili denetimi gerçekleştirmektedir. Bunlar: Balıkçılık (balıkçılık ve su ürünleri ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması için),
Tarım (tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması için) ve diğer tüm sektörler için rekabet genel
müdürlükleridir. Öte yandan, AB’deki şirketler ve tüketiciler de Komisyona ihbarda bulunarak soruşturma
başlatabilecek önemli oyunculardır.
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Dış İlişkiler Konseyi
(Foreign Affairs Council)
–Kamuran REÇBER–
Dış İlişkiler veya Dışişleri Konseyi, Konsey’in oluşum şekillerinden veya tertiplerinden birisidir.
Bu Konsey insani yardım, ortak dış
ve güvenlik politikası dâhil olmak
üzere, kalkınma işbirliği ve ortak
ticaret politikası, Avrupa güvenlik
ve savunma politikası gibi AB’nin
dış eylem bütünlüğünü gündemine
almaktadır. Dış İlişkiler Konseyi, Komisyon ile irtibat halinde bulunarak
Avrupa Birliği’nin (AB) dış eyleminin uyumunu AB’nin sahip olduğu
tüm araçlarla oluşturmayı amaçlamaktadır.
Dış İlişkiler Konseyi, AB Zirvesi tarafından tesis edilen yönlendirmeleri
temel alarak AB’nin ortak dış ve güvenlik politikasını tanımlamakta ve
uygulamaktadır. Dış İlişkiler Konseyi, Yüksek Temsilci ile birlikte AB’nin
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dış eyleminin etkinliğini, uyumunu
ve birliğini gözetmektedir. Yüksek
Temsilci ve Üye Devletler, ortak
güvenlik ve savunma politikası alanında Dış İlişkiler Konseyi’ne öneri(ler) sunabilmektedir.
Dış İlişkiler Konseyi, prensip olarak
Üye Devletlerin Dışişleri Bakanları
düzeyinde ayda bir kere toplanmaktadır. Dış İlişkiler Konseyi gündemine göre, Savunma Bakanları (ortak
güvenlik ve savunma politikası),
Kalkınma Bakanları (kalkınma işbirliği) ve Ticaret Bakanları (ortak
ticaret politikası) düzeyinde de toplantılar yapabilmektedir. Dış İlişkiler
Konseyi’nin toplantı dönemlerinde
başkanlık görevini Yüksek Temsilci
yapmaktadır.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 168.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
195–198.

Dışta Kalma İmkânı
(Opt–out)
–Merve AĞZITEMİZ–
Dışta kalma imkânı ya da opt–out,
Avrupa Birliği’nde (AB) belirli bir
politika alanının dışında kalmak isteyen Üye Devletlere tanınan hukuki bir imkândır. Bu imkân kurucu
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antlaşmalar çerçevesinde Üye Devletlere tanınan esneklik örneklerinden birisini oluşturmaktadır. Avrupa bütünleşmesi zamanla birçok
farklı alana etki etmiştir. Bütçe, para
politikaları, ceza hukuku, sınır kontrolleri ve göç gibi ulus devletlerin tekelinde görülen alanlara da yayılma
olgusu ortaya çıkmıştır. Bu da, bazı
Üye Devletlerde Avrupa bütünleşmesinin kapsamının tartışılmasına
neden olmuştur. Bu tartışmalar ise
Üye Devletlerin kurucu antlaşmaların kapsayacağı bazı alanların dışında kalması ile sonuçlanmıştır.
Dışta kalma imkânı ya da opt–out,
hukuki açıdan kurucu antlaşmaya
eklenen bir protokol ile mümkün
olmaktadır. Bu protokol sayesinde
ilgili Üye Devlet, Birlik için ortak bir
politika alanının dışında kalmaktadır. Bu protokoller, kurucu antlaşmalar ile aynı hukuki değere sahip
olup onlarla birlikte yürürlüğe girmektedir. Bugün için temel olarak
dört farklı alanda Üye Devletlerin
dışta kalma imkânı ya da opt–out
kullandığı görülmektedir. Bu alanlar; Ekonomik ve Parasal Birlik, Savunma, Özgürlük Güvenlik ve Adalet Alanı ve Temel Haklardır.
Maastricht Antlaşması (1993) müzakereleri esnasında özellikle parasal birlik ve birtakım sosyal konular
Birleşik Krallık ve Danimarka için
egemenlikleri ve bazı diğer hassasiyetleri nedeniyle sorun haline
gelmiştir. Maastricht Antlaşması’nın
imzalanıp onaylanabilmesi amacıyla Danimarka ve Birleşik Krallık için
ekonomik ve parasal birliğin üçüncü
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aşamasında yer almamaları bakımından antlaşmaya ekli bir protokol
ile dışta kalma imkânı ya da opt–out
öngörülmüştür. Bu nedenle bu iki
Üye Devlet ortak para birimi olan
Avro’ya geçiş yapmamıştır.
Maastricht Antlaşması, getirdiği
sosyal politikaya ilişkin başlık nedeniyle Birleşik Krallık için yine bir
sorun teşkil etmiştir. Bu nedenle,
Antlaşma’ya ekli protokol ve protokolün eki olan anlaşma kapsamında
kalan sosyal politika alanlarında çıkarılacak olan hukuki tasarrufların
Birleşik Krallık’ı etkilemeyeceğine
karar verilmiştir. Bu durum Amsterdam Antlaşması (1999) ile birlikte
değişmiştir. Birleşik Krallık rızasıyla,
Amsterdam Antlaşması ile birlikte
daha önce protokolle düzenlenen
ve Birleşik Krallık’ın dışta kalma imkânı ya da opt–out aldığı sosyal politika başlıkları antlaşma bünyesine
alınmış ve tüm Üye Devletler açısından bağlayıcı hale gelmiştir.
Maastricht Antlaşması savunma
alanında Danimarka bakımından
özel bir durum öngörmüştür. Batı
Avrupa Birliği’ne katılmak istemeyen Danimarka, Maastricht Antlaşması’nı referanduma götürmüş
ve bu oylamadan olumsuz sonuç
çıkmıştır. Bunun üzerine 12 Aralık
1992 tarihinde Edinburg Zirvesinde
bir anlaşmaya varılmış ve Danimarka’nın özel durumu kabul görmüştür. Bugün için kurucu antlaşmalara
ekli bir protokolle bu husus hüküm
altına alınmış bulunmaktadır ve dışta kalma imkânı ya da opt–out savunma alanına genişlemiştir. Buna
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göre Danimarka, savunma alanı ile
ilgili Birlik karar, eylem ve uygulamalarına katılmayacaktır. Ayrıca diğer
Üye Devletlerin bu alanda işbirliğini
daha ileri bir seviyeye çıkarmalarını
da engellemeyecektir. Danimarka
bu sayede, savunma alanının işletme maliyetlerini üstlenmemektedir
ve gerektiği durumda askeri kabiliyetini Birlik çerçevesinde kullanmama hakkına sahiptir.
Amsterdam Antlaşması aynı zamanda ilk kez Maastricht Antlaşması ile
kurucu antlaşmalara eklenen Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği alanında yaptığı değişiklikler bakımından
önemlidir. Amsterdam Antlaşması,
bir isim değişikliğiyle bu alanın kapsadığı konuları Özgürlük, Güvenlik
ve Adalet Alanı adı altında toplamış,
hükümetlerarası yapıdaki bu alanın
kapsadığı konulardan bir kısmını da
–vize politikası, göç politikası, iltica
politikası, hukuki konularda adli
işbirliği ve Schengen müktesebatı–
ulusüstü yapıya aktarmıştır. Bu aktarım ise Danimarka, Birleşik Krallık
ve İrlanda açısından tartışmalı hale
gelmiştir.
Burada hem Schengen müktesebatı
hem de Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’na ilişkin diğer konular bakımından ikili bir ayrım yapmak gereklidir. Schengen müktesebatı ile ilgili olarak bugün için Danimarka, bu
müktesebata dayanan bir tasarrufu
AB hukukunun bir parçası sayılmaksızın iç hukukunda uygulamaya karar verebilecektir. Birleşik Krallık ve
İrlanda ise istisnasız dışta kalma imkânı ya da opt–out ile bu alanın taAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mamen dışında kalmıştır. Özgürlük,
Güvenlik ve Adalet Alanı’na ilişkin
diğer konular bakımından ise Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka,
bu alana ilişkin tasarruf önerileri ile
ilgili Konsey işlemlerine katılamayacaktır. Ancak belirli şartlar altında
bu Üye Devletler bu tasarruflara dahil olma hakkına da sahip kılınmıştır.
Bu hak ise dahil olma imkanı ya da
opt–in olarak adlandırılmaktadır.

uyumlu olmadığına karar verecek
şekilde genişletemeyecektir. Aynı
zamanda THŞ’nin bir maddesinin
Birleşik Krallık ve Polonya’nın ulusal
hukuk ve uygulamalarına işaret ettiği durumlarda, bu hükümler bu Üye
Devletlerde sadece kendi hukuk ve
uygulamaları kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

Son olarak temel haklar bakımından
ise özellik taşıyan bir uygulama söz
konusudur. Başlangıçta ekonomik
temelli olarak kurulan Birliğin ekseni zamanla insan haklarına doğru
genişlemiştir. İçtihat hukuku ile zenginleşen bu alan kodifiye edilmeye
başlanmıştır. Lizbon Antlaşması
(2009) ile bağlayıcı hale gelen Temel Haklar Şartı (THŞ) ise Birleşik
Krallık ve Polonya’da kendi hukuk
sistemlerinin işleyişi bakımından
bazı tartışmaların doğmasına neden
olmuştur. Bu bakımdan Antlaşmaya
ekli bir protokolle bu iki Üye Devlete bazı haklar tanınmıştır. Doktrinde
bazı yazarlar bu durumu dışta kalma imkânı ya da olarak değerlendirirken bazı yazarlar ise bu durumun
dışta kalma imkânı ya da dışında kaldığını savunmaktadır. Bu bağlamda
temel haklar bakımından yumuşak
bir uygulama olarak değerlendirilebilecek bu durum hakkında da okuyucuya kısa bir bilgi vermek yerinde
olacaktır. Buna göre THŞ, ABAD’ın,
Polonya ya da Birleşik Krallık mahkemelerinin yetkilerini, bu Üye Devletlerin hukuk, idari hükümler ya da
uygulamalarının temel haklar ve özgürlükler ile bunlara ilişkin ilkeler ile

Ultan, Mehlika Özlem. “Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere
Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı”, Siyaset, Ekonomi ve
Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:
5, No: 4, 2017, s. 217–236.
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Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014.

Dijital Tek Pazar 		
(Digital Single Market)
–Melis BOSTANOĞLU–
6 Mayıs 2015 tarihinde kabul edilen
Dijital Tek Pazar Stratejisi, Avrupa
Komisyonu’nun 2015-2019 yıllarına yönelik on önceliğinden biridir.
Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve
işletmeleri, çevrim içi araçlar ve hizmetler kullanırken bazı engellere ta479

kılmıştır. Bu engeller doğrultusunda
tüketicilerin bazı mal ve hizmetlere
erişimi kısıtlanmış, işletmeler dijitalleşmenin tüm faydalarından
yararlanamamış ve hükümetler ile
vatandaşlar da aynı şekilde bu dijital dönüşümden tam olarak faydalanamamıştır. Bu nedenle Avrupa
Komisyonu, Dijital Tek Pazar stratejisi ile Tek Pazarı dijital teknolojilerin getirdiği dönüşüme ayak uydurabilir hale getirmeye ve 28 ulusal
dijital pazarını tek bir pazar haline
getirmeye karar vermiştir.
Dijital Tek Pazar’ın üç politika önceliği vardır:
•

Dijital mallar ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesi: Dijital Tek
Pazar stratejisi, AB çapındaki
tüketiciler ve işletmeler için sınır ötesi e-ticaretin önündeki
engellerin kaldırılmasını ve çevrim içi içeriklere erişimi sağlarken tüketicilerin korunmasını
artırmayı amaçlamaktadır.

•

Dijital ağların ve hizmetlerin
zenginleştiği bir ortam: Dijital
Tek Pazar, doğru mevzuatlar ile
desteklenen yüksek hızlı, güvenli altyapıları ve hizmetleri
sağlayarak dijital ağlar ve hizmetler için doğru ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

•

Büyüme faktörü olarak dijital: Dijital Tek Pazar Stratejisi,
Avrupa Dijital Ekonomisi’nin
büyüme potansiyelini en üst
düzeye çıkarmayı amaçlamak-
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tadır. Böylece her AB vatandaşı, özellikle kapsayıcı bir dijital
toplum için gerekli olan dijital
becerileri geliştirerek, dijital
ekonominin faydalarından tam
olarak yararlanabilecektir.
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. Digital single market, https://ec.europa.eu/
commission/priorities/digital-single-market_en

Dikey Doğrudan Etki
(Vertical Direct Effect)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Dikey doğrudan etki, kişilerle kamu
otoriteleri arasındaki hukuki ilişkiler açısından bir normun doğrudan
etkili olması boyutudur. Bu itibarla bir Avrupa Birliği (AB) normuna
kişiler tarafından Üye Devletlere
karşı veya Üye Devletler tarafından
kişilere karşı mahkemeler önünde
istinat edilebilmesini ifade etmektedir. AB müktesebatı açısından,
ters nitelikte dikey doğrudan etki
açısından direktifler hariç tutulmak
üzere, dikey doğrudan etki açısından hiçbir sınırlama söz konusu
değildir. Çünkü direktifler sadece
dikey doğrudan etkiye sahiptir ve
bu itibarla ters dikey doğrudan etkiden mahrumdurlar. Çünkü bir kişinin yanlışından istifade edememesi
şeklinde tanımlanabilecek estoppel
doktrini çerçevesinde ulusal hukukunu direktife göre uyarlamayan bir
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Üye Devletin söz konusu ihlali veya
ihmali üzerine oluşan durumdan istifade edebilmesi ve dolayısıyla uygulamadığı direktife kişiler aleyhine
dayanabilmesi mümkün değildir.
Dikey doğrudan etkinin kapsamının
belirlenebilmesi, AB hukukunun etkili ve yeknesak uygulanabilmesi
açısından, devlet kavramının kapsamının belirlenmesine de bağlıdır. Bu
itibarla devlet kavramı organik yapısı itibariyle bütün unsurları yanında,
hukuki şekline bakılmaksızın devlet
tarafından kendisine kamu hizmeti
görme vazifesi verilen ve bu görevi devletin kontrol ve denetiminde
gerçekleştiren ve bu çerçevede özel
kişiler arasındaki ilişkilere uygulanabilir normal hukuk kurallarını aşar
mahiyette özel bazı yetki ve imtiyazlarla donatılan devletin organik
yapısı dışındaki özel hukuk kurum
ve oluşumları da dikey doğrudan
etki ilkesi bağlamında devlet kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.
Yani bu kurum veya oluşumlar özel
kişilerden ayrılmalı, kamu hukuku
tarafından yönetilen ve dolayısıyla
geniş anlamda devletin parçası olan
hukuki kişilik olduklarından ya da
kamu hizmeti yürütmekle görevlendirilip bu amaçla imtiyaz verildiklerinden mukayeseli olarak devlet gibi
değerlendirilmelidir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
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Dilekçe Verme Hakkı
(Right to Petition)
–İlke GÖÇMEN–
Dilekçe verme hakkı, her Birlik vatandaşı ve Üye Devletlerden birinde ikamet eden veya sicilde kayıtlı
merkezi Üye Devletlerden birinde
bulunan bir gerçek veya tüzel kişi
tarafından, bireysel olarak veya diğer vatandaş veya kişilerle birlikte
kullanılabilir. Bu hak çerçevesinde,
ilgili kişiler, Avrupa Birliği’nin (AB)
faaliyet alanlarından birinin kapsamına giren ve kendisini doğrudan
etkileyen bir mesele hakkında Avrupa Parlamentosuna dilekçe verme
hakkına sahiptir. Bir dilekçe, kamu
veya özel çıkar bağlamında bir şikayet veya talep ile ilgili olabilir. Avrupa Parlamentosu bünyesinde bir
Dilekçeler Komitesi kurulmuştur ve
bu Komite, üyelerinin çoğunluğu ile,
Avrupa Parlamentosu İç Tüzüğü kurallarına uygun olarak, bir dilekçenin nasıl muamele göreceğine ilişkin
rehber ilkeler belirler. Bir dilekçe,
kayıt altına alındıktan sonra Avrupa
Parlamentosu Başkanı tarafından
Dilekçeler Komitesi’ne iletilir ve ilk
olarak kabul edilebilirlik incelemesine tabi tutulur. Dilekçeler Komitesi,
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kabul edilebilir bulunan bir dilekçe
çerçevesinde bir görüş veya tavsiye
alabilir ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’ndan bunu ilgili otoriteye iletmesini isteyebilir. Ayrıca, Dilekçeler
Komitesi, görüşmelerinin sonuçları
hakkında Avrupa Parlamentosu’na
yıllık olarak rapor verir. Son olarak,
sicile kayıtlı dilekçelerin başlığı ve
metin özeti, görüş metni ve dilekçelerin incelenmesi ile bağlantılı olarak
iletilen en önemli kararlar, Avrupa
Parlamentosu websitesi içindeki Dilekçeler Portalı aracılığıyla kamuya
açık hale getirilir.
Okuma Listesi
Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Portalı: https://www.europarl.europa.
eu/petitions/en/home

Direktif (Directive)
–Narin İDRİZ–
Direktifler, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 288
uyarınca ikincil hukukun bir parçasını oluşturan hukuki tasarruf türlerinden birisi olarak listelenmektedir.
Direktifler, AB kurumları tarafından
kurucu antlaşmalara uygun olarak
kabul edilir. Bunlar, ya olağan yasama usulü uyarınca Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından ya da
sadece Avrupa Parlamentosu’nun
onay verdiği ya da Avrupa Parlamentosu’na danışılan özel yasama usulü
uyarınca Konsey tarafından kabul
edilen hukuki tasarruflardır.
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ABİHA md. 288, bir Direktifin muhatabı (bir, birkaç veya tüm) Üye Devletler açısından ulaşılması gerekli
sonuçları itibariyle bağlayıcı olduğunu belirtirken şekil ve yöntem seçimini Üye Devletlere bırakmaktadır.
Doğrudan uygulanırlık taşıyan, yani
yürürlüğe girdikten hemen sonra AB
Üye Devletlerinin ulusal hukuklarında doğrudan uygulanan Tüzüklerin
aksine, Direktifler doğrudan uygulanamaz. Bunun anlamı, AB düzeyinde
kabul edildiğinde bir Direktifin ilgili
ülkede uygulanabilir olmadan önce
ulusal hukuka aktarılması gerekliliğidir. Başka bir deyişle, bir Direktifin
ulusal düzeyde etkili olması için, AB
Üye Devletlerinin Direktifi ulusal hukuka dahil etmek için bir hukuk düzenlemesini kabul etmesi gerekmektedir. Kurucu antlaşmalar, ulusal tedbirler Direktif tarafından belirlenen
hedeflere ulaştığı sürece Üye Devletlere aktarma yöntemlerini seçme
özgürlüğü vermektedir. Ulusal makamlar da bu tedbirleri Komisyon’a
iletmelidir. Aktarma, genellikle 2 yıl
olan, Direktifte belirtilen son tarihe
kadar gerçekleştirilmelidir.
Direktifler, Üye Devletlerin ulusal hukuklarının uyumlaştırılması için, yani
uyumlaştırma amacıyla tercih edilen araçlardır. Asgari uyumlaştırma
veya tam uyumlaştırma amaçlayabilen gerekliliklerine göre ayırt edilebilirler. Direktif, asgari uyumlaştırmayı hedefliyorsa asgari standartları
belirlerken bazı AB üyesi devletlerin
hukuk sistemlerinin Direktifte belirtilenlerden daha yüksek standartlar
belirlemesine veya sürdürmesine
izin verir. Direktif tam uyumlaştırmaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yı hedefliyorsa AB üyesi devletler
Direktifte belirtilenlerden daha katı
kural veya standartlar getiremez.

Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2.
Baskı, 2017, s. 117.

Direktifler dikey doğrudan etki doğurabilir. Bunun anlamı, Direktif hükümlerinin koşulsuz, yeterince açık
ve kesin olması ile takdir hakkına
yer bırakmaması halinde, bireylerin
AB otoritelerine veya Üye Devletlere karşı ulusal mahkemeler önünde
doğrudan bir Direktif hükümlerine
dayanabilmesidir. Kural olarak, Direktif sadece iç hukuka aktarıldıktan
sonra etki doğurur; ancak Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD), ulusal
hukuka aktarımın zamanında gerçekleşmemesi veya doğru yapılmaması halinde bireylerin korunmasını
kabul etmiştir. Ayrıca ABAD, devlet
sorumluluğu ilkesi çerçevesinde,
belirli koşulların varlığı halinde, zamanında veya doğru bir şekilde iç
hukuka aktarılmamış Direktifler nedeniyle kişilerin maruz kaldıkları zararlar için tazminat alma olasılığını
da kabul etmektedir.

Prechal, Sacha. Directives in EC Law,
Oxford: Oxford University Press, 2.
Baskı, 2006.

Bu kapsamda önemli olarak belirtilecek bir diğer husus ise, Tüzüklerin
aksine, Direktiflerin yatay doğrudan
etkiye elverişli olmamasıdır. Bununla kastedilen, bir bireyin başka bir
bireye karşı talepte bulunurken Direktife dayanamamasıdır.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
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Dogan Davası 		
(Dogan Case)
–İlke GÖÇMEN–
Dogan davası, C‑138/13 sayı ve 10
Temmuz 2014 karar tarihli olup
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği
(AB) ortaklık hukukunun maddi boyutu –Türkiye ile ilgili iş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestîsi– ile
ilgilidir.
Dogan davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan
Doğan Türkiye’de mukim bir Türk
vatandaşıdır. Bayan Doğan’ın eşi
Bay Doğan da, o an için, Almanya’da süresiz ikamet iznine sahip
ve çoğunluk hissesini elinde tuttuğu bir limited şirketin müdürü olan
bir Türk vatandaşıdır. Bayan Doğan,
aile birleşimi yoluyla Bay Doğan’ın
yanına, Almanya’ya yerleşmek istemektedir. Alman hukuku, bunun
için, kural olarak, “eş Alman dilinde en azından temel seviyede iletişim kurabiliyor” olmalı şartını da
aramaktadır. Bayan Doğan, Alman
büyükelçiliğine başvurarak aile birleşimi amacıyla vize talep etmiş ve
“yeterli” (62/100) sayıldığı dil testi
sonucunu da sunmuştur. Büyükelçiliğe göre ise Bayan Doğan, oku483

ma–yazma bilmemekte olup çoktan
seçmeli soruları rastgele cevaplamıştır. Büyükelçilik, yeterli Almanca
bilgisine ilişkin kanıtın yokluğunda
bu başvuruyu ve takip eden başvuru ve itirazı reddetmiştir. Bayan Doğan, ulusal mahkeme önünde açtığı
davada, dil bilgisi kanıtının Türkiye –
AB ortaklık hukuku çerçevesinde iş
kurma hakkı ve hizmet sunma serbestîne ilişkin yeni kısıtlama getirme yasağını –Katma Protokol md.
41(1)’i– ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep
etmiştir.
ABAD, Dogan kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, somut
olayın Katma Protokol md. 41(1)’in
kişi ve konu bakımından uygulama
alanı içinde olup olmadığı ele alınmıştır. Buna göre Bay Doğan, Türk
vatandaşı olup Almanya’da çoğunluk hissesine sahip olduğu bir limited şirketin müdürü olarak gelirini
serbest meslek faaliyetinden elde
ettiği için iş kurma hakkının kişi bakımından kapsamı içinde kalır. Aile
birleşimi ise, iş kurma hakkının konu
bakımından kapsamı içinde kalır;
zira “bir Türk vatandaşının bir Üye
Devlette istikrarlı bir ekonomik etkinlik yürütmek için oraya yerleşme
kararı, o Üye Devletin düzenlemeleri aile birleşimini zor veya imkânsız hâle getiriyorsa negatif biçimde
etkilenebilir”. Dogan kararı, bu yönüyle, aile birleşiminin Katma Protokol md. 41(1)’in konu bakımından
kapsamı içinde kaldığını gösteren
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ilk karar olmuştur. Dogan kararı, bu
yönüyle, bu kez 1/80 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararı (OKK) md. 13 ile ilgili
olarak, Genc davası (C–561/14) ile
takip edilmiştir.
İkinci olarak, yeni kısıtlama getirme
yasağı (standstill) testi somut olaya
tatbik edilmiştir. Buna göre ulusal
önlem, Katma Protokol’ün yürürlüğe girme anına göre “aile birleşimini
daha çok zorlaştırıyorsa” ilgili “Türk
vatandaşlarının iş kurma hakkını
kullanımına yönelik [Katma Protokol
md. 41] anlamında “yeni kısıtlama”
oluşturur”. Somut olaydaki önlem,
yani asgari Almanca bilgisi gerekliliği, Almanya bakımından Katma Protokol’ün yürürlüğe girme anı, yani
1 Ocak 1973’te yoktur; dolayısıyla
bu önlem aile birleşimini daha çok
zorlaştırdığından “yeni kısıtlama”
sayılır. Bununla birlikte, böyle bir
kısıtlama, kamu yararına ilişkin ağır
basan sebepler ile haklı gösterilemediği ve orantılılık ilkesine uygun
olmadığı, yani güttüğü meşru amaca erişmek için uygun olmadığı veya
ona erişmek için gerekli olanın ötesine geçtiği müddetçe yasaklanmıştır. Almanya’ya göre asgari Almanca
bilgisi gerekliliği, zorla evliliklerin
önlenmesi ve entegrasyonun arttırılması amaçlarıyla getirilmiştir.
ABAD’a göre de bu amaçlar meşru
amaç sayılsaydı bile ilgili gereklilik,
“her bir olayın spesifik koşulları dikkate alınmaksızın otomatik olarak
aile birleşimi başvurusunun geri
çevrilmesine yol açtığından, güdülen amaca erişmek için gerekli olanın ötesine geçmektedir”. O hâlde
ulusal önlem haklı gösterilememekAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tedir. Öyleyse Katma Protokol md.
41(1), asgari Almanca bilgisi gerekliliği vazeden ulusal hukuk önleminin önüne geçer. Dogan kararı, bu
yönüyle, –1/80 sayılı OKK md. 13 ile
ilgili Demir davasının (C‑225/12) ardından– Katma Protokol md. 41(1)
yönünden, yeni kısıtlama oluşturan
bir ulusal önlemin mutlak olarak AB
hukukuna aykırı olmadığına, bilakis
duruma göre haklı gösterilebilir olduğuna işaret eden ilk karar olmuştur.
Okuma Listesi
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Doğrudan Ayrımcılık
(Direct Discrimination)
Bkz. Vatandaşlık Temelinde Doğrudan Ayrımcılık Yasağı
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Doğrudan Etki 		
(Direct Effect)
Bkz. Doğrudan Etki İlkesi

Doğrudan Etki İlkesi
(Principle of Direct Effect)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Doğrudan etki ilkesi kaynağı Avrupa
Birliği (AB) mevzuatında bulunmayan ve ilk olarak Van Gend en Loos
davası (Case 26/62) ile ihdas edilen,
AB hukukunun etkililiğinin ve icrailiğinin sağlanması adına yargısal içtihatla oluşturulan ilkelerden biridir.
Özel icrailik temin yollarından AB
hukukunun ulusal hukuk sistemlerinde uygulanmasının sağlanmasında ve etkililiğini teminde en etkili,
AB hukuk düzeninin kişilerle kurduğu süjelik ilişkisine dayalı olarak
anayasallaştırılmasında en işlevsel,
AB hukuk düzenine ulusüstü nitelik
kazandırmada ve AB hukuk düzeni
ve AB hukukunun kazandığı doğa ve
nitelik itibariyle en nitelikli hukuki
çaredir. Doğrudan uygulanabilirlik
kavramından farklı olarak doğrudan
etki kavramı bağlayıcı bir AB normunun somut durumlara yargısal
uygulanabilme kabiliyetini ve hukuki durumlardaki bireysel etkisini,
bir hükmün nihai noktada bir mahkeme önünde istinat edilebilmesi
için yeterince işlevsel, operasyonel
ve yargısal icrailik niteliği taşımasını, normların somut duruma uygulanabilme kabiliyetini, yargının bir
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hükmün uygulanmasına dahil olabilmesini, bir hükmün haklar yaratma,
yükümlülükler getirebilme ve hukuki
ilişkileri değiştirebilme kabiliyetini ifade etmektedir. Doğrudan etki
kavramını sübjektif ve kişisel haklar
yaratma ile eşdeğer görerek kişisel
hak sağlanmasını (schutznorm) ilgili
kuralın icrailiğinde bir önşart olarak
ele alan görüşler bulunmasına rağmen, doğrudan etki kavramının, büyük oranda kişisel haklar ve onların
korunması talebiyle irtibatlı olsa da,
kişisel haklara hasredilemeyecek ve
haklar temin etmeyen kuralların hukukilik denetimini de sağlayan boyutunu da içeren geniş bir kavram olduğunun bilinmesi gerekir. Bir hukuk
kuralının doğrudan etkili olabilmesi
hükmün yeterince belirgin/kesin,
açık ve şartsız nitelik taşımasına bağlıdır.
AB hukukunda iki tasarruf açısından
doğrudan etki diğer müktesebata
göre bazı farklılıklar göstermektedir.
Direktifler, sadece dikey doğrudan
etkiye sahiptir. AB tarafından akdedilen uluslararası anlaşmaların doğrudan etkisi ise iki aşamalı bir şartlar
kümesine tabidir. Öncelikle genel
itibariyle anlaşmanın amacının, yapısının, ruhunun, genel şemasının ve
lafzının doğrudan etki oluşturmaya
imkan tanıması gerekir. Bunun teyidi üzerine ikinci aşamada bu anlaşmanın ilgili hükümlerinin doğrudan
etkili olabilmesi için belirgin/kesin,
açık ve şartsız nitelik taşıması gerekecektir.
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Doğrudan Etkili 		
(Directly Effective)
Bkz. Doğrudan Etki İlkesi

Doğrudan İlgi 		
(Direct Concern)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Bir tasarruf ile kişinin hukuki durumu
arasındaki doğrudan ilgi, bir tasarrufun kişinin hukuki durumunu doğrudan etkilemesi, uygulama yetki ve
görevi verilen iradeye, yani başka bir
Avrupa Birliği (AB) kurumu/organı
veya Üye Devlete, gerçek manada
takdir yetkisi bırakmaması, tasarrufun uygulanmasının otomatik olması
ve kişinin hukuki durumunda gerçekleşen hukuki sonucun aracı kurallar (başka bir tasarrufça belirlenmiş
AB kuralı veya ulusal kural) bulunmaksızın sözkonusu AB tasarrufundan kaynaklanıyor olması durumunu
ifade etmektedir. Bu durum başka
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bir ifadeyle bir yandan tasarrufun
kendi kendine yetecek ve uygulayıcı tasarruf gerektirmeyecek şekilde
tam bir kurallar bütünü oluşturması durumunu, diğer yandan da aracı tasarruf veya başka bir norm ile
uygulayıcı iradenin kullandığı takdir
yetkisinin, tasarruf ile kişinin hukuki
durumuna etki arasındaki illiyet bağını kes(e)memesi durumunu ifade
eder. Bu durum ya uygulayıcı iradeye takdir yetkisi bırakılmamasını, ya
da takdir yetkisinin çerçevesinin önceden belirli olmasını ve uygulayıcı
işlemin içeriğinin önceden tespit
edilmesini, takdir yetkisinin kullanıldığı durumlarda bile bu yetkinin
nasıl kullanılacağının önceden belli
olmasını gerektirir. Doğrudan ilgi
şartı çerçevesinde, tasarruf ile davacı kişinin hakları üzerindeki etki
arasında doğrudan bağlantı olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Doğrudan ilgi şartı, davacı bakımından kendisini muhatap alan
tasarruflar ile uygulayıcı tasarruf
gerektirmeyen düzenleyici tasarruflar dışında kalan AB tasarrufları
açısından bireysel ilgi şartıyla birlikte kümülatif bir dava ehliyeti şartı,
uygulayıcı tasarruf gerektirmeyen
düzenleyici tasarruflar açısından
ise yegane dava ehliyeti şartı teşkil
etmektedir. Direktiflerin, muhatap
aldığı Üye Devlet(ler)i, uygulanması
noktasında şekil ve yöntemi belirleme yetkisi veren, sadece amaca ulaşılması açısından bağlayan dolaylı
düzenleme formunda, muhatap
aldığı Üye Devlet(ler)in uygulayıcı
mahiyette ulusal işlemler kabul etmesini gerektiren iki aşamalı yapıya
sahip, düzenleyici nitelikli ve genel
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

uygulaması olan tasarruf olmaları
hasebiyle doğrudan ilgi şartını karşılaması zorluk teşkil etmektedir.
Ancak direktiflerin Üye Devlet(ler)e
çok az takdir yetkisi bırakacak şekilde detaylı şekilde tasarlanması durumunda kişilerin hukuki durumu
için doğrudan ilgi teşkil edebilecekleri de kabul edilmelidir.
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Doğrudan Seçimler
(Direct Elections)
Bkz. Avrupa Seçimleri

Doğrudan Ticaret Tüzüğü
Tasarısı (Proposal on
Direct Trade Regulation)
–Ulaş GÜNDÜZLER–
Kıbrıs Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1972 yılında akdedilen Ortaklık Antlaşması
ve bu Antlaşmaya bağlı Protokol487

ler, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Avrupa
Birliği (AB) arasındaki ticaretin kurallarını düzenlemiştir. Türkiye’nin
1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekâtı ile ada fiilen ikiye ayrıldıktan
sonra, Kıbrıslı Türkler önce Kıbrıs
Türk Federe Devleti’ni, daha sonra
da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
(KKTC) kurmuştur. KKTC devleti, Avrupalı devletler tarafından bağımsız
bir devlet olarak tanınmadığından
ve Kuzey Kıbrıs hala Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ülkesinin bir parçası olarak
kabul edildiğinden, Kıbrıslı Türklerin Avrupa ile ticaret yapmasının
nasıl gerçekleşeceği sorunu ortaya
çıkmıştır. Bu sorun özellikle, 1994
yılında Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) Anastasiou davasında
(C–432/92) verdiği kararla kendini
göstermiştir. ABAD, Ortaklık Antlaşması’nın taraflarından biri olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs’ta
etkin kontrolünün bulunmadığına,
KKTC’nin yetkili makamlarının verdiği ticarete ilişkin belgelerin de
Ortaklık Antlaşması çerçevesinde
geçerli kabul edilmeyeceğine karar vermiştir. Böylelikle KKTC çıkışlı
bir ürünün, Ortaklık Antlaşması’nın
sağladığı ayrıcalıklardan yararlanarak AB ülkelerine doğrudan ihraç
edilmesi imkânsız hale gelmiştir.
Kıbrıs Rum Kesimi, tüm Kıbrıs adasını temsilen Kıbrıs Cumhuriyeti adı
altında AB’ye üye olmadan hemen
önce, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için adanın her iki kesiminde de
referandum yapılmıştır. Bu referandumda Kıbrıslı Türkler Birleşmiş
Milletler tarafından hazırlanan Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine ilişkin
antlaşmaya güçlü destek vermiştir.
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AB Zirvesi, Kıbrıslı Türklerin referandumdaki iradesine karşılık olarak
Kıbrıslı Türklerin ekonomik soyutlanmışlığını sonlandıracak tedbirlerin alınmasına karar vermiştir. Kuzey
Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında mal
ve kişi hareketlerini düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü’ne ek olarak, Kuzey
Kıbrıs’tan AB’ye doğrudan ticaret
yapılabilmesi için Komisyon Doğrudan Ticaret Tüzüğü tasarısını hazırlamıştır. Ancak AB kurumları, Tüzüğün hukuki dayanağı konusunda uzlaşamamışlardır. Avrupa Parlamentosu ve Konsey, Tüzüğün hukuki
dayanağının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
Katılım Antlaşması’na eklenen Kıbrıs Hakkında 10 Numaralı Protokol
olduğunu, bu sebeple Konsey’de oy
birliği ile karar verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu durum, Kıbrıs
Rum Kesimi’ne Tüzük tasarısını veto
etme olanağı verecektir. Kıbrıs Rum
Kesimi otoriteleri, Kuzey Kıbrıs’tan
AB’ye doğrudan ticaret yapılmasının KKTC otoritelerini yükselteceğini düşündükleri için buna karşı
çıkmaktadır. Komisyon ise, Kıbrıs
adasının bir bütün olarak AB’ye üye
olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs’ta
müktesebatın askıya alındığından
hareketle, Kuzey Kıbrıs ile yapılacak
ticaretin kurallarının Birliğin üçüncü ülkelerle olan ticari ilişkilerini
düzenleyen hükümlere göre belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır.
Bu durum, Tüzük tasarısının Konsey’de oy birliği yerine nitelikli oy
çokluğu ile karar alınmasına olanak
sağlayacağı için Kıbrıs Rum Kesimi
ve Yunanistan’ın olumsuz oylarının
belirleyici olmasını engelleyecektir.
Kurumların hukuki dayanak konuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sunda uzlaşamamış olması Tüzüğün
tasarı halinde kalmasına sebebiyet
vermiştir.
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Doğrudan
Uygulanabilirlik (Direct
Applicability)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Daha çok uluslararası hukukta doğrudan etki kavramı yerine de sıkça kullanıldığına rastladığımız bu
kavram aslen doğrudan etkiden
farklı bir anlama sahiptir. Özellikle
Avrupa Birliği (AB) hukukunda hukuki çare olarak doğrudan etkinin
içtihat hukuku ile ihdası nedeniyle
doğrudan uygulanabilirlik kavramının doğrudan etki ile aynı anlamda
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Doğrudan uygulanabilirlik AB hukuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kuna ait bir hukuki aracın, aktarma
işlemi gerektirmeksizin ulusal hukuk sistemlerinin bir parçasını teşkil
edebilmesi kabiliyetini ifade eder.
Ayrıca uluslararası hukuk kaynaklarının AB hukuk düzenine aktarma
işlemi gerektirmeksizin AB hukukunun ayrılmaz bir parçası teşkil etme
kabiliyetini de ifade etmektedir.
Yani doğrudan uygulanabilirlik monistik sistemlere mahsus bir kavram
olarak başka bir hukuk sistemi kaynaklı hukukun bir hukuk sisteminde/düzeninde ekstra bir işlem gerektirmeksizin kaynak hukuk sisteminde bağlayıcılık kazanarak vücut
bulmasıyla birlikte otomatik olarak
iç hukukun bir parçası olabilmesi,
iç hukukta geçerlilik, bağlayıcılık ve
uygulanabilirlik niteliği kazanabilmesi niteliğidir. Bu itibarla doğrudan uygulanabilirlik, doğrudan etkinin bir ön–şartıdır. Çünkü dualist
yapılarda uluslararası anlaşmaların
iç hukukta etki doğurabilmesi için
bir yasal işlem ile iç hukuka aktarılması gerekmektedir.
Avrupa Ekonomik Topluğu (AET)
Antlaşması ve güncel itibariyle Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) doğrudan uygulanabilirlik niteliğini tüzüklere atfetmesine rağmen, içtihat hukuku ile
birlikte açıklanan anlam çerçevesinde bütün AB müktesebatının herhangi bir aktarma veya dönüştürme
işlemi gerektirmeksizin ulusal hukuk sistemlerinin parçası olduğunun belirtilmesi gerekir. Yukarıda
açıklandığı üzere, doğrudan uygulanabilirlik kavramı ayrıca AB hukukunun uluslararası hukukla ilişkisinde
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de geçerlidir, çünkü AB’nin akdettiği
anlaşmalar doğrudan uygulanabilirdir, yani herhangi başka bir işleme
gerek olmaksızın AB hukuk düzeninin ayrılmaz parçasını teşkil ederler.
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Doğrudan Uygulanır
(Directly Applicable)
Bkz. Doğrudan Uygulanabilirlik

Doğu Genişlemesi
(Eastern Enlargement)
–Hatice YAZGAN–
Genişleme literatüründe “Beşinci
Genişleme”, ya da “Big-bang” genişlemesi olarak da bilinen Doğu
Genişlemesi Avrupa Birliği’nin (AB)
2004 ve 2007 yıllarında gerçekleşen, tarihinde en fazla sayıda ülkeyi
kapsayan genişlemesidir. Bu genişleme dalgası kapsamında, Soğuk
Savaşın sona ermesi ile AB ve Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
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üyeliğini hedefleyen Doğu Bloğu ülkeleri ile Malta ve Kıbrıs adı ile Birliğe üye olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bulunmaktadır. Önceden Varşova Paktı üyesi olan kimi
ülkeleri de içeren ve Merkezi (Orta)
ve Doğu Avrupa ülkeleri (MDAÜ)
Polonya, Macaristan, Estonya, Slovenya, Çekya, Slovakya, Litvanya,
Letonya 1 Mayıs 2004 tarihinde Birliğe katılmıştır. Bu genişleme kapsamında yer alan GKRY ve Malta da
aynı tarihte AB üyesi olmuştur. 2004
genişlemesinin devamı olarak Bulgaristan ve Romanya 1 Ocak 2007
tarihinde AB üyesi olmuştur.
Bu genişlemenin tarihi Soğuk Savaşın bitimi ile başlatılabilir. AB’nin
MDAÜ ile geniş kapsamlı diplomatik
ve ekonomik ilişkileri 1990’ların başında başlamıştır. Bu kapsamda AB
ile MDAÜ arasında ikili ekonomik ve
siyasi çerçeveyi oluşturacak Avrupa
Anlaşmaları (Europe Agreements)
adı verilen Ortaklık Anlaşmaları
imzalanmıştır. Macaristan ve Polonya ile 1991, Romanya, Bulgaristan,
Çekya ve Slovakya ile 1993, Estonya,
Letonya, Litvanya ile 1995, Slovenya
ile 1996 yılında imzalanan anlaşmalar, AB ve ilgili ülkeler arasında bir
serbest ticaret alanı kurarak; belirli sektörlerde işbirliği geliştirme,
mevzuat yakınlaştırması sağlama ve
siyasi diyalog oluşturmayı da düzenliyordu. AET, benzer içerikli Ortaklık
Anlaşmalarını Malta ile 1970, GKRY
ile 1972 yılında imzalamıştır.
Bu ülkeler; 1990 (Malta ve GKRY)
1994 (Polonya ve Macaristan), 1995
(Bulgaristan, Romanya, Estonya,
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Letonya, Litvanya ve Slovakya) ve
1996 (Çekya ve Slovenya) yıllarında AB’ye üyelik başvurusu yapmıştır. Bundan önce Doğu Genişlemesi
kapsamında yer alacak ülkelere ekonomik ve teknik yardım sağlamak
üzere katılım öncesi yardım aracı
olarak PHARE Programı (Poland
and Hungary: Assistance for the
Restructuring of the Economy) oluşturulmuştur. Sözkonusu program ilk
etapta Polonya ve Macaristan ile sınırlıyken, sonrasında tüm MDAÜ’yü
kapsar hale gelmiştir. Demokratik
kurumların oluşturulması için eşleştirme (twinning), çevre ve ulaştırma altyapısı için Katılım Öncesi
Yapısal Politikalar Aracı- ISPA (The
Instrument for Structural Policies
for Pre-Accession) ve tarım ve kırsal
kalkınma desteği sağlayan Tarım ve
Kırsal Kalkınma İçin Özel Katılım
Programı -SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and
Rural Development) ve Avrupa Yatırım Bankası ile eş finansman sağlanarak oluşturulan yardımlar, MDAÜ
ülkelerini AB üyeliği için hazırlamak
üzere oluşturulan geniş kapsamlı
destek programlarıdır.
Maliyeti nedeniyle üye devletler
arasında da tartışmalara sebep olan
bu genişleme, AB koşulluluğunun
kurumsallaşması (Bkz. Koşulluluk)
ve bu çerçevede 1993 yılında Kopenhag kriterlerinin oluşturulmasına giden yolu açmıştır. Avrupa
Komisyonu tarafından 1997 yılında
hazırlanan Gündem 2000 belgesi
ile bu genişlemenin AB’ye etkisi ve
genişleme kapsamındaki ülkelerin
katılım kriterleri çerçevesinde kapAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

samlı bir değerlendirmesi yapılmış
ve her ülkenin AB sürecinde spesifik
sorun ve ihtiyaçları ortaya konmuştur. Bu değerlendirme ile Avrupa
Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda bu ülkeler iki gruba ayrılmış ve müzakere süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. 1997
yılında gerçekleştirilen Lüksemburg
Zirvesi ile, bu ülkelerle ilişkilerin katılım öncesi stratejinin uygulanması
esasında yoğunlaştırılarak devam
ettirilmesi kararı alınmıştır. AB; 1998
yılında Polonya, Macaristan, Çekya,
Estonya, Slovenya ve GKRY ile 2000
yılında da Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Malta
ile katılım müzakerelerine başlamıştır. Bu ülkeler için İlerleme Raporları 1998 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Katılım öncesi
stratejinin önemli unsurlarından
biri olan Katılım Ortaklıkları (Bkz.
Katılım Ortaklığı) MDAÜ için 1998
yılında, GKRY ve Malta için 2000
yılında oluşturulmuştur. Katılım Ortaklıklarında belirlenen öncelikler,
AB yardımlarının programlanmasında da esas alınmıştır. Yine Katılım
Öncesi Strateji kapsamında bu ülkelerin AB ajans ve programlarına katılmaları sağlanmıştır. 1998 yılında,
MDAÜ, GKRY, Malta ve Türkiye’nin
davet edildiği, ortak ekonomik ve siyasi konular ile bölgesel işbirliği konularının tartışılacağı bir forum olarak planlanan Avrupa Konferansı da
ilk kez devlet ve hükümet başkanları
düzeyinde toplanmıştır.
AB sürecindeki ülkelere yönelik
olarak 2000-2006 yıllarını kapsayacak şekilde bütçe düzenlemesi
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yapılmıştır. 2001 yılında yürürlüğe
giren Nice Antlaşması ile bu ülkelerin AB kurumsal yapısına entegre
olmasını sağlayacak düzenlemeler
yapılmıştır. Bu kapsamda Bakanlar
Konseyi’nde karar alınırken, daha
fazla politika alanında nitelikli oy
çokluğunun kullanılması, Konsey
ve Parlamento’da oy ağırlıkları ve
sandalye sayılarına ilişkin kurumsal
düzenlemeler yapılması sağlanmıştır. 2004 ve 2007 genişlemesinden
sonraki yedi yıllık süreçte işçilerin
serbest dolaşımı konusunda bu ülkelere bazı sınırlamalar getirilmiştir.
Bu genişleme, Birliğe katılan üye sayısının fazlalığı, söz konusu ülkelerin
mevcut üye ülkelere kıyasla olumsuz siyasi ve ekonomik koşullara sahip ve bu nedenle bütçeye yük getirecek, maliyetli ülkeler olması gibi
etkenler bakımından literatürde çok
tartışılmıştır. Doğu genişlemesi, maliyetli olmasına rağmen AB’nin neden bu ülkeleri kabul ettiğine dair
teorik tartışmaları tetiklemiştir. Başta Almanya olmak üzere üye devletler tarafından desteklenen ve literatürde de ele alındığı şekilde, kapsamındaki ülkelerin üye olmasına
Birliğin tarihsel sorumluluğu olarak
bakılan ve “Avrupa’ya Dönüş” sloganı ile resmedilen bu genişleme, Schimmelfennig ve Sedelmeier’in ortaya koyduğu şekliyle, koşulluluğun
etkililiği açısından başta “dış teşvik
modeli” (external incentives model)
olmak üzere çeşitli modellerin tartışılmasına neden olmuştur. Günümüzde bu genişleme, başta AB’nin
Doğu-Batı hattında serbest dolaşım
hareketliliği olmak üzere, popülist
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siyasetin yükselişi, koşulluluğun
üyelik sonrası etkililiğinin tartışılması, Macaristan ve Polonya örneğinde görülen demokratik değerlerde
geriye gidişin tartışılmasıyla yine
gündemdedir. Bunun yanında Doğu
Genişlemesi sonucu AB’nin Doğu
sınırlarının belirlenmesi ile Avrupa
Komşuluk Politikası’nın oluşturulmasında rol oynamıştır.
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Doğu Ortaklığı
(Eastern Partnership)
–Sedef EYLEMER–
Avrupa Komşuluk Politikası’nın
doğu komşularına yönelik boyutu
2009 yılında Prag Zirvesi’nde başlatılan Doğu Ortaklığına dayanmakAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tadır. Doğu Ortaklığı, Avrupa Birliği
(AB) ile doğu komşuları (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) arasında
“ortak bir demokrasi, refah ve artan
işbirliği alanı” tesis etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için AB ile doğu
komşuları arasında siyasi ortaklığın
hızlandırılması ve ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi hedeflenmektedir. Taraflar arasında ikili
ilişkiler düzeyinde entegrasyon ve
işbirliğinin düzeyi her bir ortağın
Avrupa değerlerini, standart ve yapılarını benimseme taahhüdüne ve
bu doğrultuda göstereceği ilerlemeye bağlıdır. Bu bağlamda 2014 yılında Gürcistan, Moldova ve Ukrayna
ile imzalanan Ortaklık Anlaşmaları
çerçevesinde oluşturulan Derin ve
Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı Anlaşmaları AB ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye taşımıştır. Söz konusu anlaşmalar taraflar
arasında siyasi ortaklığın ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesini
amaçlamaktadır. 2017 yılında AB ile
Ermenistan arasında Kapsamlı ve
Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması imzalanırken aynı yıl AB ile Azerbaycan
arasında yeni bir kapsamlı çerçeve
anlaşmasının müzakereleri başlatılmıştır. AB’nin Belarus ile ilişkileri
ise “teknik diyaloglar, çok taraflı işbirliği, sivil toplum desteği, reform
beklentilerine odaklı diyaloglar”
gibi boyutlarda ele alınmaktadır. Bu
kapsamda ikili ilişkilerde komşu ülkeye göre farklılaştırılmış bir yaklaşım ile hareket edilmektedir.
Çok taraflı düzeyde ise ikili ilişkileri
tamamlayıcı nitelikte ve daha kapAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sayıcı bir yaklaşım benimsenmektedir. Çok taraflı tematik platformlar yoluyla “sınır yönetimi, çevre,
iklim değişikliği, ekonomik kalkınma, göç” gibi konular ele alınmaktadır. Doğu Ortaklığı ile “demokrasi
ve iyi yönetişimin teşvik edilmesi”,
“enerji güvenliğinin güçlendirilmesi”, “sektörel reformların, insandan
insana iletişimin teşvik edilmesi”,
“ekonomik ve sosyal kalkınmanın
desteklenmesi” ve “sosyo-ekonomik dengesizliklerin azaltılmasına
ve istikrarın artırılmasına yönelik ek
fonların sağlanması” amaçlanmaktadır. AB ve ortak ülkelerin devlet
ve hükümet başkanlarının, Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Komisyonu
ve Avrupa Dış Eylem Servisi temsilcilerinin katılımı ile iki yılda bir
Doğu Ortaklığı Zirveleri gerçekleştirilmektedir. 2017 yılı Kasım ayında
gerçekleşen Zirvede sonuç odaklı
bir yaklaşım ile 2020 yılı için “daha
güçlü ekonomi, yönetişim, iletişim
ve toplum” ana başlıkları altında 20
hedef belirlenmiştir. Doğu Ortaklığı
hükümetler dışında Sivil Toplum Forumu, Yerel ve Bölgesel Otoriteler
Konferansı, AB-Doğu Komşular Parlamenter Meclisi (EU-Neighbourhood East Parliamentary Assembly
– EURONEST), gençler, iş ve medya
temsilcileri ile etkinlikler gibi toplumun farklı kesimlerini de kapsamaktadır.
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Dolaylı Ayrımcılık
(Indirect Discrimination)
Bkz. Vatandaşlık Temelinde Dolaylı
Ayrımcılık Yasağı

Dolaylı Etki İlkesi
(Principle of Indirect
Effect)
Bkz. Uyumlu Yorum İlkesi

Dört Serbesti (Four
Freedoms)
–T. Mesut EREN–
Avrupa Birliği’nde (AB) dört temel
özgürlük olarak da tanımlanan serbestiyi anlatır. Bunlar malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin
serbest dolaşımlarını tanımlar. Her
AB vatandaşının bu hakları kullanmaya ve ihlal durumunda bu özgürlükleri dayanak göstererek mahkemelerde dava yoluyla haklarından
yararlanma yoluna gidebileceği
hükme bağlanmıştır.
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Bkz. Malların serbest dolaşımı, sermayenin serbest dolaşımı, kişilerin
serbest dolaşımı ve hizmetlerin
serbest dolaşımı

Döviz Kuru Mekanizması
(Exchange-Rate
Mechanism)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
Mart 1979 tarihine işlerlik kazanan
Avrupa Para Sistemi (APS) kapsamında oluşturulmuş olan Döviz
Kuru Mekanizması (DKM), sabit
fakat ayarlanabilir döviz kuru sistemidir. Temel amacı, Üye Devletlerin
döviz kurları arasında yakınsama
sağlanması, ulusal para politikalarının eşgüdümünün geliştirilmesi ve
böylelikle parasal birlik oluşumuna
zemin hazırlanmasıdır. APS’ye giren her Üye Devlet parasının suni
para birimi olan Avrupa Para Birimi
(ECU) cinsinden bir karşılığı bulunmakta olup; bu pariteye, merkezi
ECU paritesi denilmektedir. Bu merkezi parite esas alınarak, Üye Devletler arasındaki ikili pariteler hesaplanmaktadır. Bu çerçevede DKM
ile ikili merkezi paritelerin belirli
dalgalanma sınırı içinde kalıp, döviz
kurlarında istikrar sağlanması tasarlanmıştır. Dalgalanma sınırını belirleyen iki tane ölçüt bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, Zorunlu Müdahale Sınırı’dır. Söz konusu ikili merkezi paritelerin dalgalanma sınırı, %
±2.25 olarak kabul edilmiştir olup;
İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık
için % ±6 olarak belirlenmiştir. Üye
Devletlerin belirlenen dalgalanma
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sınırını aşmaları durumunda, merkez bankalarının müdahalede bulunması öngörülmüştür. Ayrıca, Üye
Devletlerin belirlenen sınırlar içine
geri döndürülmesini kolaylaştırmak
amacıyla mali destek veren kredi
mekanizması da oluşturulmuştur.
İkinci ölçüt, Sapma Eşiği’dir. Üye
ülkenin ECU ile belirlenen ulusal
para biriminin merkezi kurdan % 75
oranında sapması halinde Üye Devletlerin müdahalede bulunması zorunlu kılınmıştır. Farklı bir ifadeyle,
% ±2.25 sınırına dahil olan ülkeler
için % ±1.7; % ±6 sınırına dahil olan
ülkeler için % ±4.5 referans değerine ulaşılması durumunda Üye Devletler tarafından eşik aşıldığından ve
müdahale zorunlu tutulmuştur.
DKM, Üye Devletler arasında döviz
kurları ve enflasyon oranları hususunda önemli bir yakınsama sağlanmasına olanak yaratmıştır. Ancak
1980’lerin sonunda Alman markının
sistemdeki diğer ulusal para birimlerine kıyasla değer kazanmasıyla,
Almanya DKM içinde belirleyici bir
konuma sahip olmuştur. Bu durum,
Almanya’nın 1990’lı yıllarda iki Almanya’nın birleşimi için takip ettiği
yüksek faiz oranları ve sıkı para politikasının APS içerisindeki tüm ülkeleri olumsuz etkilemesine sebep
olmuştur. 1992/93 yıllarındaki döviz
kurundaki dalgalanmalar nedeniyle
tüm para birimleri için dalgalanma
marjı % ±15’e yükseltilmiştir. 1 Ocak
1999 itibariyle ortak para politikasının uygulanmaya başlanmasıyla
mevcut DKM’nin yerini DKM II almıştır.
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Döviz Kuru Mekanizması
II (Exchange-Rate
Mechanism II)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
1 Ocak 1999 tarihinde ortak para
politikasının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte mevcut Döviz Kuru
Mekanizması’nın (DKM I) yerini
yeni Döviz Kuru Mekanizması II
(DKM II) almıştır. DKM II ile ortak
para birimi Avro ve diğer üye ülkelerin ulusal para birimleri arasında
döviz kuru istikrarının sağlanması
ve böylelikle parasal istikrarın korunması amaçlanmıştır. Bu hedefle bağlantılı olarak, Avro Alanı’na
dâhil olacak Üye Devletlerin ortak
para politikasına katılımını kolaylaştırması öngörülmüştür. Bu kapsamda, Üye Devletin Avro Alanı’na dâhil
olmadan önce DKM II’ye en az iki
yıl boyunca başarılı bir şekilde ka495

tılması beklenmektedir. Ayrıca Üye
Devletin DKM II içerisindeki performansı, Avro Alanı’na geçişi sırasında
ulusal para biriminin geri alınamaz
bir şekilde sabitleneceği dönüşüm
oranı için önemli bir gösterge olarak
değerlendirilmektedir.

rin, kendilerine özel belirlenen yol
haritası çerçevesinde gerekli ekonomik tedbirleri almaları durumunda
katılabilecekleri bildirilmiştir. Avro
Alanı’na katılım sağlandığında Üye
Devletler otomatik olarak, söz konusu mekanizmadan çıkmaktadır.

DKM II’ye katılım gönüllülük esasına
dayanmakta olmakla birlikte Avro
Alanı dışında kalan Üye Devletlerin
katılımı beklenmektedir. Sisteme
katılım, Avro Alanı içinde yer alan
ve almayan ülkelerin bakanları ve
merkez bankası başkanları ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki antlaşma çerçevesinde sağlanmaktadır.
Buna göre, sisteme dâhil olan Üye
Devletin döviz kuru Avro’ya göre
sabitlenmekte ve % ±15 bandı içerisinde dalgalanmasına izin verilmektedir. Ancak, sisteme dahil olacak
Üye Devletin talebi doğrultusunda
daha dar bir bant değeri üzerinde
antlaşmaya varılması mümkündür.
Buna karşın, aksi bir karar olmadıkça % ±15 bandının daha fazla genişlemesi mümkün değildir. Sisteme
dahil olan Üye Devletin, belirlenen
dalgalanma sınırını aşması durumunda Üye Devletin merkez bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın
işbirliği içinde müdahale etmesi
öngörülmüştür. 2019 yılı itibariyle,
DKM II’de yer alan tek ülke Danimarka’dır. Sisteme, 1 Ocak 1999 tarihinde katılan Danimarka kronu %
±2.25 dar bir dalgalanma bandı içerisindedir. Ayrıca, 2018 yılında Bulgaristan ve 2019 yılında Hırvatistan
DKM II’ye katılmak için resmi olarak
talepte bulunmuşlar ve 2020 yılında
da katılmışlardır. Söz konusu ülkele-
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Dublin Sistemi 		
(Dublin System)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Dublin sistemi, iltica başvurusunu
değerlendirmeye yetkili Üye Devletin tayinine ilişkin Avrupa Birliği
(AB) düzenlemelerinin bütününü
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ifade etmekte ve Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin temel taşlarından biri
olarak kabul edilmektedir. Dublin
sistemi, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’nın parçası olan iltica politikası altında yer alan araçlardan
biri olarak kabul edilmişti. Dublin
sistemi kaynağını 1990 tarihli Dublin Konvansiyonu’nda bulmaktadır.
Dublin Konvansiyonu o tarihteki 12
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi
arasında imzalanmış ve iltica başvurularına ilişkin sorumluluk konusunu düzenlemişti. Konvansiyon
yerini 2003 yılında (343/2003 sayılı)
Dublin II Tüzüğüne, Dublin II Tüzüğü ise yerini 2013 yılında (604/2013
sayılı) Dublin III Tüzüğü’ne bırakmıştır. Dublin III Tüzüğü, Uluslararası
Koruma Usullerine İlişkin 2013/32
sayılı Direktif, 603/2013 sayılı Avrupa Merkezi Parmak İzi Veritabanı
(Eurodac) Tüzüğü, Sığınma Başvurusu Yapanların Kabul Koşullarına İlişkin 2013/33 sayılı Direktif ve Uluslararası Korumanın Nitelendirilmesi
ve Kapsamı Hakkında 2011/95 sayılı
Direktif’le birlikte Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin “ikinci aşaması”na
dâhil düzenlemeleri oluşturmaktadır.
Dublin III Tüzüğü’nün amacı, üçüncü ülke vatandaşları tarafından yapılan uluslararası koruma başvurularını değerlendirmeye yetkili olan
Üye Devletin tayin edilmesi olup,
Tüzük bu amaca uygun olarak kriter ve mekanizmaları düzenlemektedir. Tüzük hükümleri uyarınca,
iltica başvurusunda bulunan kişinin
AB’ye girişinde en önemli rolü oynayan Üye Devletin böyle bir başAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

vuruyu öncelikle değerlendirmek
bakımından yetkili olması gerektiği
kabul edilmektedir. Tüzük, söz konusu Üye Devletin tayininde, kişinin
aile bağları, sahip olduğu oturma
izni veya vizeler, yasa dışı şekilde
girişi veya kalışı gibi aralarında hiyerarşik ilişki bulunan çeşitli kriterler
kabul etmektedir. Diğer yandan, Tüzük, zorunlu kişisel mülakatlar öngörmek ve küçüğün üstün yararının
korunması amacıyla yakınlarıyla birleşimlerinin sağlanması konusunda
farklı imkanlar öngörmek suretiyle
uluslararası koruma başvurusu yapan kişilerin menfaatlerini korumayı amaçlamaktadır. Yine, kişinin
kendisi hakkında alınan karara karşı
mahkemeye başvurma hakkı, böyle bir itirazın yapılması durumunda
kişi hakkında verilen transfer kararının yürütülmesinin durdurulması,
yargılama sürecinde kişinin ilgili Üye
Devlette kalma hakkı ve talep halinde kişiye ücretsiz adli yardım sağlanması ve başvuruların karara bağlanması bakımından kesin sürelerin
öngörülmesi gibi usuli güvenceler
hüküm altına alınmıştır.
Ancak özellikle son on yılda Üye
Devletlerin karşı karşıya bulunduğu göçmen akını karşısında, Avrupa
Ortak İltica Sistemi ve bu sistemin
bir parçası olan Dublin sisteminde
yapısal zayıflıklarla karşılaşılmıştır.
Bu çerçevede, mevcut sistemdeki
yetersizliklerin giderilmesi amacıyla Komisyon tarafından, Dublin III
Tüzüğü’nün değiştirilmesi önerilmektedir. Bu amaçla hazırlanan 4
Mayıs 2016 tarihli taslak Dublin IV
Tüzüğü’nde sığınma başvurusunu
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değerlendirmeye yetkili Üye Devletin tayinine ilişkin kriterler muhafaza edilmekle birlikte, Üye Devletler
arasında sorumluluğun adil paylaşımının sağlanması konusunda ilgili
Üye Devletin büyüklüğü ve refah
seviyesine dayanan yeni bir sistem
benimsenmektedir. Diğer yandan,
kötüye kullanımların ve ikincil hareketlerin önlenmesi, refakatsiz küçükler bakımından daha güçlü güvencelerin sağlanması ve aile bireyleri tanımının genişletilmesi suretiyle sığınmacıların üstün menfaatinin
korunması amaçlanmaktadır. Anılan
Tüzük taslağına ilişkin yasama süreci halihazırda devam etmektedir.
Okuma Listesi
Peers, Steve. “The Dublin III Regulation”, Steve Peers et.al. (eds), EU
Immigration and Asylum Law (Text
and Commentary) – Vol. III: EU
Asylum Law, Leiden: Brill, 2. Baskı,
2015, s. 345–428.
Peers, Steve. “Immigration and Asylum”, Catherine Barnard ve Steve
Peers (der), European Union Law,
Oxford: Oxford University Press, 2.
Baskı, 2017, s. 791– 814.

Dunkirk Antlaşması
(1947) (Dunkirk Treaty)
–İlke GÖÇMEN–
Dunkirk Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın sonrasında, Avrupa bütünleşmesinin öncesinde, askeri açıdan
Batı Avrupa Birliği’nin doğumuna
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giden yolun başlangıç noktası olarak
görülebilir. Bu Antlaşma, Birleşik
Krallık ile Fransa arasında “Müttefiklik ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması” adı altında, Fransızca ve
İngilizce resmi dillerinde, 6 maddeden ibaret olmak üzere, Dunkirk’te,
4 Mart 1947 tarihinde imzalanmış,
8 Eylül 1947 tarihinde yürürlüğe
girmiş ve elli yıl yürürlükte kalmıştır (md. VI). Ana hatlarıyla, bu Antlaşma uyarınca, Birleşik Krallık ve
Fransa, Almanya’nın saldırganlık
politikası benimsemesi veya böyle
bir politikayı kolaylaştıracak eylemde bulunması sebebiyle taraflardan
birinin güvenliğine yönelik herhangi
bir tehdit halinde, birbirlerine danıştıktan sonra, bu tehlikeyi sona erdirmek için gerekli ortak eylemi alır
(md I). Taraflardan biri Almanya ile
yeniden husumete düşerse diğeri o
tarafa her türlü askeri ve diğer destek ve yardımda bulunur (md. II).
Taraflardan biri Almanya’nın ekonomik nitelikli yükümlülüklerini yerine
getirmemesi nedeniyle zarara uğrarsa taraflar bu durumu çözebilecek
ortak eylemi almak için birbirlerine
danışır (md III). Taraflar, birbirleri ile
ekonomik ilişkilerini etkileyen konularda devamlı istişarede bulunmak
suretiyle, her iki ülkenin refahını ve
ekonomik güvenliğini arttırmak için
olası her adımı atacaktır (md IV). Taraflar, diğer taraf aleyhine herhangi
bir ittifakta veya koalisyonda yer
almayacaktır veya bu Antlaşma’nın
hükümleri ile uyumsuz bir yükümlülük üstlenmeyecektir (md. V). Dunkirk Antlaşması Brüksel Antlaşması
ile takip edilmiştir.
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Dünya Bankası 		
(World Bank)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Dünya Bankası (World Bank – DB),
II. Dünya Savaşı sonrasında Bretton
Woods görüşmelerinde kurulması
planlanan üç temel örgütten (diğerleri Uluslararası Para Fonu – IMF ve
Uluslararası Ticaret Örgütü – ITO)
birisi olarak, kalkınma programlarını yürütmek amacıyla İmar ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuştur.
1944 yılında kurulan Dünya Bankası’nın temel amacı savaş sonrası,
yıkılan ekonomilerin yeniden yapılanmasını sağlamak için, ülkelere
uzun vadeli fon temin etmek olarak
belirlenmiştir. Kısa süre içinde beş
farklı kuruluşu bünyesinde barındıran Dünya Bankası, zaman içinde
yeniden yapılanmadan çok baraj,
elektrik santrali, drenaj sistemleri
ve yol yapımı gibi kalkınma odaklı
alt yapı projelerini finanse etmeye
başlamıştır. Dünya Bankası’nın bünyesinde bulunan ve topluca Dünya
Bankası Grubu olarak adlandırılan
bu kuruluşlar sırasıyla 1) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası – International Bank of Reconstraction
and Development (IBRD) 2) Uluslararası Kalkınma Birliği – International Development Association (IDA)
3) Uluslararası Finansman Kurumu
– International Finance Corporation (IFC) 4) Uluslararası Yatırımları
Garanti Ajansı – Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 5)
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi – International
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Center for Settlement of Investment
Disputes (ICSID)’dir. Bünyesinde yer
alan bu kuruluşlardan Uluslararası
Finansman Kurumu’nun 1956 yılında kurulması ile örgüt, gelişmekte
olan ülkelerdeki finansal kuruluşlara ve özel sektöre borç vermeye
başlamıştır. 1960 yılında Uluslararası Kalkınma Birliği kurularak bundan
sonra Dünya Bankası’nın öncelikli
amacının azgelişmiş ülkelerde yoksullukla mücadele olacağı vurgusu yapılmıştır. Ardından oluşturulan Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm
Merkezi ve Uluslararası Yatırımları
Garanti Ajansı ile gelişmekte olan
ülkeler ile uluslararası finansal kaynaklar arasında köprü oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kurumların bir
grup içinde değerlendirilmesinin ve
hepsine birden Dünya Bankası Grubu adı verilmesinin nedeni hepsinin
başkanlığını Dünya Bankası Başkanı’nın üstlenmiş olmasıdır. Bütün
kurumlar kaynakları ve hesapları
açısından birbirlerinden bağımsız
çalışmakla birlikte yönetim ilişkisi
açısından Dünya Bankası şemsiyesi
altında yer almaktadırlar.
Dünya Bankası Grubu, 2030 yılına
kadar gerçekleştirilmek üzere, iki
temel hedef belirlemiştir: Bunlardan ilki dünyada günde 1.90 ABD
dolarından az bir para ile yaşayan
insanların oranını dünya nüfusunun
%3’ünü geçmeyecek şekilde azaltarak aşırı yoksulluğun önüne geçmek, diğeri her ülke için en alt gelir
düzeyinde bulunan %40’lık grubun
gelir artışını sağlayarak refahın paylaşımına katkıda bulunmaktır.
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Merkezi Washington’da yer alan
Dünya Bankası’nın 180’den fazla ülke ile iş birliği bulunmaktadır.
Günümüzde, Dünya Bankası Grubu’nun temel amaçları olarak, yoksulluk, yaygın hastalıklar, göç ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar
ile mücadele ederek gelişmekte
olan ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma, kapsayıcı bir büyüme sağlamalarına ve yaşam standartlarını
yükseltmelerine yardımcı olacak
projelere destek vermek gibi amaçlar belirtilmektedir.
Okuma Listesi
Eğilmez, Mahfi. “IMF, Dünya Bankası ve Türkiye”, Tütünbank Finans
Dünyası Yayınları No 2, 1996.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı.
“Dünya Bankası Grubu ile İlişkiler”,
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Projeleri Dairesi, https://ms.hmb.gov.tr/uploads/
2018/11/Dunya-Bankasi-Grubu-ile-Iliskiler.pdf
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Dünya Ticaret
Örgütü (World Trade
Organization)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Uruguay Round müzakerelerinin
ardından Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (General Agreement on Tariffs and Trade
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- GATT) yerine geçen Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ), 15 Nisan 1994’te Marakeş’te Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması’nın imzalanması ile hayata
geçirilmiştir. 1 Ocak 1995 tarihinde
resmen işlevsellik kazanan DTÖ, çok
taraflı kurallara dayanan ticaret sisteminin temel organı görevini üstlenmekte olup, özellikle üye olan
164 ülke arasındaki anlaşmazlıkların
çözümünde kilit rol oynamaktadır.
Ayrıca DTÖ’nün gelişme yolundaki
ülkelerin çok taraflı ticaret sistemi
ile bütünleşmelerine destek olma,
üye ülkelerin ticaret politikalarının
takibini sağlama, küresel ekonomik
politika alanındaki diğer uluslararası
kuruluşlarla iş birliği içerisinde bulunma gibi misyonları da vardır.
Mal ve hizmetlerle fikri mülkiyet
alanlarını kapsayan DTÖ anlaşmaları; özel koşulları ve istisnaları
içermenin yanında tarifelerin aşağıya çekilmesi, ticaretteki engellerin
kaldırılması ve hizmetler pazarının
açılması gibi taahhütleri kapsamaktadır. Ayrıca üye ülkeler, yürürlüğe
koydukları mevzuatlar ve önlemlerle ilgili olarak DTÖ Sekretaryası’na
bildirimde bulunmak durumundadır. DTÖ’nün uluslararası arenadaki
ağırlığının en önemli sebeplerinden
bir tanesi Anlaşmazlıkların Halli Organı’dır. DTÖ’ye üye olan ülkelerin
kendi aralarındaki anlaşmazlıkları
çözememeleri durumunda müracaat ettikleri Anlaşmazlıkların Halli
Organı’nın aldığı kararların bağlayıcılığı bulunmaktadır.
1947 yılında 23 ülke tarafından
imzalanan ve 1948 yılında yürürAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lüğe giren GATT kapsamında zaman zaman düzenlenmiş ve tarife
indirimlerine dair gelişmeler ele
alınmıştır. DTÖ’nün hayata geçirildiği 1995 yılına kadar toplamda
dört temel konferans ve dört tur
gerçekleştirilmiştir.
Konferanslar
sırasıyla 1947 yılında Cenevre’de,
1949 yılında Annecy’de, 1951’de
Torquay’da ve 1956’da tekrar Cenevre’de düzenlenmiştir. Turlar ise
1960-1961’de gerçekleşen Dillon
Round, 1964-1967’de gerçekleşen
Kennedy Round, 1973-1979’da gerçekleşen Tokyo Round ve son olarak
1986-1994’te gerçekleşen Uruguay
Round’dur.
1947’de Cenevre’de gerçekleşen
ilk müzakerelerde alınan vergilerin
azaltılması kararı ve ABD’nin vergi
oranlarını %35 düşürmesi başarı olarak yorumlanmaktadır. Daha
sonra 1949 ve 1951 yıllarında gerçekleşen Annecy ve Torquay müzakerelerinde GATT büyümüş ve üye
ülkelerin sayısı artmıştır, ancak vergi indirimi konusunda çok fazla bir
ilerleme kaydedilememiştir. Türkiye de GATT’a 1951 yılındaki Torquay Round sırasında taraf olmuştur.
GATT’ın çok aktif olmadığı ve bu
sebeple dünya ticaretinin ivme kazanamadığı o dönemde kurulan
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile
dinamizm umudu tekrar artmıştır.
1964-1967 yılları arasında John F.
Kennedy tarafından yeni ABD Başkanı olduğu dönemde düzenlenen
Kennedy Turu’nda ve sonrasında
düzenlenen Tokyo Turu’nda GATT,
vergi indirimleri konusunda büyük
başarı sağlamıştır.
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1980’lere gelindiğinde her ne kadar
dünya ticareti daha girift bir yapıya
bürünmekte olsa da GATT’a duyulan güven azalmaya başlamıştır. Küresel ticarette yaşanan gelişmelerin
gerisinde kaldığına dair inancın artmakta olduğu bir dönemde GATT’ın
revize edilmesine ilişkin talepler
yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır. 1986-1994 yılları arasında
düzenlenen Uruguay Turu’nda daha
önce düzenlenen yedi müzakere
turunda hedeflenen gümrük vergilerinin azaltılmasının yanı sıra GATT
kuralları ve tamamlayıcı anlaşmaları
değişen koşullara göre düzenlenerek 29 anlaşma tüm ülkelerin taraf
olacağı şekilde bir paket halinde kabul edilmiştir.
Son olarak ise 2001 yılında Doha’da
düzenlenen DTÖ’nün 4’üncü Bakanlar Konferansı sırasında başlatılması
kararı alınan ve kalkınma vurgusu
sebebiyle Doha Kalkınma Gündemi
Müzakereleri olarak adlandırılan
çok taraflı ticaret müzakerelerinin
dokuzuncusu hâlâ devam etmektedir. Tarım, hizmetler, ticaretin kolaylaştırılması, anlaşmazlıkların halli
ile ticaret ve teknoloji transferi gibi
konuların da aralarında bulunduğu
20 kadar alanda müzakereler sürmektedir.
Okuma Listesi
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Dürüst İşbirliği İlkesi
(Principle of Sincere
Cooperation)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Dürüst işbirliği ilkesi, “hukuki işbirliği ilkesi”, “samimi işbirliği ilkesi”,
“dayanışma ilkesi” veya “sadakat
ilkesi” olarak da ifade edilmektedir.
Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik Avrupa Birliği (AB) Antlaşması
4. madde çerçevesinde Birlik ve
Üye Devletler, dürüst işbirliği ilkesi
gereğince, kurucu antlaşmalardan
kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesinde birbirlerine karşılıklı saygı içinde yardımcı olurlar. Üye Devletler, kurucu antlaşmalardan veya
Birlik kurumlarının tasarruflarından
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
genel veya özel her türlü uygun tasarrufu yapar. Üye Devletler, Birliğin görevlerinin yerine getirilmesini
kolaylaştırır ve Birliğin amaçlarının
gerçekleştirilmesine halel getirecek
veya gerçekleştirilmesini tehlikeye
atacak her türlü tasarruftan kaçınır.
Hukuki işbirliği ilkesi, Lizbon Antlaşması ile değişik AB Antlaşması
13. maddeyle birlikte kurumlar arasında yatay boyutta da uygulanma
kabiliyeti kazanmıştır. Bu itibarla bu
502

ilke kurumsal denge ilkesini takviye eden bir boyut sergilemektedir.
Görüleceği üzere dürüst işbirliği ilkesinin, dikey ve yatay boyutları itibariyle AB hukuk düzeninin, ulusal
hukuk düzenlerini de kapsayan, bütün unsurlarıyla birlikte işlevselliği
açısından bir kriko ve takviye görevini gördüğü, mekanizmanın işlerliği açısından şanzıman vazifesini ifa
ettiği iddia edilebilecektir.
Dürüst işbirliği ilkesi AB’nin amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından
hem AB hem de Üye Devletlerin
yetkilerini kullanmaları noktasında
riayet edecekleri hususları belirler.
Hukuki işbirliği çerçevesinde yükümlülük bir hedef yükümlülüğü
değil, bir çaba yükümlülüğüdür.
Avrupa bütünleşmesinin en temel
unsurlarından biridir. AB ve Üye
Devletlerin birbirlerinin hukuk düzenlerinin özerkliğine ve yetkilerine
karşılıklı saygı göstermelerini gerektirmektedir. AB ve Üye Devlet hukuk sistemlerinin, hukuklarının ve
yetkilerinin birbirlerini tamamlayıcı,
simbiyotik ve sinerjik işbirliği karakteristiğini perçinleyen, Üye Devlet
mahkemeleri ve kurumlarının AB
mahkeme ve kurumu sıfatlarının ve
hüviyetlerinin altını çizen, AB hukuku çerçevesindeki bütün özel yükümlülüklerin takviyesi ve destekçisi
olan bu genel yükümlülük ilkesi, AB
hukuk düzeninin anayasallaştığının
en önemli göstergelerinden biridir.
Bu açıdan, AB’de birlik hukukunun
en önemli ilkelerinden ve AB hukuk
düzeninde birliğin teminatlarından
biridir.
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Bu ilke özellikle AB dış ilişkiler hukuku alanında özel önem arz etmektedir.
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Düzenleyici Tasarruf
(Regulatory Act)
–Narin İDRİZ–
“Düzenleyici tasarruf” terimi sadece bir kez, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
263(4)’te geçmektedir. Kurucu antlaşmalarda bu terimin tanımı bulunmamaktadır. Bu kavram ilk olarak
Avrupa Anayasal Antlaşması’nda
(2004) yer almış ve Lizbon Antlaşması (2009) değişiklikleri ile kurucu
antlaşmalara dahil edilmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
konunun gündeme getirildiği birkaç
davada bu terimin anlamına açıklık
getirmiştir.
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Konuya ilişkin netlik sağlayan ilk
kararlar Genel Mahkeme’nin Inuit kararı (T–18/10) ve Microban
(T–262/10) kararıdır. Mahkeme,
bu kararlarında ABİHA md. 263(4)
kapsamında düzenleyici tasarrufların yasama tasarrufu dışındaki genel uygulama tedbirleri olduğuna
hükmetmiştir. Bu yaklaşım Adalet
Divanı tarafından Inuit davasının
temyizinde (C–583/11 P) onanmıştır. Yasama tasarrufu dışındaki
genel uygulama tedbirleri (çoğunlukla) Komisyon tarafından ABİHA
md. 290 uyarınca yetki devrine dayanan tasarruflar veya ABİHA md.
291 uyarınca uygulama tasarrufu
olarak kabul edilen Tüzük, Direktif
ve Kararlardır.
ABİHA md. 263(4) uyarınca “Her
gerçek veya tüzel kişi, … kendisini
doğrudan ve bireysel olarak ilgilendiren tasarruflar ile kendisini
doğrudan ilgilendiren ve uygulama
tedbirleri alınmasını gerektirmeyen düzenleyici tasarruflara … dava
açabilir”. “Düzenleyici tasarruf”un
uygulama tedbirlerini içermemesi
koşulu, başarılı davaların genellikle
ABİHA md. 290–291 uyarınca kabul edilen Tüzük ve Karar ile sınırlı
olacağı anlamına gelmektedir. Zira
Direktif ulusal hukuka aktarılmayı
gerektirmekte, yani uygulama tedbiri içermektedir.
Lizbon Antlaşması ile bu yeni “düzenleyici tasarruf” teriminin getirilmesinin nedeni, bireylerin iptal davası açmasını ve yasama niteliğinde
olmayan AB hukuki tasarruflarına
itiraz etmesini kolaylaştırmaktır.
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ABİHA md. 263’te öngörülen ayrım
önemlidir, çünkü bireylerin düzenleyici tasarrufa itiraz edebilmek için
dava ehliyeti gerekliliği olarak, normal yasama tasarrufları açısından
geçerli olan daha sıkı bireysel ilgiye
ilişkin Plauman kriterleri yerine, sadece doğrudan ilgi bağlantısını kanıtlamaları gerekmektedir.
Okuma Listesi
Soykan Adaoğlu, Hacer. “Avrupa
Birliği Hukukunda Tam Yargı Davaları: AB Kurumları ve Üye Devletlerin
Sorumluluklarının Karşılaştırılması”,
Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 49, Sayı:
2, 2016, s.79–104.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
443–445.
Foster, Nigel. EU Law: Directions,
Oxford: Oxford University Press, 5.
Baskı, 2016, s. 255–257.

EFTA Genişlemesi (EFTA
Enlargement)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Serbest Ticaret Birliği
(European Free Trade Association
– EFTA) üyeleri Avusturya, İsveç ve
Finlandiya’nın 1 Ocak 1995 tarihinde Avrupa Birliği’ne (AB) katılımı
ile sonuçlanan genişlemedir. EFTA
genişlemesi, literatürde tartışıldığı
şekilde, kapsamındaki ülkelerinin
AB bütçesine katkı yapan ve köklü
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demokrasi geleneğine sahip ülkeler
olması nedeniyle, Akdeniz Genişlemesi veya Doğu Genişlemesine
kıyasla AB açısından daha sorunsuz
bir genişleme olarak kabul edilmektedir. EFTA genişlemesinin bu ülkeler açısından siyasi ve ekonomik
nedenlerinden söz edilebilir. Bu genişleme dalgasına ilişkin analizlerde; EFTA ülkelerinin Soğuk Savaşın
bitmesiyle üyelikleri önünde siyasi
bir engel kalmaması yanında, ekonomik açıdan tek pazarın oluşturulması yönünde önemli bir adım atan
Birliğin dışında kalmama yönünde,
bu üç ülke içinde iş çevrelerinin etkisi ve EFTA’nın artık bu ülkelerin
taleplerini karşılayamaması da bu
ülkelerinin AB üyeliği başvurularında önemli bir etkenler olarak belirtilmektedir.
EFTA genişlemesi kapsamında Norveç de katılım sürecini tamamlasa
da, halk referandumunda ikinci kez
üyeliğin reddedilmesi nedeniyle
Birliğe üye olamamıştır. EFTA genişlemesi ile Birlik içinde Kuzey ülkelerinin ağırlığı arttığı ve bu ülkelerin
önem verdiği çevre gibi konuların
Birlik içinde daha fazla ele alınmasına neden olduğu kabul edilmektedir.
Okuma Listesi
Aydın Düzgit, Senem. “Avrupa Birliği
Genişlemesi ve Komşuluk Politikası”, Ayhan Kaya et al. (der.), Avrupa
Birliği’ne Giriş, Tarih, Kurumlar ve
Politikalar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı,
2011, s.43-58.
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Bache, Ian ve Stephen George. Politics in the European Union, 2.baskı,
Oxford, Newyork, Oxford University
Press, 2006.
Cini, Michelle ve Nieves Perez-Slorzano Borragan. European Union
Politics, 3. baskı, Oxford University
Press, UK, 2010, s. 228.

Eğitim Politikası
(Education Policy)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Avrupa Birliği (AB) eğitim politikası
Üye Devletlerin eğitim alanındaki
faaliyetlerinin desteklenmesi, yaşlanan nüfusun yarattığı endişenin ve
özel beceri gerektiren alanlardaki
eksikliklerin giderilmesi, teknolojik gelişmelerin takibi ve küresel
düzeyde rekabetin sağlanması gibi
ortak hedeflerin, birlik bilinci ile yerine getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
AB bütünleşmesinin olmazsa olmaz
unsurlarından olan politikalardan
biri olan eğitim politikası “esnek”
bir yapıya sahiptir. AB, üye ülkelerine eğitim sistemleri konusunda bir
dayatma politikası uygulamayarak,
belirli bir modeli uygulama zorunluluğu getirmemiştir. Zira ülkelerarası
önemli yapısal ve sosyo-ekonomik
farklılıklar bazı politikaların, bütünleştirilmesinden ziyade uyumlaştırılmasını, ülkelerin ulusal önceliklerini de gözeterek mümkün kılmıştır.
Özetle, eğitim politikaları ulusal düzeyde belirlenmektedir. Bu çerçeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

vede, çağdaş değerleri benimseyen
eğitim programlarının gelişmesi, bireylerin her yaşta ve koşulda eğitim
almalarının sağlanması ve topluluk
dillerinin daha çok kişi tarafından
öğrenilerek konuşulması, dolayısıyla “Avrupa Vatandaşı” kavramının
geliştirilmesine katkı sağlanmasına
çalışılmaktadır. Bu süreçte öğrenci ve öğretmenleri eğitmek ve tüm
Ar-Ge alanlarına üye ülkelerin etkin
katılımlarını sağlamak başlıca faaliyetlerdir. Uyumlaştırılması planlanan faaliyetler, eylem planları ve
programlarla güçlendirilmekte; özel
ağ yapılanmaları ve görüş alışverişi
platformlarıyla desteklemektedir.
Küreselleşen dünyada AB de kendi pozisyonunu hem ekonomik
hem de siyasi olarak güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda,
dünyadaki değişimler, ekonomik
krizler, küreselleşmenin getirdiği
problemler ve çevre konuları göz
önünde bulundurularak “Avrupa
2020” adıyla bir yol haritası çizilmiştir. Avrupa 2020 AB’nin büyüme
stratejisi olarak planlanmış; kısa vadede ekonomik krizlerin aşılmasını,
uzun vadede istihdamı artırmayı,
üretkenliği ve sosyal uyumu hedeflenmiştir. Akılcı, içsel ve sürdürülebilir büyüme sloganıyla yola çıkan
AB, istihdam, eğitim, sosyal katılım,
araştırma geliştirme, iklim ve enerji
kaynakları konularında iyileştirme
öngörmektedir.
Bu bağlamda; eğitim, iş dünyası,
araştırma ve yenilikçilik sektörleri
arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi en önemli yaklaşım olmuştur.
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Eğitim, mesleki eğitim ve hayat
boyu öğrenme alanında “Hareket
halindeki gençlik” (Youth on the
Move) girişimiyle gençlerin istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmıştır. İstihdam ve beceriler alanında “Yeni beceriler ve işler için
gündem” girişimi ile Birlik içindeki
istihdam olanaklarını artırmak amacıyla işgücüne küresel dönüşümlere
uyum sağlayabilmelerini kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırılarak
verimliliğin artırılması başta olmak
üzere 7 temel girişim eğitim politikasıyla doğrudan ilişkilendirilebilmektedir.
Eğitim ve Öğretim 2020, 28 Mayıs
2009 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve”
başlıklı AB Konseyi Sonuç Bildirgesine dayanmaktadır.
Avrupa İşbirliğinin Öncelikleri (a)
tüm vatandaşlarının kişisel, sosyal
ve mesleki başarı ve memnuniyetlerini (b) demokratik değerleri, sosyal
uyumu, aktif vatandaşlığı ve kültürlerarası diyalogu sağlamayı amaçlayan üye ülkelerin eğitim ve öğretim
sistemlerinin daha da gelişmesine
destek vermek
Stratejik Amaçlar: 1. Hayat boyu
öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek; 2. Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini
artırmak; 3. Eşitliği, sosyal uyumu
ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek; 4.
Eğitimin her seviyesinde girişimcilik
dahil, yaratıcılık ve yenilikçiliğe (inovasyon) yönelik çabaları artırmak.
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Ek Protokol 		
(Additional Protocol)
–Ulaş GÜNDÜZLER–
Ek Protokol, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1960’larda Ankara
Anlaşması ile kurulan ortaklık ilişkisinin ve bu Antlaşma’ya istinaden
1996’da kurulan gümrük birliğinin,
1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye üye
olan 10 devleti kapsayacak şekilde
genişletilmesini sağlayan hukuki
metindir. Türkiye ile AB arasındaki
ortaklık ilişkisinin hukuki çerçevesini ortaya koyan Ankara Anlaşması
iki taraflı bir anlaşma olup, bir tarafta Türkiye diğer tarafta Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) ve Üye
Devletler yer almaktadır. Diğer bir
ifadeyle Ankara Anlaşması, Türkiye
ile AET ve Üye Devletler arasında
akdedilmiştir. AET’ye / AB’ye yeni
Üye Devletlerin katılması, Ankara
Anlaşması’nın uygulama alanının ve
bu Anlaşmaya istinaden tesis edilen
Türkiye ile AB arasındaki gümrük
birliğinin, yeni Üye Devletleri de
kapsayacak şekilde genişletilmesi
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
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Ek Protokol’de de, aynen Ankara
Anlaşması’nda olduğu gibi, taraflarından biri Türkiye, diğer taraf da AB
ve Üye Devletlerdir. 1 Mayıs 2004’te
gerçekleşen genişlemeyle AB’ye üye
olan devletlerden biri de Kıbrıs Rum
Kesimi’dir. Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs
adasının tamamını temsilen Kıbrıs
Cumhuriyeti adı altında AB’ye üye
olmuştur. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni (KKTC) bağımsız bir
devlet olarak tanıdığı tarihten itibaren, Kıbrıs Cumhuriyeti devletini ve
Kuzey Kıbrıs’taki egemenliğini reddetmektedir. Ek Protokol’ün Türkiye tarafından imzalanması, Türkiye
ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında bir
antlaşmanın varlığı anlamını taşıyacaktır. Bu durum, bir devletin tanımadığı bir devletle antlaşma akdetmesinin mümkün olmadığı dikkate
alındığında, Türkiye’nin Kıbrıs Rum
Kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak
tanıması tehlikesini ortaya çıkarmıştır. Nitekim, Türkiye’nin imzaladığı
Ek Protokol’de taraflar belirtilirken
Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kıbrıs
Cumhuriyeti olarak bahsedilmektedir. Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi’ni tanımadığını teyit etmek için bir deklarasyon yayınlamıştır. Söz konusu
deklarasyonda, Türkiye, Ek Protokol’ü imzalamasının, KKTC ile ilişkilerini etkilemeyeceğini beyan etmiş,
Protokol’de yer alan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” 1960’da kurulan ortaklık
devleti olmadığına ve Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğine, sadece Kıbrıs’taki ara bölgenin güneyinde yetki kullanabildiğine dair tutumunu
teyit etmiştir. Bunu takiben, Avrupa
Topluluğu ve Üye Devletler, karşı bir
deklarasyonla, Türkiye’nin yaptığı
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deklarasyonun, Ek Protokol’ün bir
parçası olmadığını ve Türkiye’nin
Protokol çerçevesindeki yükümlülükleri üzerinde hiçbir hukuki etki
yaratmayacağını, Türkiye’den Ek
Protokol’ü ayrım gözetmeden tüm
Üye Devletlere uygulamasını beklediklerini beyan etmişlerdir. Türkiye,
karşı deklarasyon üzerine, Ek Protokolü onaylamamıştır.
Okuma Listesi
Karluk, Rıdvan. “Güney Kıbrıs’ın
Gümrük Birliği’ne Katılım Sürecinde
Karşılaşılan Sorunlar”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 5, No: 2,
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Ekonomi Politikası
(Economy Policy)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Ekonomi politikasının tanımı ve ayrıntıları verilmeden önce ekonominin anlamının kavranması faydalı
olacaktır. Yunanca oikia (ev) ve nomos (kural) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan ve dilimize
Arapça’dan geçen “iktisat” kelimesinin de eş anlamlı olarak kullanıldığı
ekonominin tanımı konusunda bir
fikir birliği yoktur. Ancak en genel
anlamda bireylerin yaşantılarını devam ettirmeleri için üretme, bunlar
sonucunda açığa çıkanları paylaşma
ve tüm bu süreçlerde yaşanan ilişkileri inceleme konularına odaklanan bir bilim dalıdır. Bu kapsamda
ekonomi politikası, bir devletin iç ve
dış piyasasında elde etmek istediği
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mikro ve makro hedeflere ulaşma
sürecinin yanı sıra mevcut durumda ekonomisindeki sorunların çözümünde kullandığı birtakım araçların
ve yöntemlerin bir araya getirilmesi
sürecidir. Üretimi artırmak, fiyat istikrarını sağlamak, tam istihdama
ulaşmak ve dengeli bir gelir dağılımı
sunmak ekonomi politikasının temel
amaçları arasında yer almaktadır.
Ekonomi politikası; maliye politikası,
para politikası ve alternatif politikalar olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır. Bunlardan ilki olan maliye
politikası devletin vergi ve kamu
harcamaları gibi kamu sektörünün
mali değişkenlerini miktarlarında ve
bileşimlerinde yapılacak düzenlemelerle ekonomi politikası amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmasıdır. Ekonomi politikasının ikinci aracı
olan para politikası ise ekonomik
büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak ve fiyat istikrarını elde etmek
gibi amaçlarla paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye
yönelik atılan adımlardır. Ülkelerde
para politikasının uygulanmasından
sorumlu merci merkez bankalarıdır.
Son olarak alternatif ekonomi politikaları ise tarife dışı engeller, makro
ve mikro ihtiyati önlemler ile vergi
indirimleri ve deregülasyon gibi arz
yönlü politikaları kapsamaktadır.
Okuma Listesi
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T.C. Merkez Bankası, Para Politikası, https://www.tcmb.gov.tr/wps/
wcm/connect
TÜSİAD, Ekonomi Politikaları,
https://tusiad.org/en/playlist/48-ekonomi-politikalari

Ekonomi ve Maliye
Bakanları Konseyi
(Economic and Financial
Affairs Council (ECOFIN))
–Selvi EREN–
Avrupa Birliği (AB) Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (ECOFIN),
temel olarak ekonomik politika,
vergilendirme ve mali hizmetlerden sorumludur. AB üye ülkelerinin
Ekonomi veya Maliye Bakanlarını bir
araya getiren Konsey’in bir grubu
olan Eurogroup ise sadece para birimi olarak Avro’yu kullanan 19 ülke
bakanlarından oluşmaktadır. ECOFIN toplantılarına ayrıca ilgili Komisyon Üyesi de katılmaktadır. Birliğin
yıllık bütçesini hazırlayan ECOFIN,
üçüncü ülkelerle ekonomik ilişkilere
dair politikaları da belirlemektedir.
Ayrıca üye ülkelerin ekonomik politikaları ve bütçelerinin koordinasyonunu sağlayan ECOFIN, uluslararası
toplantılarda AB’nin duruşunu ortaya koymaktadır.
Benzer şekilde Eurogroup da her ay
Avro Alanı içerisindeki üye ülke Ekonomi ve Maliye Bakanları’nı bir araya getirmektedir. Basit çoğunlukla
seçilen bir Başkan moderatörlüğünAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

de ilerleyen Eurogroup toplantılarının mevcut Başkanı Temmuz 2020
de göreve başlayan İrlanda Maliye
Bakanı Paschal Donohoe’dir.

Ekonomik Birlik
(Economic Union)

Her 6 ayda bir üye ülkeler arasında
dönüşümler bir şekilde üstlenilen
AB Konseyi Başkanlığı sırasında belirlenen öncelikler, ECOFIN toplantılarının da önceliği olmaktadır. Bu
anlamda AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devralan üye ülkenin karar
verdiği ekonomik öncelikler önem
taşımaktadır.

Ekonomik birlik, üretim faktörlerinin serbestçe dolaştığı ortak pazar
aşamasından sonra gelen Üye Devletlerin ulusal ekonomi politikalarını uyumlaştırdığı ekonomik bütünleşme aşamasıdır. Farklı bir deyişle,
ekonomik bütünleşme aşamalarında her aşama kendinden bir önceki aşamayı kapsadığı için ekonomik
birlik kendinden önceki tüm ekonomik bütünleşme aşamalarının özelliklerine ek olarak; ulusal ekonomi
politikalarının yakınsamasını içermektedir. Kavram olarak ekonomik
birlik; ortak bir para politikası, ortak
bir para birimi ve ortak karar alma
mekanizmasına sahip olan parasal
birlik kavramını da içerecek şekilde kullanılabilmektedir. Ekonomik
birlik aşamasında, Üye Devletlerin
parasal ve mali politikalarını uyumlaştırması söz konusudur. Parasal ve
mali politikaların tam olarak bütünleştirilmesi, ekonomik birlik aşamasından sonra gelen tam ekonomik
entegrasyon aşamasının özelliğidir.
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–Elif Cemre BEŞGÜR–

Avrupa Birliği (AB) başarılı bir ekonomik birlik örneğidir. 19 AB üyesi devlet; ortak para birimi olarak
Avro kullanmakta, ortak döviz kuru
politikası uygulamakta ve Avrupa
Merkez Bankası’na bağlı olarak söz
konusu alanda ortak karar almaktadır. Bunlara ek olarak, Üye Devletler
kendi aralarında maliye politikalarının uyumlaştırılmasını sağlayacak
önlemler almaktadırlar.
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Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı
(Organisation for
Economic Co-operation
and Development
(OECD))
–Melis BOSTANOĞLU–
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın kökenleri İkinci Dünya
Savaşı’nın ardından harap olmuş
Avrupa’nın yeniden inşası ideallerine dayanmaktadır. Birinci Dünya
Savaşı’nın ardından atalarının yaptığı hataları yenilememekte kararlı
Avrupalı liderler, kalıcı barışı elde
etmenin en iyi yolunun kaybedeni
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cezalandırmaktansa, ülkeler arası
işbirliği ve yeniden inşadan geçtiğine karar vermiştir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Avrupa Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı’nın (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. Avrupa Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı, 1948 yılında savaşta bitap
düşmüş bir kıtanın yeniden inşası
için yürürlüğe konulmuş bir yardım
paketi olan Marshall Planı’nı yönetmek için kurulmuştur. Teşkilat,
hükümetlerin ekonomilerinin birbirine bağımlı olduğunu fark etmelerini sağlayarak, Avrupa’nın yüzünü
değiştirecek yeni bir işbirliği çağının
yolunu açmıştır. Teşkilatın başarısını
ve çalışmalarını küresel bir aşamada
ilerletme potansiyelini gören Kanada ve ABD, 14 Aralık 1960’ta yeni
OECD sözleşmesini imzalamak için
OEEC üyeleri arasına katılmış, böylece 30 Eylül 1961’de Türkiye’nin de
içerisinde bulunduğu 20 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
resmen kurulmuştur.
Yıllar içerisinde üye sayısını 36’ya
çıkaran örgüt, sahip olduğu zengin bilgi kaynaklarını hükümetlerin
refahı artırmalarına ve ekonomik
büyüme ve finansal istikrar yoluyla
yoksullukla mücadele etmelerine
yardımcı olmak için geniş bir konu
yelpazesinde kullanmaktadır. Bunun yanı sıra, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevresel
etkilerini dikkate almasını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın çalışmaları, üye ülkelerdeki ve OECD
alanı dışındaki olayların sürekli izAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lenmesine dayanmakta ve kısa ve
orta vadeli ekonomik gelişmelerin
düzenli projeksiyonlarını içermektedir. Organizasyon şemasına göre
OECD Sekretaryası verileri toplar ve
analiz eder, daha sonra komiteler
bu bilgilerle ilgili politikayı tartışır,
Konsey kararlar alır ve ardından hükümetler önerilerde bulunur. Bunun
haricinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı sahip olduğu verileri
yayınları aracılığıyla dağıtabilmekte
ve anlaşmalar, standartlar ve öneriler ortaya koyabilmektedir.
Okuma Listesi
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı.
https://www.oecd.org/about/
Dışişleri Bakanlığı. Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatı.
http://www.mfa.gov.tr/ekonomik-isbirligi-ve-kalkinma-teskilati.tr.mfa.

Ekonomik ve Mali Komite
(Economic and Financial
Committee)
–Zafer Can DARTAN–
Ekonomik ve Mali Komite, Avrupa
Birliği’nin (AB) Üye Devletler arasında politika koordinasyonunu
teşvik etmek amacıyla kurulmuş
bir danışma organıdır. AB Konseyi
veya Avrupa Komisyonu’nun talebi
üzerine görüş bildirir. Bu komitenin
görevleri ise Konsey için hazırlık çaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lışmaları, ekonomik ve mali durum,
ekonomik ve maliye politikalarının
koordinasyonu, finansal piyasa konularına katkılar, döviz kuru politikaları, üçüncü ülkeler ve uluslararası kurumlarla olan ilişkilerin değerlendirilmesini içerir. Bu Komite aynı
zamanda Konsey ve Avrupa Merkez
Bankası (AMB) arasındaki diyaloğun
hazırlanması ve sürdürülmesi için
yardımcı olmaktadır.
2003 yılında Ekonomik ve Mali Komite Tüzüğünün değiştirilmesinden
bu yana, komite, ulusal idareler ve
merkez bankaları, AMB ve Komisyon’dan üst düzey yetkililerden
oluşmaktadır. Ulusal merkez bankaları olsun ya da olmasın iki farklı
konfigürasyonda toplanabilir. Komite ayrıca, sadece Avro Bölgesi Üye
Devletleri, Komisyonu ve AMB’nin
temsil edildiği Eurogroup Çalışma
Grubu (EWG) adı verilen bir Avro
bölgesi konfigürasyonunda toplanmaktadır. Bu konfigürasyonda
Komite, Eurogroup’un çalışmalarını hazırlar. Komite, üyelerinin çoğunluğu tarafından yenilenebilir iki
yıllık bir dönem için seçilen bir Başkana sahiptir. Başkan, Avrupa Parlamentosu ile ilişkileri de dahil olmak
üzere Komiteyi temsil eder.
Okuma Listesi
European Comission: ‘‘Economic
and Financial Committee’’
https://europa.eu/efc/index_en
European Council: ‘’Economic and
Financial Committee’’,
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https://www.consilium.europa.eu/
en/council-eu/preparatory-bodies/
economic-financial-committee/
Eur-lex, europa: ‘Wirtschafts und Finanzausschuss’’,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:1402_3&from=NL

Ekonomik ve Parasal
Birlik (Economic and
Monetary Union)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde
parasal bütünleşme girişimleri, iki
farklı, fakat birbiriyle ilişkili boyuta
sahiptir. İlk boyut, II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra başlamıştır.
Süreç içinde zaman zaman üye ülkeler arasındaki parasal işbirliği ile
yetinilmeyip Ekonomik ve Parasal
Birlik’e (EPB) doğru yol alınması
yönündeki düşünceler ağırlık kazanmıştır. Esasen Batı Avrupa’da parasal işbirliği, bugünkü AB’nin temeli
olan Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) kurulmadan önce, 1950 yılında Avrupa Ödemeler Birliği’nin
oluşturulmasıyla başlamıştır. Avrupa Ödemeler Birliği, Batı Avrupa’da
ticaretin ve ödemelerin çok taraflı
hale getirilmesi amacıyla hayata
geçirilmiş ve 1958 yılının sonunda
gerçekleştirilen parasal konvertibiliteye zemin olmuştur.
1958 yılının başlarında ülkelerin
ekonomik ve finansal durumlarını
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gözden geçirmek üzere Para Komitesi oluşturulmuş ve 1964 yılında
Para Komitesi tarafından Merkez
Bankası Guvernörler Komitesi hayata geçirilmiştir. Üye ülkeler arasında bir ekonomik ve parasal birlik
kurma yönündeki girişimler, 1969
yılındaki the Hague Zirve’sinde alınan kararlar ile daha somut bir hâl
almıştır. Sözkonusu Zirve’de AB’ye
üye ülkeler, aşamalı olarak EPB’ye
geçmeyi kararlaştırmışlar ve zamanın Lüksemburg Başbakanı ve aynı
zamanda Maliye Bakanı olan Werner’ı, konuyla ilgili çalışmalar yapacak olan bir uzman grubunun başına getirmişlerdir.
AB’ye üye ülkeler arasında 1980 yılına kadar EPB’nin oluşturulmasını
öngören Werner Raporu 1970 yılında tamamlanmıştır. Werner Raporu,
süreç içindeki ilk iki aşamaya ilişkin
ayrıntılı tavsiyelerde bulunmuş;
üçüncü ve son aşamada yapılması
gerekenleri belirlemiştir. Rapor’a
göre, yaklaşık olarak üç yıl sürmesi
öngörülen ilk aşamada, para ve maliye politikalarının koordinasyonuna
ve yakınlaştırılmasına odaklanılmalı; üye ülkeler ulusal politikalarını
Avrupa Komisyonu’nun yönlendirmeleri doğrultusunda biçimlendirmeli ve sözkonusu politikaların uyumu, ikinci aşamada gerçekleştirilecek olan döviz kuru değişikliklerine
adapte olacak hızda olmalıdır. İkinci
aşamada, döviz kuru dalgalanmalarının daraltılması ve üye ülkelerin
ödemeler dengesine kısa dönemde
destek olacak bir fon kurulması öngörülmüştür. Üçüncü ve son aşamada ise döviz kurlarının birbirine saAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bitlenmesi, sermaye kontrollerinin
sona erdirilmesi ve AB para politikasından sorumlu olacak bir Avrupa
Merkez Bankaları Sistemi oluşturulması planlanmıştır.
AB Bakanlar Konseyi Mart 1971’de
Werner Raporu’na onay vermiş ve
Rapor’da belirtilen adımları atmak
üzere harekete geçmiştir. Mart
1972’de, döviz kuru dalgalanmaları ikili kurlar arasındaki dalgalanma
marjı %2,25 olacak şekilde daraltılmıştır. 1971 Smithsonian Anlaşması’nın dolar için oluşturduğu %4,5’lik
dalgalanma bandı içinde Avrupa
paralarına %2,25’lik bir dalgalanma
marjı tanınması, sözkonusu uygulamanın “tüneldeki yılan” olarak
adlandırılmasına neden olmuştur.
Ancak ülkelerin paralarını belirlenen
%4,5’lik dalgalanma bandında tutamamaları sonucunda Smithsonian
Anlaşması ile başlayan uygulama
çökmüş, Avrupa paralarının da içinde yer aldığı dalgalanma bandı ortadan kalkmıştır. Tüneldeki yılan uygulaması 1973 yılında sona ermiştir.
AB Bakanlar Konseyi, Werner Raporu’nun gereklerinden biri olan
Avrupa Parasal İşbirliği Fonu’nu
Nisan 1973’de hayata geçirmiştir.
Şubat 1974’de, ulusal politikaların
koordinasyonunu ve yakınlaştırılmasını sağlamaya yönelik yıllık politika
önceliklerini ilân etmeyi kararlaştırmıştır.
Ancak Werner Raporu çerçevesinde
bir ekonomik ve parasal birlik oluşturulması girişimlerinin başladığı yıllarda AB ülkeleri, diğer ülkeler gibi
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

1973-1974 yıllarında yaşanan petrol krizinin olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalmışlardır. Üye ülkeler
ulusal politikaları koordine etmek
ve uyumlaştırmak şöyle dursun, tam
tersine politikalarda büyük ayrışmalar yaşamaya başlamışlardır. 1970’li
yılların sonlarına kadar üye ülkeler
AB normları çerçevesinde kurumsal
yapılanmayı güçlendirmek yerine,
kendi ulusal ekonomik sorunları ile
baş etmeye çalışmışlardır. 1970’li
yıllarda EPB ile ilgili en somut adım,
1979 yılında Avrupa Para Sistemi’nin oluşturulması olmuştur.
1986 yılında Tek Avrupa Pazarı’nın
hayata geçirilmesi ile ilgili yol haritasını belirleyen Avrupa Tek Senedi
(1987), tek pazar için tek paranın
gerekliliğini savunarak AB’nin Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) hedefini tekrar gündeme getirmiştir. Zamanın Avrupa Komisyonu Başkanı
Jacques Delors ve onun başkanlık
edeceği bir komite, EPB’nin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Delors
başkanlığındaki komite konu ile ilgili
çalışmalarını 1989 yılında tamamlamış ve EPB’ye geçiş için üç aşamalı
bir süreç öngörmüştür.
EPB’nin oluşturulmasına ilişkin karar, Aralık 1991’de Maastricht’de
gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde
alınmıştır. Sözkonusu karar, 1992
yılında imzalanan Maastricht Antlaşması’na (1993) dâhil edilmiştir.
Maastricht Antlaşması uyarınca, 1
Temmuz 1990 – 31 Aralık 1993 tarihlerini kapsayan EPB’nin ilk aşamasında, üye ülkeler arasında serma513

yenin serbest dolaşımının önündeki engeller kaldırılmış, üye ülkelerin
ekonomi politikaları arasında yakın
eşgüdüm ve merkez bankaları arasında ise yakın işbirliği sağlanmıştır.
1 Ocak 1994 tarihinde başlayan ve
31 Aralık 1998 tarihinde sona eren
ikinci aşamada, fiyat istikrarının ve
sağlam kamu finansmanının sağlanması doğrultusunda üye ülkelerin
ekonomi ve para politikaları uyumlaştırılmış ve üçüncü aşamada Avrupa Merkez Bankasına dönüşecek
olan Avrupa Para Enstitüsü kurulmuştur. Üçüncü ve son aşama ise
1 Ocak 1999 tarihinde başlamıştır.
Son aşamada, üye ülkeler arasındaki döviz kurları geri dönülemez biçimde sabitlenmiş, ortak para birimi olan Avro banknotları ve madeni
paraları tedavüle girmiş, AB para
politikasını yürütmek üzere Avrupa
Merkez Bankası kurulmuş ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi hayata geçirilmiştir.
EPB, 1 Ocak 1999 tarihinde Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa,
Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya’dan oluşan toplam on bir ülke ile
hayata geçmiştir. Yunanistan EPB’ye
2001 yılında katılmıştır. Daha sonra sırasıyla 2007 yılında Slovenya,
2008 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta, 2009 yılında Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014
yılında Letonya, 2015 yılında Litvanya EPB’ye dâhil olmuştur. 2019 yılının sonu itibariyle EPB’de toplam on
dokuz AB üyesi ülke yer almaktadır.
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Ekonomik ve Sosyal
Komite (Economic and
Social Committee)
–İlke GÖÇMEN–
Ekonomik ve Sosyal Komite (ESK),
istişari nitelikli bir organ olup Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’ndan (AKÇT) bu yana varlığını sürdürmektedir. ESK, işveren ve işçi
örgütlerinin temsilcileriyle özellikle
sosyo–ekonomik, yurttaşlıkla ilgili,
mesleki ve kültürel alanlardaki diğer sivil toplum temsilcilerinden ve
en çok 350 üyeden oluşur. ESK’nın
oluşumu, Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafından oy birliği ile
belirlenir.
ESK üyeleri, atanarak göreve gelir
ve yenilenebilir 5 yıllık görev süre-
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sine sahiptir. Konsey, her bir Üye
Devletin önerisine uygun olarak
hazırlanan üye listesini kabul ederek bu atamayı yapar. Üyeler, hiçbir
talimatla bağlı olmayıp görevlerini
Birliğin genel çıkarları doğrultusunda tam bir bağımsızlık içinde yerine
getirir.
ESK, İç Tüzüğünü kendisi kabul
eder. ESK, kendi üyeleri arasından
iki buçuk yıllık bir süre için Başkan
ve Başkanlık Divanı seçer. ESK, Avrupa Parlamentosu, Konsey veya
Komisyon’un talebi üzerine Başkan
tarafından toplantıya çağrılabileceği
gibi, kendi inisiyatifi ile de toplanabilir. ESK, “kısımlar” hâlinde çalışır
ve ESK görüş oluştururken bir raportör bu görüşü hazırlar, ilgili “çalışma
grubu” bu görüşü görüştükten sonra ilgili “kısım” bu görüşü görüşür ve
son olarak genel kurul görüşü nihai
hâle getirir.
ESK, yetkileri yönünden esasen istişari bir nitelik taşır ve u bakımdan
üç ihtimal gündeme gelebilir: (i)
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve
Komisyon, kurucu antlaşma gereği
ESK’ya danışmakla yükümlü tutulmuş olabilir, (ii) Bu kurumlar, gerekli görürse ESK’ya danışabilir, (iii)
ESK, gerekli gördüğü hâllerde kendi
inisiyatifi ile görüş bildirebilir.
Okuma Listesi
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Elektrik İletim
Koordinasyon
Birliği (Union for
the Coordination
of Transmission of
Electricity (UCTE))
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Elektrik İletim Koordinasyon Birliği (UCTE), Kıta Avrupası tarafından
kullanılan, 24 ülkede, 29 dağıtım
sistemi işleticileri ile 400 milyon tüketiciye elektrik sağlayan, dünyanın
en büyük eşzamanlı (senkronize)
elektrik dağıtım şebekesidir. Avrupa
Birliği (AB) üyesi ülkelerin birçoğu
bu şebekeye dâhildir. Şebekeyi işleten iletim hattı operatörleri tarafından 1999 yılında kurulan UCTE,
2009’dan beri Avrupa Elektrik İletim
Koordinasyon Ağı (ENTSO-E)’nın bir
parçasıdır. 1951’de başlayan yapılan
çalışmalar ile elektrik tedarik ve dağıtımı konusunda güvenilirliği sağlamak amacıyla, “Elektrik Üretim ve
Dağıtım koordinasyon Birliği (UCPTE)” bünyesinde, İsviçre, Fransa ve
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Almanya’nın operasyon ve planlama
konusunda yaptıkları çalışmalar ile
bugünkü yapının temelleri atılmıştır.
1999 yılında UCTE, Avrupa Enerji Piyasasında iletim hattı operatörü olarak yeniden tanımlamış, gerek tecrübelerine gerekse tavsiyelere dayanarak, teknik standartlarını Operasyon
el kitabı doğrultusunda daha bağlayıcı hale getirmiş, işleyişi kolaylaştırmak için de üyeleri arasında çok
taraflı anlaşmalar gerçekleştirmiştir.
1 Haziran 2009’dan beri bütün operasyonel işleyiş ENTSO-E’ye devredilmiştir. ENTSO-E, UCTE’nin 50 yılı
aşkın süredir görevini devam ettiren kurumdur. Senkronize şebeke,
ENTSO-E üyelerinden Avusturya,
Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Hırvatistan, Çekya, Danimarka (batısı), Fransa, Almanya, Yunanistan,
Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya,
Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya ve
İsviçre’yi kapsamaktadır. Ayrıca Ukrayna elektrik şebekesinin bir bölümü de Kıta Avrupası ile uyumlu hale
gelmiştir. Nisan 2015’te de Türkiye
Avrupa şebekesi ile senkronize hale
gelmiştir.
UCTE’nın başlıca görevleri, elektrik
iletim hatlarının modernize edilmesi
ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, enerji tedarik güvenliğini sağlamak, yıllık, günlük enerji üretim, talep, ithalat, ihracat bilgilerinin
ülke bazında toplanmasını ve her
sene başında önceki seneye ait değerlerin açıklanmasını sağlamaktır.
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Emisyon Ticareti Sistemi
(Emissions Trading
System)
–Melis BOSTANOĞLU–
Emisyon Ticareti Sistemi, üst sınır
ticaret ilkesine dayanan, piyasa temelli bir araçtır. Bu sistemde toplam
emisyon miktarı sınırlandırılmakta
ve CO2 emisyonu formundaki ödenekler emisyon azaltma hedeflerine
ulaşmak için alınıp satılabilmektedir.
Dünyanın ilk ve en büyük karbon pazarı Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticareti Sistemi’dir.
Bu sisteme göre sistemin kapsamındaki tesisler tarafından salınabilecek
toplam sera gazı miktarı sınırlandırılmakta ve bu sınır emisyonların
azalması için zamanla daha da azaltılmaktadır. Bu kapsamda şirketler,
gerektiğinde birbirleriyle ticaret yapabilecekleri emisyon ödeneklerini
satabilmekte veya alabilmektedir.
Her yıl bir şirket tüm emisyonlarını
karşılayacak kadar ödenek teslim
etmelidir, aksi takdirde ağır para
cezaları uygulanmaktadır. Bir şirket
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

emisyonlarını düşürürse, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için yedek ödenekleri elinde tutabilmekte
veya bunları ödeneklerinin yetersiz
olduğu başka bir şirkete satabilmektedir.
AB Emisyon Ticareti Sistemi, 27
AB üye ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn
ve Norveç ülkeleri olmak üzere 31
ülkede faaliyet göstermektedir. 11
binden fazla ağır enerji kullanan
tesislerin (elektrik santralleri ve
endüstriyel tesisler) ve bu ülkeler arasında çalışan havayollarının
emisyonlarını sınırlandırmakta ve
AB’nin sera gazı emisyonlarının
%45’ini kapsamaktadır.
Okuma Listesi
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En Çok Kayrılan Ülke
Prensibi (Most Favoured
Nation Principle)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
En çok kayrılan ülke prensibi Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye
olan ülkelerin bir mal için herhangi
bir ülkeye uygulamakta olduğu en
düşük gümrük vergisini ve avantajlı şartları diğer tüm DTÖ üyesi
ülkelere de aynı şekilde uygulama
zorunluluğunu ifade etmektedir.
Uluslararası ticarette yaşanabilecek çifte standartların önüne geçAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mek amacıyla uygulanan en çok
kayrılan ülke prensibi, DTÖ’ye üye
olan tüm ülkelerin eşit şartlarda ticaret yapmasını hedeflemektedir.
Bu prensip, ürünlerin ithalatının en
düşük maliyetle üretildiği ülkeden
en ucuza yapılmasını sağlamaktadır. Pazarlık gücü olmayan ülkelerin
lehine olan uygulama sayesinde
gümrük işlemleri de sadeleşmektedir.
DTÖ’nün temeli sayılan GATT’ta yer
alan prensibin uygulanmadığı bazı
istisnai durumlar mevcuttur. İlk
olarak ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladıkları takdirde
gümrük vergilerini STA ortakları için
azaltma imkânı elde etmektedir. En
çok kayrılan ülke prensibinin uygulanmadığı ikinci istisnai durum ise
gümrük birlikleridir. İki ya da daha
fazla ülke arasında bir gümrük birliği
ilişkisinin tahsis edilmesi durumunda en çok kayrılan ülke prensibinden daha düşük oranlarda gümrük
vergisi uygulanabilmekte ya da taraflar arasındaki vergiler tamamen
kaldırılabilmektedir. Üçüncü olarak
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
(Generalised System of Preferences
– GSP) kapsamında gelişmiş ülkeler,
gelişmekte olan ülkelere ve en az
gelişmiş ülkelere daha az gümrük
vergisi uygulayabilmekte ve bu durum en çok kayrılan ülke prensibine
bir diğer istisnayı oluşturmaktadır.
Son olarak anti-damping vergileri
ve telafi edici uygulamalar, en çok
kayrılan ülke prensibinin uygulanmadığı diğer durumlar arasında yer
almaktadır.
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Enerji Birliği		
(Energy Union)
–Melis BOSTANOĞLU–
25 Şubat 2015 tarihinde kabul edilen
enerji birliği stratejisi, enerji güvenliğini artırmaya, tamamen bütünleştirilmiş bir iç enerji piyasası yaratmaya, enerji verimliliğini arttırmaya,
karbonsuz ekonomiyi teşvik etmeye
ve araştırma, yenilik ve rekabetçiliği
desteklemeye odaklanmaktadır.
İddialı bir iklim politikasına sahip
Enerji Birliği’nin amacı, özünde Avrupa Birliği (AB) tüketicilerine - ev ve
işyerlerine - güvenli, sürdürülebilir,
rekabetçi ve uygun fiyatlı enerji vermektir. Enerji Birliği, yakından ilgili
ve karşılıklı olarak birbirini güçlendiren beş boyuttan oluşmaktadır:
Enerji güvenliği, dayanışma ve güven: Avrupa’nın enerji kaynaklarının
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çeşitliliğini artırmak ve AB içerisinde
üretilmiş enerjinin kullanımını daha
verimli kılmak. Küresel ilişkilerde
tek sesle konuşan bir Enerji Birliği ile
ülkelerin birbirlerine olan güvenini
artırmak.
Tamamen bütünleşmiş bir iç enerji
piyasası: Hiçbir teknik veya düzenleyici bir engel olmadan, ara bağlantılar kullanarak enerjinin AB çapında
serbestçe dolaşmasını sağlamak.
Böylece enerji sağlayıcıların serbestçe rekabet edebilmesini ve en iyi
enerji fiyatlarını sunmasına ön ayak
olmak.
Enerji verimliliği: Kirliliği azaltmak
ve iç enerji kaynaklarıını korumak
için daha az enerji tüketmek. Bu boyut özellikle AB’nin enerji ithalatını
azaltmayı amaçlamaktadır.
Karbonsuz Ekonomi: İklim değişikliği için küresel bir anlaşma yapmak
ve özel yatırımcıları yeni altyapı ve
teknolojilere yatırım yapmaları için
teşvik etmek.
Araştırma, yenilik ve rekabetçilik:
Araştırmaları koordine ederek ve
özel sektörle ortak projelerin finanse edilmesine yardımcı olarak düşük
karbon teknolojilerindeki gelişmeleri desteklemek.
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Avrupa Komisyonu, What is the
Energy Union About?, https://
ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-1.html
Avrupa Komisyonu: Building the
energy union, 2019. https://
ec.europa.eu/energy/en/topics/
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building-energy-union

Enerji Güvenliği 		
(Energy Security)
–Habibe ÖZDAL–
Enerji güvenliği en basit ve geleneksel anlamıyla tüketicilerin enerji
kaynaklarına uygun fiyatlarda erişebilmesi olarak tanımlanabilir. Enerji kaynaklarına sahip olmak ya da
enerji kaynaklarına erişim, sanayi
devriminden bu yana devletler için
önemli olagelmiştir. Bununla birlikte dünya ekonomisinin büyümesine paralel olarak enerji ihtiyacında
da artış görülmüştür. Bu durumda
enerji zengini devletler kaçınılmaz
olarak önemli birer uluslararası aktör haline gelmiştir. Üye ülkelerin
petrol politikalarını koordine etmek
ve tedarikçilere güvenli, adil ve istikrarlı bir fiyat sağlamayı, tüketici ülkelere ise düzenli ve ekonomik petrol temin etmek adına 1960 yılında
İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan
ve Venezuela tarafından Petrol İhraç
Eden Ülkeler Örgütü (Organization
of the Petroleum Exporting Countries-OPEC) hükümetler-arası sürekli
bir kurum olarak kurulmuştur. Söz
konusu yapılanma bu dönemde
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daha ziyade petrol şirketlerinin etkisi altında olan enerji piyasasında
kaynak sahibi üretici devletlerin
gücünü ve kontrolünü arttırmayı
amaçlamıştır.
Tarihsel olarak değerlendirildiğinde
enerji güvenliği kavramının siyasi
boyutuna dikkat çeken bir gelişme
olarak Arap-İsrail savaşlarına değinmek gerekmektedir. 1967 yılında
yaşanan Arap-İsrail savaşı sonrasında petrol üreticisi Arap devletlerinin İsrail’i destekleyen Batılı ülkelere yönelik uygulamaya koydukları
petrol ambargosu, petrolün bir dış
politika aracı olarak kullanılmasına
örnek teşkil etmiştir. 1968 yılında
Kuveyt, Libya ve Suudi Arabistan
tarafından Petrol İhraç Eden Arap
Ülkeleri Teşkilatı’nın (Organization
of Arap Petroleum Exporting Countries-OAPEC) kurulmasıyla uluslararası alanda enerji güvenliği kavramına siyasi boyut da eklenmiştir.
Enerji güvenliği kavramı süreç içerisinde farklı boyutları ve anlamları
ile karşımıza çıkmaktadır. Örneğin
kısa vadeli enerji güvenliği, arz-talep dengesindeki ani değişimlere
cevap verebilecek enerji sistemlerine sahip olmaya odaklanır. Uzun dönemli enerji güvenliği ise ekonomik
gelişmelere ve çevresel ihtiyaçlara
uygun olarak enerji tedarik edebilmek için zamanında yapılan yatırımları da içerecektir. Bununla birlikte
1973’te ortaya çıkan petrol krizi o
dönemdeki siyasi gelişmelerden
kaynaklanan arz sorunu nedeniyle
yaşandığından bir yandan enerji güvenliği kavramının önemine işaret
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ederken diğer taraftan ise söz konusu güvenliğin sağlanmasının ana unsurunun kaynaklardaki “çeşitlilik” ya
da “enerji tedariğini çeşitlendirmekten” (diversification) geçtiği düşüncesine yol açmıştır. Söz konusu çeşitliliğin temel amacı, her tür siyasi ya
da altyapısal soruna karşı enerjiye
ulaşmayı sağlayabilmek olarak ifade
edilebilir. Yine de bu tanımlamada
enerji güvenliğinin daha ziyade petrol tedariğinin sürdürülmesi olarak
düşünüldüğü anlaşılmaktadır.
Petrole olan bağımlılık ve bu bakımdan tedariğinin önemi sürmekle
birlikte günümüzde enerji sistemleri
daha karmaşık bir hal almıştır. Dolayısıyla tedarik hususunda ortaya
çıkacak fiziki herhangi bir aksaklık
diğer enerji kaynaklarının tedariğini,
altyapıyı ya da nihai kullanım sektörlerini etkileyebilmektedir. Tedarikte
yaşanan aksaklıkların kaynağı ise
altyapısal sorunlar olabileceği gibi,
siyasi istikrarsızlıklar da olabilir. Tüm
bunlar düşünüldüğünde özellikle
2000’lerden bu yana enerji güvenliği
kavramının daha kapsamlı ve birden
fazla boyutu içeren bir hal aldığı,
bu bakımdan tanımının da genişlediğini söylemek mümkündür. İçinde bulunduğumuz dönemde enerji
güvenliği kavramı hem geleneksel
haliyle kesintisiz enerji tedariğini ve
enerji altyapısının güvenliğini, hem
de yeni, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımının
yaygınlaştırılmasını içermektedir.
Yakın dönemde enerji güvenliği kavramını tüketici devletler bağlamında
yeniden gündeme getiren gelişme520

lerden biri, 2006 yılı başında Ukrayna üzerinden taşınan ve Avrupa’ya
giden Rus doğalgazında yaşanan
kesinti olmuştur. Tarihi arka planı
2004 yılı sonunda Ukrayna’da yaşanan Turuncu Devrim’e kadar götürülebilecek olan gelişme, esas olarak
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan
siyasi gerginliğin enerji fiyatlarının
artışı olarak kendisini göstermesi ile
vuku bulmuştur. Ukrayna’nın yeni
enerji fiyatlarını kabul etmemesi ve
Moskova’ya olan gaz faturasını ödemede yaşadığı güçlük üzerine Rusya,
Ukrayna’ya tedarik ettiği gazda kesintiye gitmiştir. Ukrayna Rusya’dan
Avrupa’ya giden doğalgazda transit
ülke olma avantajını kullanarak ihtiyaç duyduğu gazı Avrupa’ya giden
hat üzerinden temin ettiğinden
Ocak 2006’da Bulgaristan başta olmak üzere bazı AB üyesi ülkeler gaz
kesintisi ile karşı karşıya kalmıştır.
Söz konusu kesinti 1973’teki petrol
krizini yeniden hatırlatmış ve Avrupa Birliği (AB) için enerji güvenliğinin ne denli kritik olduğunu göstermiştir. Yaşanan enerji krizi üzerine
Avrupa Komisyonu Mart 2006’da
“Sürdürülebilir, Rekabete Dayalı ve
Güvenli Enerji İçin Avrupa Stratejisi”
(A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy)
başlıklı bir Yeşil Kitap (Green Paper)
yayınlamıştır. Enerji güvenliğinin AB
için taşıdığı öneme dikkat çeken Yeşil
Kitap’ta temel olarak AB’nin içinde
bulunduğu duruma dikkat çekilmiş,
uluslararası enerji güvenliği konusundaki endişeler dile getirilmiş ve
bu endişelere uygun olarak Birliğin
dış politikada bazı bölgelere yönelik
politika ve yaklaşımlarının yeniden
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düşünülmesi gerektiğini vurgulanmıştır. AB için enerji güvenliğini sağlamak önemli meydan okumalardan
biri hâline geldiğinden Yeşil Kitabın
kapsamlı bir enerji politikasına temel oluşturması hedeflenmiştir.
Diğer yandan enerji tedariğinde
kaynakta ve güzergâhta çeşitliliği
sağlamak adına Birlik, Rusya’yı devre dışı bırakarak Hazar Havzası, Orta
Asya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz
havzasındaki doğalgazın Avrupa’ya
ulaştırmaya ve dolayısıyla Rusya’ya
olan bağımlılığı azaltmaya çalışmaktadır. Avrupa Komisyonu, Güney
Gaz Koridoru olarak isimlendirdiği
projeyi hayata geçirerek 2020 yılı
sonu itibarıyla tam kapasite ile çalışmasını planlamaktadır.
Birlik, enerji güvenliği konusunda
ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının mümkün olduğunca yaygınlaştırılması ve artırılmasına ek olarak kritik altyapı güvenliği ve siber güvenlik alanlarına
da odaklanmaktadır.
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Enerji Politikası 		
(Energy Policy)
–Melis BOSTANOĞLU–
Enerji politikası esas olarak, enerji iç
piyasası (elektrik ve doğalgaz piyasaları), enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve arz
güvenliği alanlarına yoğunlaşmaktadır. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı
rekabetçi, nitelikli, çeşitli ve uygun
maliyetli enerji piyasasının temelini oluşturmaktadır. Böylece, enerji
kullanımı için çeşitli sektörlere ulaşmanın daha organize ve verimli bir
yolunun önü açılacaktır. AB mevzuatına göre, pazara erişim, organizasyon, işletme, ihale prosedürleri ve
yetkilendirme yöntemleri için ortak
kurallar uygulanır.
AB enerji politikasının beş ana amacı vardır: Enerji iç piyasası ve enerji
ağlarının bağlantısallığının işlevselliğinin sağlanması, enerji tedariki güvenliğinin sağlanması, enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun teşvik
edilmesidir. Ayrıca iklim değişikliği
hedeflerinin yeni pazar tasarımı ile
uyumlu hale getirilmesi, bütünleştirmek için yeni ve yenilenebilir
enerji çeşitlerinin gelişiminin teşvik
edilmesi ve araştırma, yenilik ve rekabetçiliğin desteklenmesidir.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 194’üncü maddesi,
enerji politikasının bazı alanlarının
paylaşılmış yetki ile yönetebileceğini beyan etmektedir. Bu durum, üye
521

ülkeler arasında ortak bir enerji politikasına doğru bir harekete işaret etmektedir. Bununla birlikte, her Üye
Devlet, enerji kaynaklarını kullanma
koşullarını, farklı enerji kaynakları
arasındaki seçimini ve enerji kaynağının genel yapısını seçme hakkını
saklı tutmaktadır.
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Entegrasyon Kapasitesi
(Integration Capacity)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa Birliği’nin (AB) yeni üye alımıyla sürekli genişlemesi ve özellikle 2004 genişleme dalgası, (Bkz.
Doğu Genişlemesi) genişlemenin
hızı konusunda bazı tartışmaları da
beraberinde getirmiştir. On ülkenin
birden kabul edildiği 2004 öncesinde AB’nin tek seferde kabul ettiği
üye sayısı en fazla üçtü. Bu genişleme dalgasıyla birlikte 2004’te 15
olan üye sayısı bir yıl içerisinde 25’e
çıkmıştır. Bunun yönetilebilirliği ve
bu ülkelerin çoğunun ekonomik gelişmişlik düzeyinin mevcut üyelerin
altında olması nedeniyle bütçeye
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getireceği yükler tartışılmaya başlanmıştır. Ayrıca üye sayısındaki artış, karar alma süreçlerinin işleyişini
de olumsuz etkilemiştir.
Aslında bu zorlukların bir kısmı, Avrupa bütünleşmesini daha da ilerletmek isteyen federalistler açısından
bir bahane olarak da kullanılmıştır.
Örneğin artan üye sayısı nedeniyle
karar almanın zorlaşmasını gerekçe
göstererek oybirliği yerine oyçokluğu ile karar alınan konuların kapsamı
daha da genişletilmiştir. Başlangıçta
buna karşı çıkanlar pratik nedenlerden ötürü bu konuda ikna olmuştur.
Genişlemenin bütünleşmeye yaptığı
bu olumlu etki yanında yukarıda belirtildiği gibi olumsuz bir etki potansiyeli de bulunmaktadır. Bu nedenle
üyelik kriterlerinin belirlendiği 1993
Kopenhag Zirvesi sonuçlarında hem
aday ülkelerin hem de AB’nin çıkarlarına zarar vermeden bu ülkelerin
katılımından söz edilmiştir.
Bu tartışmalar sırasında sıklıkla kullanılan kavram “hazmetme kapasitesi” (“absorbtion capacity”) olmuştur. Kavram hem aday ülkenin AB
politikalarına uyum sağlaması, hem
de AB’nin yeni üyeleri politikalarına entegre edebilmesini ifade eder.
Fakat kavramın asimilasyonu çağrıştırması nedeniyle aday ülkelerdeki
bazı kesimler bu ifadeden rahatsız
olmuştur. Ulus-üstü bir yapıya katılacak ve bazı egemenlik haklarını
diğer üyelerle paylaşmak zorunda
kalacak ülkeler açısından bu yeni
siyaset biçimi özellikle geleneksel
egemenlik yaklaşımını benimseyen
kesimlerde endişe yaratmıştır.
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Bu nedenle 2006 yılından itibaren
aynı sorunu ifade etmek amacıyla
“entegrasyon kapasitesi” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır. Yeni genişleme stratejisi belirlenirken temel dayanak noktası bu kavram olacaktır. (Bkz. Genişleme Stratejileri)
Bu amaçla Avrupa Komisyonu 2006
Kasım ayında entegrasyon kapasitesinin tam olarak ne anlama geldiğini
netleştiren bir karar almıştır. Buna
göre AB’nin yeni ülkeleri entegre
edilebilme yeteneği şu iki unsura
bağlıdır: (1) AB’nin işleyişini olumsuz etkilemeyecek şekilde Avrupa
bütünleşmesinin güçlendirilmesi ve
daha da derinleştirilmesi konusundaki ivmenin kaybedilmemesi ve (2)
Aday ülkelerin üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda
olması. Bunun için her aday ülke
açısından üyeliğin yaratacağı etkilere bakılarak entegrasyon kapasitesi
somutlaştırılacaktır. Bunlar:
Kurumsal Etki: ülkenin katılımının
AB kurumları üzerinde yaratacağı
etkiyi ifade etmektedir. Yani ülkenin
katılımı ciddi kurumsal düzenlemeler gerektiriyorsa bu durum AB’nin
entegrasyon kapasitesini zorlayacak
demektir. Örneğin Türkiye gibi büyük bir ülkenin katılımı, Parlamento
başta olmak üzere tüm kurumlarda
ciddi değişiklikler gerektirecektir.
Bu anlamda Hırvatistan’ın katılımı,
AB’nin entegrasyon kapasitesini
Türkiye’nin olası katılımı kadar zorlamaz.
Politika Etkisi: Katılacak ülkenin,
AB’nin mevcut politikalarını veya
yeni geliştirmeyi planladığı ortak
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politika konularını nasıl etkileyeceği
ile ilgilidir.
Bütçe Etkisi: Yeni üyelerin katılımının AB bütçesi üzerindeki etkilerini
ifade eder.
AB’nin yeni genişleme stratejisi, entegrasyon kapasitesi temelinde şekillenmektedir. Burada temel amaç,
entegrasyon kapasitesini aşmadan
yeni üye alımıdır. Bu kapasitenin aşılmaması için AB üç boyutlu bir yaklaşım belirlemiştir. Birinci boyutta, genişleme gündeminin sadeleştirilmesi vardır. Buna göre ülkelere adaylık
sözü verilirken dikkatli olunmalıdır.
Zira genişleme gündemi, aday ülkelerin sayısının fazlalığı nedeniyle zaten yoğundur. Bu nedenle önceden
verilmiş adaylık ve üyelik vaatlerine
odaklanılmalıdır. İkinci boyutta, koşulluluk olarak ifade edilen unsur,
yani aday ülkelerde aranan koşulların pazarlık konusu yapılmadan ve
sıkı bir şekilde kontrol edilerek yerine getirilmesi vardır. Buna göre üyelik kriterleri esnetilemez. Üçüncü ve
son boyutta, genişlemenin güçlü iletişim kanallarıyla yürütülmesi vardır.
Buna göre genişleme politikası yalnızca resmi düzeyde yürütülen bir
süreç değildir ve aday ülke halkıyla
da yakın iletişim içerisinde olunmalı, böylece onların da üyeliği istediğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde Norveç gibi deneyimlerin ya
da Brexit gibi sorunların yaşanması
kaçınılmaz olacak ve AB’nin işleyişi olumsuz etkilenecektir. Eğer bu
unsurlara dikkat edilmezse ortaya
çıkacak sorunlu duruma “genişleme
yorgunluğu” denilmektedir.
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Er Davası (Er Case)
–İlke GÖÇMEN–
Er davası, C–453/07 sayı ve 26 Eylül
2008 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortaklık
hukukunun maddi boyutu –Türk işçilerinin aile üyeleri– ile ilgilidir.
Er davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Er, Nisan
1984 Türkiye doğumlu olup 1986 yılında Almanya’nın işgücü piyasasına
hukuka uygun olarak dahil bulunan
Türk işçisi babasına katılmak üzere
Berlin’e gitmiş ve onunla birlikte
en az 5 sene oturmuştur. Babası,
sonraki bir tarihte ailesini yanına
almadan Türkiye’ye dönmüştür. Bay
Er, 2000 yılında 16 yaşında okulu bırakmış ve ilerleyen zamanda hiçbir
mesleki nitelik elde edememiştir.
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Alman makamları, 23 yaşına basmış
Bay Er’in 16 yaşından beri hiçbir ücretli istihdamda bulunmadığı gerekçesiyle ikamet iznini artık uzatmak
istememektedir. Bay Er ise, iş arasa
da aramasa da veya işi olsa da olmasa da, 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi
Kararı (OKK) md. 7/1 uyarınca ikamet izni hakkı olduğu iddiasıyla ulusal mahkeme önünde dava açmıştır.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep
etmiştir.
Er kararı ile Türk işçisinin aile üyesinin 1/80 sayılı OKK md. 7/1 çerçevesindeki hakları üstünde durulmuştur. ABAD’a göre, öncelikle, bu
madde doğrudan etkili olduğundan
bu maddedeki koşulları taşıyan Türk
vatandaşları bu maddenin verdiği
haklara doğrudan dayanabilir. Bu
maddeye göre bir Türk işçisinin aile
üyesi, beş yıl süre o işçi ile oturursa
kendi seçeceği herhangi bir ücretli
işte serbestçe çalışabilecektir. İstihdama yönelik bu hak, örtülü olarak, ikamet hakkını da içerir. Bir aile
üyesi 1/80 sayılı OKK md. 7/1’deki
koşulları taşıdığı müddetçe, onun
çalışma ve/veya ikamet hakkı ancak
iki ihtimal altında kısıtlanabilir: 1/80
sayılı OKK md. 14 temelinde kamu
düzeni, kamu güvenliği veya kamu
sağlığı nedeniyle veya ilgili kişi herhangi bir meşru sebep olmaksızın
oldukça uzun bir zaman ilgili devletin ülkesini terk etmişse. Bu bakımdan, 1/80 sayılı OKK md. 6/1’den
farklı olarak, md. 7/1 kazançlı istihdamın varlığı üstüne kurulu değildir.
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Dolayısıyla, Bay Er gibi, 23 yaşında
hala herhangi bir ücretli istihdamda bulunmayan Türk işçisinin aile
üyesi, sırf bu nedenle, ikamet iznini
kaybetmiş sayılamaz. Bilakis, o kişinin ev sahibi Üye Devlete daha iyi
entegre olmasını sağlayabilmek için
çalışma ve/veya oturma hakkı elinden alınmamalıdır. Sonuç olarak,
Türk işçisinin aile üyesi, 1/80 OKK
sayılı md. 7/1’deki koşulları taşıdığı
müddetçe, istihdama erişim hakkının tamamlayıcısı olarak ikamet
hakkına da sahip olacaktır. Er kararı,
bu yönüyle, Türk işçilerinin aile üyelerinin haklarını aydınlatan kararlardan birisi olmuştur.

Erasmus +
–Emre ATAÇ–
Erasmus+ Programı, 2007-2013 dönemlerinde geçerli Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarını tek
çatı altında birleştirilmesi sonucunda oluşmuş bir Avrupa Birliği (AB)
programıdır. 2014-2020 döneminde
uygulanmış olan Erasmus+ Programı’nın kapsama alanında eğitim,
öğretim ve gençliğin yanı sıra spor
da bulunmaktadır.
Erasmus+ Programı genel anlamda,
Avrupa 2020 Stratejisi’nde belirlenmiş olan büyüme, istihdam, sosyal içerme gibi öncelikli alanlarına
odaklanan ve AB’de eğitim ve öğretimin stratejik çerçevesini oluşturan
Eğitim Öğretim 2020 (ET 2020)’de
belirtilen hedeflere ulaşmaya katkı
sağlamayı amaçlayan bir AB progAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ramıdır. Bunun yanında, yükseköğretim alanında, Anlaşmaya taraf
olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması, sporda Avrupa
boyutunun sistematik gelişiminin
desteklenmesi ve AB Gençlik Stratejisi’nde ortaya konmuş olan hedeflere ulaşmak da programın amaçları
arasındadır.
Erasmus+ ile bireylerin var olan
potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemine
özel bir vurgu yapılmaktadır. Erasmus+ Programı’nın amaçları şu şekilde sıralanmaktadır: Bireylere, yaş
ve eğitim geçmişlerinden bağımsız
olarak yeni beceriler kazandırılması, bireylerin kişisel gelişimlerinin
güçlendirilmesi ve iş bulma olanaklarının artırılması. Bu amaçlar doğrultusunda, Erasmus+ ile bireysel
öğrenme fırsatlarının ve kurumsal
işbirliklerinin desteklenmesi de
öngörülmüştür. Erasmus+ Programı’nın bütçesi, geçen yedi yıllık süre
(2014-2020) için 14.774 milyar Avro
olarak belirlenmiştir.
Programın hedef kitlesini; üniversite öğrencileri, stajyerler, çıraklar, öğrenciler, yetişkin öğrenciler,
gençler, gönüllüler, akademisyenler,
öğretmenler, eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında çalışan kurum veya kuruluşlarda çalışan uzmanlar oluşturmaktadır.
Programın temel hedef kitlesini;
üniversite öğrencileri, stajyerler,
çıraklar, öğrenciler, yetişkin öğrenciler, gençler, gönüllüler, akademis525

yenler, öğretmenler, eğitmenler,
gençlik çalışanları, eğitim, öğretim
ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşların uzmanları oluşturmaktadır.
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ERTA Davası (ERTA Case)
–İlke GÖÇMEN–
ERTA davası, Case 22/70 sayı ve 31
Mart 1971 karar tarihli olup özellikle AB’nin dış yetkisi ile ilgilidir.
ERTA davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Konsey, 20
Mart 1970 tarihinde, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
himayesinde Uluslararası Karayolu
Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasına İlişkin Avrupa An526

laşması’nın (“ERTA”) Üye Devletler
tarafından müzakere edilmesi ve
akdedilmesi ile ilgili bir işlem yapmıştır. Komisyon ise, 19 Mayıs 1970
tarihinde Konsey’in bu işleminin
iptali için Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) başvurmuştur. Konsey’e göre bu işlem iptal davasına
konu olabilecek tasarruflar arasında
bulunmadığından iptal davası kabul
edilebilir sayılmamalıdır. ABAD’a
göre ilgili işlemin hukuki etkisi, bu
işlemin Birlik yetkisinin kullanımını
mı, yoksa Üye Devletlerin kendi yetkilerinin kullanımını mı oluşturuyor
sayılacağına göre değişiklik gösterecektir.
ABAD, ERTA kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, Avrupa
Birliği’nin (AB) ERTA’nın akdedilmesi ile ilgili açık veya zımni yetki
sahibi olup olmadığı tartışılmıştır.
Komisyon’a göre Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Antlaşması md. 75,
AB’ye ortak taşımacılık politikasını
uygulamak adına geniş terimlerle
belirlenmiş yetkiler verdiğine göre,
bu alandaki yerel önlemler kadar,
dış ilişkiler bakımından da uygulanabilir olmalıdır. Konsey’e göre AB
yalnızca kendisine verilen yetkilere
sahip olduğuna göre, kurucu antlaşmada açık bir hükmün yokluğunda,
üçüncü ülkelerle anlaşma yapma
yetkisi var olarak kabul edilemez.
ABAD’a göre AB’nin uluslararası
anlaşma akdetme yetkisi, “kurucu
antlaşmaca açıkça tanınması”nın
yanı sıra “kurucu antlaşmanın diğer hükümlerinden ve … [Birlik] kurumlarının tasarruflarından da kaynaklanabilir”. Özellikle: “[Birlik] ne
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zaman kurucu antlaşma tarafından
öngörülen bir ortak politikayı uygulamak amacıyla ortak kurallar getiren hükümler kabul ederse, bu hükümler hangi şekilde olursa olsun,
Üye Devletler, tek başına ve hatta
bir arada hareket ederek üçüncü
ülkeler ile birlikte bu kuralları etkileyen yükümlülükleri üstlenme hakkına sahip olmaktan çıkar”. Dolayısıyla bu tür ortak kurallar yürürlüğe
girer girmez sadece AB, üçüncü ülkeler ile birlikte bu kuralları etkileyen yükümlülükler ile ilgili anlaşmalar akdedebilir. Somut olayda, ERTA,
konu itibariyle, AET Antlaşması md.
75 temelinde çıkartılan 543/69 sayılı Tüzük kapsamı içinde kalmakta
olduğundan, bu Tüzük’ün yürürlüğe
girme anından itibaren AB ERTA’yı
müzakere etme ve akdetme yetkisine sahip olmuştur. ERTA kararı, bu
yönüyle, AB’nin dış yetkisinin açık
olmanın yanı sıra zımni de olduğunu, dahası zımni yetkinin dış ile iç
yetki arasında “paralellik” halinde
söz konusu olabileceğini gösteren
ilk karar olmuştur. ERTA kararı, bu
yönden, zımni yetkinin dış ile iç yetki arasında “tamamlayıcılık” halinde
söz konusu olabileceğini gösteren
Inland Waterway Vessels Görüşü
(Opinion 1/76) ile takip edilmiştir.
İkinci olarak, AB’nin ERTA’nın akdedilmesi ile ilgili yetkisinin münhasır
yetki olup olmadığı tartışılmıştır.
ABAD’a göre “[Birlik] ne zaman kurucu antlaşmanın öngördüğü bir
ortak politikayı uygulamak amacıyla ortak kurallar getiren hükümler
kabul ederse, bu hükümler hangi
şekilde olursa olsun, Üye Devletler,
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tek başına ve hatta bir arada hareket ederek üçüncü ülkeler ile birlikte
bu kuralları etkileyen yükümlülükleri üstlenme hakkına sahip olmaktan
çıkar”. Bir başka ifadeyle Üye Devletler, kurucu antlaşmanın hedeflerine
erişmek için AB kuralları belirlendiği
müddetçe, bu kuralları etkileyecek
veya onların kapsamını değiştirebilecek yükümlülükler yüklenemez.
Zira Üye Devletler, AB kurumlarının
çerçevesi dışında herhangi bir adım
atarsa bu, Ortak Pazar’ın birliği ve
Birlik hukukunun birörnek uygulanışı ile uyumsuz olacaktır. ERTA kararı, bu yönüyle, AB’nin dış yetkisinin
ne zaman münhasır yetki olduğunu
gösteren ilk karar olmuştur. ERTA
kararı, bu yönden, ILO No 170 Görüşü (Opinion 1/94) ve Lugano Convention Görüşü (Opinion 1/03) ile
takip edilmiştir.
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Eski Avrupa ve Yeni
Avrupa (Old Europe/New
Europe)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Irak Savaşı, ABD ile Avrupa Birliği
(AB) arasındaki ilişkileri derinden
etkileyen ve iki taraf arasındaki ilişkilerde derin bir çatlağa neden olan
bir dönüm noktasıdır. ABD, 2003
yılında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı olmadan nükleer silahların oluşturduğu tehdidi
öne sürerek Irak’a karşı müdahale
gerçekleştirmek istemiştir. Müdahaleden önce ABD, BM Güvenlik
Konseyi kararı olmamasına rağmen
Avrupalı müttefiklerinden destek
beklemiştir. Birleşik Krallık, ABD’ye
beklediği desteği sağlamış, dönemin başbakanı Tony Blair Başkan
Bush’a Avrupalı partnerlerini ikna
edebileceğine dair söz vermiştir.
Ancak Almanya ve Fransa’nın savaş,
uluslararası düzen ve AB’nin rolü ile
ilgili farklı bir bakış açısına sahip
olmaları bu sözün gerçekleştirilmesini olanaksız kılmıştır. Bu süreçte kişisel faktörler ve ülkelerin dış
politika pratiklerindeki farklılıklar
önemli olmuştur. Bu dönemde Başkan Bush’un ve Jacques Chirac’ın
birbirlerine olumsuz tutumları yanı
sıra Gerhard Schröder’in de iç politikada gerçekleşen seçimlerin etkisiyle anti-Amerikanist bir söylem
yürütmesi, Fransa ve Almanya’nın,
ABD’nin Irak müdahalesine eleştirel yaklaşmalarına neden olmuştur.
ABD karşıtlığı Fransa ve Almanya eksenini birleştirmiştir.
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Küresel terörün tartışıldığı BM Güvenlik Konseyi’nin 20 Ocak 2003 tarihli toplantısı, transatlantik ilişkilerdeki çatlak açısından bir dönüm
noktasıdır. Sözü edilen toplantıda
Fransız Dışişleri Bakanı de Villepin
harekât için çıkacak kararı Fransa’nın veto edeceğini açıklamıştır.
Toplantı iki taraf arasındaki farklılığın açık biçimde ortaya çıktığı zemin olmuştur. Toplantıdan sonra 22
Ocak 2003 Elysee Antlaşması’nın
40. yıldönümü kutlamaları sırasında, Fransa ve Almanya savaş karşıtı
mesajlar vermişlerdir. Cumhurbaşkanı Chirac, güç kullanılmasını sadece BM kararı olduğu takdirde destekleyeceğini belirtmiştir. Bu gelişmeler üzerine ABD Savunma Bakanı
Donald Rumsfeld, “Avrupa, Fransa
ve Almanya’dan oluşur’ diye birşey
yok. Bunlar eski Avrupa’dır. Eğer
Avrupa’nın bütününe bakarsanız,
ağırlık merkezinin doğuya kaydığını görürsünüz” sözleriyle AB’yi yeni
ve eski diye ikiye ayıran meşhur konuşmasını yapmıştır. Rumsfeld’in bu
açıklamasına göre Fransa, Almanya
ve Avusturya gibi müdahale karşısında yer alan ülkeler eski Avrupa’yı
oluştururken, müdahaleyi destekleyen Doğu Avrupa ülkeleri ile AB’ye
üye olacak yeni ülkeler (Bkz. Doğu
Genişlemesi) yeni Avrupa olarak
isimlendirilmiştir.
Fransa ve Almanya ABD müdahalesine karşı çıkarken; Birleşik Krallık,
İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka, Polonya, Macaristan ve Çekya
müdahaleye olan desteklerini göstermek için Wall Street Journal’da
bir mektup yayınlamışlardır. Birleşik
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Krallık açısından AB içerisinde Atlantist kimliği ile anılan üyelerin kendisini yalnız bırakmamaları memnun
edici olmuştur. Bununla birlikte
Fransa ve Almanya, sekiz ülkenin
mektubunu tepkiyle karşılarken hemen arkasından gelen ve “Vilnius
Ten” olarak isimlendirilen Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Arnavutluk, K. Makedonya, Romanya,
Hırvatistan, Slovakya ve Slovenya’nın ABD’ye desteklerini belirttikleri ikinci mektup, Birlik içerisindeki
çatlağın daha da derinleşmesine
neden olmuştur. Henüz üye olamamalarına rağmen “Vilnius Ten” grubu tarafından yapılan bu açıklama,
Almanya ve Fransa’nın tepkisini çekmiştir. Mektup, o dönem için AB’nin,
ABD müdahalesinden bağımsız bir
dış politika yürütemeyeceğinin göstergesi olmuştur.
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Estonya (Estonia)
–Melis BOSTANOĞLU–
Estonya, Kuzey Avrupa’da bulunan
Baltık ülkelerinden biridir. Nüfusu,
1.328.976 olan bu Avrupa Birliği
(AB) ülkesi, 45.227 km2’lik yüz ölçümüne sahiptir. Ülkenin başkenti Tallinn’dir ve resmi dili Estonca’dır.
1918 yılında bağımsızlığını ilan eden
ve Rusya ile 1920 yılında bir barış
anlaşması imzalayan Estonya, 1940
yılında Sovyetler Birliği’nin ve 1941
yılında ise Almanya’nın işgaline uğramıştır. 1944 yılında Alman ordularının geri çekilmesinin ardından Estonya yeniden Sovyetler Birliği’nin
işgali altına girmiştir. Estonya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991
yılında yeniden bağımsızlığını ilan
etmiştir. 1990’lı yılların sonlarında
Estonya ile Rusya arasındaki ticari
bağlar zayıflamaya başlarken Estonya’nın AB’ye ihracatı da artmış,
böylece ticaretinin yönü doğudan
batıya kaymıştır.
Estonya, 1998 yılında AB ile katılım
müzakerelerine başlamıştır. Estonya
halkı, 14 Eylül 2003 tarihinde düzenlenen referandumda %33,17 “hayır”
oyuna karşılık %66,83 “evet” ile AB
üyesi olma isteğini ortaya koymuştur. Estonya, 1 Mayıs 2004 tarihinde
AB üyesi olmuş ve aynı yıl NATO’ya
katılmıştır. (Bkz. Doğu Genişlemesi)
Schengen Alanı’na 21 Aralık 2007’de
katılan Estonya, 1 Ocak 2011 tarihinde de Avro Alanı’na dâhil olmuştur.
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2018 yılında Estonya ekonomisinin
en önemli sektörleri; AB resmî verilerine göre “toptan ve perakende ticaret, ulaşım, konaklama ve yiyecek
hizmetleri, sanayi ile kamu yönetimi, savunma, eğitim, insan sağlığı
ve sosyal iş faaliyetleri” olarak sayılmaktadır. Estonya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Finlandiya, İsveç,
Letonya, ABD ve Rusya iken, en fazla
ithalat yaptığı ülkeler; Finlandiya,
Almanya, Litvanya, Rusya ve Çin’dir.
Estonya, AB ülkeleri arasında en
fazla ekonomik büyümeye ve en az
borca sahip olan ülkelerden biridir.
Estonya, ayrıca teknoloji konusunda
da en gelişmiş ülkeler arasında yer
almaktadır. Henüz 2000 yılında devletin internet erişiminin bir insan
hakkı olduğunu ilan etmesiyle ülkenin her noktasında ücretsiz kablosuz
internet hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Estonyalılar önemli işlerini
e-devlet üzerinden yapabilir hale
gelmiştir. Ayrıca Estonya, seçimlerde internet üzerinden oy kullanmaya olanak veren ilk ülkedir. En hızlı
internete sahip ülkeler arasında yer
alan Estonya, aynı zamanda kişi başına en fazla start-up kaydına sahip
ülkedir. Estonya, AB Konseyi Dönem
Başkanlığı’nı üstlendiği Temmuz-Aralık 2017 döneminde, AB vatandaşlarına sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için AB’nin geçirmesi gereken
dijital dönüşümü en üst düzeyde ele
almak amacıyla Tallinn Dijital Zirvesi’ne ev sahipliği de yapmıştır. Estonya’nın eski Başbakanı Andrus Ansip,
2014-2019 döneminde görev yapan
Juncker Komisyonu’nda Dijital Tek
Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.
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Estonya da kimi diğer AB ülkeleri
gibi aşırı sağın yükselişine tanık olmuştur. 3 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde aşırı
sağ görüşlü Muhafazakâr Halk Partisi (EKRE), parlamentodaki sandalye
sayısını artırarak ülkede oluşturulan
koalisyon hükümetinin bir parçası
olmuştur. Parti; göç, feminizm ve
eşcinsellik karşıtlığı üzerinden kampanyalar yürüterek “beyaz Estonya”
idealini savunmuş ve medyayı da
hedef almıştır.
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Eşikaltı Krizi (Subprime
Crisis)
–Naib ALAKBAROV–
Eşikaltı krizi sırasında, o ana kadar
nispeten gözlemlenmeyen Hyman
Minsky’nin (1919-1996) fikirleri
tartışılmaya başlandı. Ana akım iktisadın aksine, Minsky, ekonomilerin
her zaman denge için çaba göstermediğini savunuyor. Ona göre, bir
finansal sistem canlanma sürecinde
otomatik olarak kararsız hale gelir,
yani kriz durumları Minsky’ye göre
“kapitalizmin” doğal bir unsurudur.
Eşikaltı piyasası, ABD bankalarının
çoğunlukla düşük kredi notuna sahip olan borçluların gayrimenkul satın almak için ipotek aldığı özel (yani
ticari olmayan) konut kredisi piyasasının bir parçasıdır. Öte yandan, bu
tür ipotek kredilerinin menkul kıymetleştirilmiş paketlerinin alınıp satıldığı, genellikle bankalar arasında
ve uluslararası düzeyde olan pazarı
ifade eder.
İpotek sistemi, ABD’de uzun yıllardır
uygulanmaktadır. Kullanılan kredi
miktarı toplamının 10 trilyon dolar
olduğu tahmin edilen bu sistem ve
20-30 yıla kadar uzayan vadelerle ev
sahibi olma imkânı sunan değişken
ya da sabit faizli bir ev kredisi sistemidir.

bprime“ diye adlandırılan düşük kaliteli (kredibilitesi düşük kişi ve kurumlara verilen bu krediler) ipotek
kredileri arttı. Sistemdeki bankalar
bu kredileri tahvile çevirdi ve böylelikle bu krediler sermaye piyasası
enstrümanları haline geldi. ABD‘de
ipotek kredilerinin 1980 yılında sadece % 10‘u tahvile dönüşmüştü.
Bu oran 2006 yılında % 56‘ya çıktı.
Kredilerin geri dönmesinde sorunlar ortaya çıkınca riskin paylaşılarak
yaygınlaşması ve yok edilememesi
sebebiyle finans kurumları zarar
etmeye başladılar. Piyasalara panik
hakim olurken bankalardan para çekilmeye başlandı ve böylelikle sermaye hareketleri yavaşlamaya ve
likidite bolluğu daralmaya başlandı.
Bu gelişmeler sonucunda ABD‘de
ipotekli ev kredileri tahvilleri ile
başlayan kriz, 2007‘nin ortalarında
Avrupa‘yı da kapsayan bir likidite
krizine dönüştü.
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Kredilerin önemli bölümü de (%35’e
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zayıf olan kesime verilmişti. Özellikle 2005‘den itibaren, ABD’de suAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

531

Eşit İş İçin Eşit Ücret
İlkesi (Equal Pay for Equal
Work)
–İlke GÖÇMEN–
Eşit iş için eşit ücret ilkesi, tarihsel
gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
Eşit iş için eşit ücret ilkesi, ilk olarak,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu
ilke, sosyal politika altında ele alınmaktaysa da iç pazar ile de bağlantılı
olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu
yönden, Deutsche Telekom v Schröder kararı (C–50/96) ile belirtildiği
üzere, bu ilke ile güdülen “ekonomik
amaç, yani farklı Üye Devletlerde kurulu teşebbüsler arasındaki rekabet
bozulmalarının ortadan kaldırılması,
… bir temel insan hakkının ifadesini
oluşturan sosyal amaca nazaran ikincildir”. Bu ilke, orijinal kurucu antlaşma ile getirildikten sonra kurucu
antlaşma değişikliği ile, yani Avrupa
Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması (1999), Nice Antlaşması (2003)
ve Lizbon Antlaşması (2009) ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
Eşit iş için eşit ücret ilkesi bugün Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 157. maddesi ile
düzenlenmektedir. Buna göre:
“1. Her Üye Devlet, kadın ve erkek
işçilere, aynı veya eşit değerde iş için
eşit ücret ilkesinin uygulanmasını
sağlar.
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2. Bu maddenin amaçları doğrultusunda “ücret”, işçinin işverenden
istihdam edilmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak aldığı, nakdi
veya ayni, temel veya asgari ücreti,
maaşı veya diğer herhangi bir bedeli
ifade eder.
Cinsiyet temelinde ayrımcı olmayan
eşit ücret aşağıdakileri ifade eder:
a) parça başına ücret ödenen aynı iş
için ücretin aynı ölçü birimine göre
hesaplanması,
b) zaman esasına göre ücret ödenen
işlerde aynı iş için aynı ücretin uygulanması …”
Eşit iş için eşit ücret ilkesi, yani ABİHA’nın 157. maddesi, Avrupa Birliği
Adalet Divanı (ABAD) içtihat hukuku ışığında, iki aşamalı olarak ele
alınmaktadır. Birinci aşamada, eşit
iş için eşit ücret ilkesinin uygulanabilir olup olmadığına bakılmaktadır.
ABİHA md. 157, ortada aynı veya
eşit değerde iş ve ücret ile ilgili bir
durum varsa uygulanabilir hâle gelir
ve hem devlete karşı hem de tüzel
ve gerçek kişilere karşı kullanılabilir.
Ortada aynı veya eşit değerde iş olup
olmadığı; işin niteliği, eğitim gereklilikleri ve çalışma koşulları gibi çeşitli
etmenler dikkate alınarak belirlenmelidir. Ücret ise, işçinin işverenden
istihdam edilmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak aldığı, nakdi
veya ayni, temel veya asgari ücreti,
maaşı veya diğer herhangi bir bedeli
ifade eder.
Eşit iş için eşit ücret ilkesi uygulaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nabilir olduğunda, ikinci aşamada,
ortada doğrudan ya da dolaylı olarak cinsiyet temelinde ayrımcılık
olup olmadığına bakılır. Doğrudan
ayrımcılık, eğer bir kişi cinsiyet temelinde benzer durumda olan bir
kişiye nazaran daha az lehe muamele görüyorsa oluşur. Doğrudan
ayrımcılık oluşturan bir önlem, herhangi bir biçimde haklı gösterilemez, dolayısıyla Avrupa Birliği (AB)
hukukunu ihlal ettiğinden o olay bakımından bir kenara bırakılır. Dolaylı
ayrımcılık, bir ulusal önlem her ne
kadar nötr terimlerle kaleme alınmışsa da –öteki cinsiyetten ziyade–
belirli bir cinsiyetteki kayda değer
sayıdaki işçiyi belirli bir dezavantaja
sokuyorsa oluşur. Dolaylı ayrımcılık
oluşturan bir önlem, –cinsiyet temelinde herhangi bir ayrımcılık ile
bağlantısız– meşru amaca dayalıysa
ve bu amaca ulaşmak için seçilen
araçlar uygunsa ve gerekliyse, nesnel olarak haklı gösterilebilir. Dolaylı
ayrımcılık oluşturan bir önlem, haklı
gösterilemiyorsa AB hukukunu ihlal
ediyor demektir ve bu nedenle o
olay bakımından bir kenara bırakılır.
Eşit iş için eşit ücret ilkesine örnek olarak Defrenne davası (Case
43/75) ve Leone davası (C–173/13)
gösterilebilir.
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Eşit Muamele İlkesi
(Equal Treatment
Principle)
–Zafer Can DARTAN–
Eşit muamele ilkesi, Avrupa Birliği’nin (AB) ve çok sayıda ulusal hukuk sisteminin temel ilkelerinden
biridir. Bu ilke ile birlikte; cinsiyet,
ırk, renk, etnik veya sosyal köken,
kalıtımsal özellikler, dil, din veya
inanç, siyasi veya başka herhangi
bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi
olma, hususiyet, doğum, maluliyet,
yaş veya cinsel eğilim gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılması
yasaklanmıştır. Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma ve Avrupa Birliği Antlaşması’nda öngörülen
hükümlere göre, bu Antlaşmaların
özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uyrukluk nedeniyle her türlü
ayrımcılık yasaktır. Örnek olarak, bu
eşitlik ilkesi ile her Birlik vatandaşı, başka bir AB ülkesinde oradaki
vatandaşlarla aynı şartlar altında,
çalışma izni başvurusu yapmak zorunda kalmadan aynı çalışma hakkına sahiptir. Diğer AB ülkelerinden vatandaşların işe alınması için
maksimum kota veya ayrımcı işe
alım kriteri şeklinde herhangi bir
kısıtlama yoktur. Başka bir AB ül533

kesinde çalışan bir AB vatandaşı, o
ülkenin vatandaşı olan meslektaşlarıyla ücretlendirme, işten çıkarılma,
işe yeniden entegrasyon ve eğitime
erişim gibi konularda aynı çalışma
koşullarına sahip olup, aynı şekilde
muamele görmektedir.
Okuma Listesi
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Eşleştirme (Twinning)
–Seven ERDOĞAN–
Üye, faydalanıcı ya da ortak ülkelerin kamu kurumları arasında işbirliği
oluşturulmasına yönelik bir Avrupa
Birliği (AB) girişimidir. Eşleştirme
mekanizması, Soğuk Savaşın bitişiyle birlikte AB üyelikleri gündeme gelen Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin (MDAÜ) kamu yönetimlerindeki eksiklikleri ortadan kaldırmak
üzere 1990’larda geliştirilmiştir. Dolayısıyla eşleştirmenin ilk kullanımı
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AB genişleme politikası kapsamında
olmuştur.
Eşleştirme, projeler yoluyla hayata
geçirilmektedir. Söz konusu projelerde kurulan teknik işbirlikleri ile
AB üyesi ülkelerdeki kamu kurumlarının, faydalanıcı ve ortak ülkelerde yer alan kamu kurumlarına rol
model olmaları öngörülmektedir.
Bu yolla AB üyesi ülkelerin kamu
kurumlarındaki iyi uygulamaların,
AB sınırlarının ötesine yayılımı ve
bu sayede AB özelinde kullanılan
tabirle karşı tarafta yer alan muadil kurumların da Avrupalılaşması
hedeflenmektedir. En nihayetinde
ise faydalanıcı ya da ortak ülkelerin daha etkin bir kamu yönetimine
sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda kurulan işbirliklerinin
uzun yıllar boyunca devam edecek
sağlam ilişkilerin inşasına katkıda
bulunması da umulmaktadır.
Eşleştirme projelerinin bir tarafı AB
katılım sürecindeki aday ülkeler olduğunda, söz konusu projeler Katılım Öncesi Yardım Aracı yoluyla
finanse edilmektedir. Bu tür eşleştirme projeleri, aday ülkelerin kamu
kurumlarının AB mevzuatını benimsemeye ve uygulamaya hazır hale
gelmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu sayede aday ülke kurumlarının,
üyelik sonrası dönemde etkin şekilde işleyerek AB mevzuatını uygulama kapasitesine sahip hale gelmelerine imkân verecek dönüşümleri
geçirmeleri umulmaktadır. Avrupa
Komşuluk Politikası kapsamda ortaklık ilişkisi kurulan ülkelerle, AB
üyesi ülkeler arasındaki eşleştirme
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projeleri ise Avrupa Komşuluk (ve
Ortaklık) Aracından finanse edilmektedir. Eşleştirme projeleri bir
yandan komşuluk bölgesinde yer
alan ülkelerdeki kamu kurumlarının gelişmesini, diğer yandan AB ile
mevcut olan ortaklık ilişkisinin de
dönüşen kurumlar aracılığıyla daha
sağlıklı işlemesini sağlamaktadır.
Faydalanıcı ve ortak ülkelerde eşleştirme projelerine katılım gösterecek
kamu kurumlarının bir taraftan yeterli personele, diğer taraftan da bu
süreçte yaşanacak dönüşümleri hazmetme kapasitesine sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca kurumsal düzeyde yüksek bir taahhüt, bağlılık ve
isteğin söz konusu olduğu eşleştirme
projelerinde beklenen sonuçların
ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.
Eşleştirme projeleri seminerleri, eğitimler, çalışma ziyaretleri, staj, danışmanlık gibi faaliyetleri içermektedir.
Proje süreleri 12 ile 36 ay arasında
saptanmaktadır. Eşleştirme projelerinin seçimi, yürütülmesi, izlenmesi,
değerlendirilmesi gibi süreçlerde AB
kurumlarından Avrupa Komisyonu
etkin bir rol oynamaktadır. AB katılım
sürecindeki Türkiye’de çok sayıda
kamu kurumu da AB üyesi ülkelerde
yer alan kamu kurumlarıyla çok sayıda eşleştirme projesi yürütmüştür.
Dolayısıyla eşleştirme, Türkiye’nin
kamu yönetiminde son yıllarda meydana gelen bazı değişimler açısından
yol gösterici olmuştur.
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Etki Değerlendirmesi
(Impact Analysis)
–Selvi EREN–
Etki değerlendirme analizleri herhangi bir alanda Avrupa Birliği (AB)
müdahalesine ihtiyaç olup olmadığını irdelemek veya çözüm önerilerinin yaratacağı etkiyi değerlendirmek
için yapılmaktadır. Avrupa Komisyonunun yeni bir yasa önerisi sunmasından önce gerçekleştirilen etki değerlendirmeleri, karar alma sürecine
veri sağlama ve ihtiyaç alanlarını
doğru belirleme amacı taşımaktadır.
Etki değerlendirme çalışmalarındaki
bulgular, bir etki değerlendirme ra535

poruna çevrilmekte ve Düzenleyici
Tetkik Kurulu (Regulatory Scrutiny
Board) tarafından incelenmektedir.
Etki analizleri raporlarında yapılacak
müdahalelerin kısa ve orta vadedeki
çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ortaya koyulmaktadır. Bunun yanı
sıra küçük ve orta ölçekli işletmeler
üzerindeki etkiler ve rekabeti ne şekilde destekleneceğine dair analizler de içeren raporlarda söz konusu
politika değişikliği veya müdahale
ile beklenen sonuçlar da içerikte yer
almaktadır. Etki değerlendirme raporları Avrupa Komisyonunun sunduğu yasa tasarısı veya kabul edilen
yasalarla birlikte yayımlanmaktadır.
Etki analizleri sonrasında Birliğin karar vericileri olan Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne Komisyonun
sunduğu tasarıyı değerlendirmeleri
amacıyla gönderilmektedir.
Nisan 2016‘da kurumlar arasında
kabul edilen bir anlaşma, etki değerlendirmelerinin AB mevzuatının
kalitesinin iyileştirilmesine olumlu
katkısını kabul etmektedir. Anlaşmaya göre, Avrupa Parlamentosu
ve AB Konseyi, yasama tekliflerine
karar verirken Komisyonun etki değerlendirmesi raporlarını dikkate
almaktadır. Ek olarak Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi de yasama
sürecinde yapılan önemli değişikliklerle ilgili etki değerlendirmeleri
yapabilirler.
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Eurobarometre
(Eurobarometer)
Bkz. Avrobarometre

Eurosclerosis
(Eurosclerosis)
–Haluk ÖZDEMİR–
Eurosclerosis kavramı tıptaki sclerosis (ya da skleroz) kavramından
esinlenerek üretilmiş bir kavramdır.
Sclerosis, herhangi bir organdaki
dokuların gereğinden fazla gelişerek sertleşmeye ve esnekliğini kaybetmesine yol açan, doku sertleşmesi olarak da bilinen bir hastalıktır.
Etkilediği organlara göre ölümcül
olabilir. Bu kavramdan esinlenen
Alman iktisatçı Herbert Giersch, Avrupa’daki ekonomik durumu tanımAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lamak için Eurosclerosis kavramını
ortaya atmış ve 1985 yılında aynı
başlık altında bir de makale yayınlamıştır. Giersch’e göre özellikle kamu
sektörünün aşırı büyümesi ve hükümetlerin piyasaya müdahaleleri, Avrupa ekonomileri üzerinde olumsuz
etkiler yaratmış ve özellikle 1970 ve
80’li yıllarda genel bir ekonomik büyümeye rağmen hem işsizlik hem de
durgunluğa yol açmıştır. Devletten
ekonomik yardım alanlar bu kaynakları ekonominin canlandırılmasına yönlendirmek yerine kendilerini
güvence altına almış ve daha fazla
yardım talebinde bulunmuştur. Bu
da sclerosis hastalığında olduğu gibi
belli kesimlerin (doku) aşırı gelişmesine, diğerlerinin ise olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Özellikle siyasete erişimi olan yerleşik
çıkarlar bu sorunun çözümünü engellemiştir. İktisat bağlamında kavram, yalnızca Avrupa’ya özgü olarak
değil, dünyanın başka bölgelerinde
bu tür ekonomik sorunları yaşayan
ülkeler için de zaman zaman kullanılmaktadır.
Giersch’ın bu sorunları çözme konusundaki önerileri, yerleşik çıkarları değil de geneli dikkate alan
ekonomik politikalar izlenmesi,
ekonomik liberalizasyon, bilhassa
emek piyasasına giriş konusundaki engellerin ortadan kaldırılması
ve serbest dolaşımdır. Giersch bu
makalede Avrupa ortak pazarının
engelleri ortadan kaldıramadığını
ve belli sektörlerle sınırlı kaldığını
belirtmiştir. Doğrudan doğruya ifade edilmemiş olsa da bu ekonomik
sorunların çözümünün, liberal ve
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rekabetçi bir ekonomik yaratacak
şekilde Avrupa bütünleşmesinden
geçtiği sonucu çıkmaktadır. Çünkü
ekonomik durumu olumsuz etkileyen 1973 Petrol Krizi ve ambargosu
nedeniyle ülkeler, bu dönemde acil
ekonomik sorunlara çözüm ararken
birlikte hareket etmek yerine tek
başlarına politika üretme yoluna
gitmiştir. Dolayısıyla eurosclerosis,
aynı zamanda Avrupa bütünleşme
sürecinde yaşanan durgunluğu da
ifade etmektedir. 1950’li yılların
hem bütünleşme hem de Avrupa ekonomileri açısından yarattığı
iyimserlik havası 1960’larda dağılmış, Boş Sandalye Krizi yaşanmış ve
1970’lere girerken bir durağanlık yaşanmaya başlamıştır. Örneğin 1957
Roma Antlaşması’nda hedef olarak koyulan ortak pazar aşamasına
geçilememiş ve bu konuda önemli
bir ilerleme de kaydedilememiştir.
Özellikle Yunanistan, İspanya ve
Portekiz gibi yeni demokratikleşen
ülkelerin üye olarak alınmasının,
Avrupa bütünleşmesini 1950’lerdeki felsefesinden uzaklaştırdığı tartışılmıştır. Daha derin bir bütünleşme
yerine Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) bu ülkelerdeki demokratikleşmeyi desteklemek amacıyla onları
üye yapma yoluna gitmiştir. Ekonomik ve siyasi (demokratik) açıdan
sorunlu olan bu üç ülkenin üye olarak alınmasının AET’yi ortak pazar
hedefinden uzaklaştırdığı iddiası
1980’ler boyunca tartışılmıştır. (Bkz.
Akdeniz Genişlemesi)
Avrupa’nın bu durağanlıktan çıkışı
ortak pazarın başlangıcını 1993 yılı
olarak takvime bağlayan 1987 yı537

lında oluşturulan Avrupa Tek Senedi’nin başlattığı canlılıkla olmuştur.
Ortak pazarla birlikte rekabet ve her
alanda serbest dolaşım gerçekleşmiş, Giersch’ın dikkat çektiği sorunlar, esnek piyasaların yaratılmasıyla
aşılmıştır.
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Faccini Dori Davası
(Faccini Dori Case)
–İlke GÖÇMEN–
Faccini Dori davası, C–91/92 sayı ve
14 Temmuz 1994 karar tarihli olup
özellikle doğrudan etki ilkesi ve
bu ilke çerçevesinde Avrupa Birliği
(AB) tasarruflarından Direktifin yatay ilişkiler yönünden doğrudan etki
doğurmaya elverişli olup olmadığı –
yatay doğrudan etki– ile ilgilidir.
Faccini Dori davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. İtal538

ya vatandaşı olan Faccini Dori ile bir
satıcı firma arasında, bu firmanın iş
yeri dışında bulunan bir mekânda,
hizmet alımına ilişkin bir sözleşme
imzalanmıştır. 85/577 sayılı Direktif,
tüketicinin korunması amacını taşımaktadır ve iş yeri dışında imzalanan sözleşmeler bakımından tüketicilere bu sözleşmeyi yedi gün içerisinde feshetme hakkı vermektedir.
Buna karşın, İtalya, 85/577 sayılı
Direktifi iç hukukuna aktarmamıştır.
Bayan Dori, 85/57 sayılı Konsey Direktifi’nin ilgili hükmüne dayanarak
bu sözleşmenin imzalanmasını takip
eden yedi gün içerisinde sözleşmeyi
feshettiğini karşı tarafa bildirmiştir.
Bununla birlikte, satıcı firma, bu
bildirimi kabul etmeyerek Bayan
Dori’ye karşı açtığı dava ile sözleşme gereği hak ettiğini düşündüğü
ücreti talep etmiştir. Bayan Dori,
ulusal mahkemenin satıcı firma
lehine karar vermesi üzerine, aynı
mahkeme önünde itirazda bulunmuş ve Direktif’e uygun olarak fesih
hakkını kullandığını ileri sürmüştür.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşımış,
iç hukuka aktarılmayan bir Direktif
hükmünün –iki birey arasında geçmekte olan– somut uyuşmazlıkta
uygulanabilir olup olmadığını sormuştur.
ABAD, Faccini Dori kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, bir
Direktif’in yatay ilişkiler yönünden
doğrudan etki doğurmaya elverişli
olup olmadığı üstünde durulmuştur.
ABAD’a göre, Marshall kararından
(Case 152/84) bu yana belirtildiği
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üzere, bir Direktif, kendiliğinden, bir
bireye yükümlülük yükleyemez ve
bu nedenle de bir bireye karşı Direktife dayanılamaz. Bunun bir nedeni,
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 289 uyarınca
Direktif sadece gönderildiği her Üye
Devlet ile ilgili olarak bağlayıcılık taşır, dolayısıyla sadece devlete karşı
Direktife dayanılabilir. Bunun diğer
nedeni, ABİHA md. 289 çerçevesinde Tüzük ile Direktif arasındaki
ayrımdır. Direktifin doğrudan etkisi
bireyler arası ilişkilere genişletilirse
bu, AB’nin bireyler arasında hemen
etki doğuracak yükümlülükler getirebilmesi yetkisini tanımak anlamına gelecektir; ancak AB bu yetkiye
sadece Tüzük çıkarırken sahiptir.
Faccini Dori kararı, bu yönüyle,
1990’lı yıllarda birçok Hukuk Sözcüsünün içtihat hukukunda değişiklik taleplerine karşın (C–271/91,
C–316/93 ve C–91/92), ABAD’ın
Direktif’in yatay ilişkiler yönünden
doğrudan etki doğurmaya elverişli olmadığı kararını sürdürdüğünü
gösteren kararlardan biridir. Faccini Dori kararı, bu yönden, El Corte
Ingles v. Blázquez Rivero davası (C–
192/94), Arcaro davası (C–168/95)
ve Mangold davası (C–144/04) ile
takip edilmiştir.
İkinci olarak, bir Direktif’in yatay
ilişkiler yönünden doğrudan etki
doğurmaya elverişli olmadığı bu gibi
durumlarda, uygun yorum ilkesinin
alternatif bir hukuki çare olduğuna
işaret edilmiştir. ABAD’a göre hatırlatılmalıdır ki ulusal mahkemeler
ulusal hukuklarını mümkün olduğu
ölçüde AB hukukuna uygun biçimde
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yorumlamalıdır. Faccini Dori kararı,
bu yönüyle, doğrudan etki ilkesi ile
uygun yorum ilkesi arasındaki ilişkiye işaret eden kararlardan birisi
olmuştur.
Üçüncü olarak, bir Direktif’in yatay
ilişkiler yönünden doğrudan etki doğurmaya elverişli olmadığı ve uygun
yorum ilkesinin de çözüm üretemediği durumlarda, devlet sorumluluğu ilkesinin alternatif bir hukuki çare olduğuna işaret edilmiştir.
ABAD’a göre Üye Devletler, üç koşul
sağlandığında, bir Direktifi iç hukuka aktarmamaları nedeniyle doğan
zararları tazminle yükümlü tutulmuştur: Direktifin amacı bireylere
hak vermekse, Direktifin hükümleri
çerçevesinde bu hakkın kapsamının
belirlenmesi mümkünse ve devletin
yükümlülüğünü ihlâl etmesi ile oluşan zarar arasında illiyet bağı varsa.
Faccini Dori kararı, bu yönüyle, doğrudan etki ilkesi, uygun yorum ilkesi
ve devlet sorumluluğu ilkesi arasındaki ilişkiye işaret eden kararlardan
birisi olmuştur.
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Farklılaştırılmış
Entegrasyon
(Differentiated
Integration)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa bütünleşmesinin giderek
derinleşmesi ve siyasal bir nitelik
kazanmasının yanında genişleme
politikasıyla birlikte üye sayısının da
artması bazı zorlukları beraberinde
getirmiştir. Hem ortak politika alanlarında özellikle egemenlik yetkilerine dokunmaya başladıkça birlikte
karar vermek zorlaşmış, hem de
bazı ülkeler entegrasyonu ilerletme
konusunda daha isteksiz davranmaya başlamıştır. Bu nedenle entegrasyonun devamını sağlamaya yönelik
daha esnek bir yaklaşım tartışmaları
ortaya çıkmıştır. Bu esnek bütünleşme yaklaşımına göre başlangıçtaki
gibi bütün üyelerin birlikte ilerlediği
ve bütün kararları oybirliğiyle aldığı
bir strateji yerine, isteyen ülkelerin
entegrasyonu kendi aralarında daha
ileri götürebilmesi ve diğer ülkelerin
buna engel olmaması söz konusudur. Ya da başka bir açıdan bakıldığında, esnek bütünleşme, istemeyen ülkeleri belli konularda ortak
politikalara zorlamadan gönüllülük
temelinde bütünleşme sürecinin
ilerletilmesini ifade eder. Birleşik
Krallık ve İrlanda’nın Schengen ser540

best dolaşım alanına veya Birleşik
Krallık ve Danimarka’nın parasal
birliğe katılmaması buna örnek gösterilebilir. İlkesel olarak ülkelere bu
tür ayrıcalıklar tanınmamıştır ancak
esnek bütünleşme yaklaşımı çerçevesinde bu örneklerde görüldüğü
gibi uygulamada ülkelere “opt out”
denilen istisnalar tanınabilmektedir.
Bu konu aynı zamanda “değişken
geometrili Avrupa”, “iç içe geçmiş
halkalar Avrupası” ve “â la carte
Europe” tartışmalarıyla aynı bağlama oturmaktadır. Bu da entegrasyonun farklılaştırılmış bir biçimde
ilerlemesi demektir. Bazı yazarlara
göre farklılaştırılmış entegrasyon
yaklaşımı benimsenmesinin iki nedeni vardır: (1) Bütünleşme içindeki
ülkelerin çok sıkı bir şekilde birbirine karşılıklı bağımlılık içerisinde olması ve (2) Bütünleşme konularının
giderek siyasi bir nitelik kazanması.
Karşılıklı bağımlılık entegrasyonu
destekler ve gerekli kılarken, siyasileşme bu süreci zorlaştırır. Çeşitli
kaygılarla buna karşı çıkanlar belirir
ve entegrasyonun tutarlı ve homojen bir biçimde ilerlemesi zorlaşır.
Farklılaşan entegrasyon dikey ve
yatay olmak üzere iki boyutta ele
alınabilir. Dikey entegrasyon ortak
politikalarla (merkezileşme) ilgiliyken yatay entegrasyon katılan ülkelerle (coğrafi kapsam) ilgilidir. Yeni
ortak politikalar geliştirildikçe dikey
entegrasyon, yeni ülkeler katıldıkça
yatay entegrasyondan söz edilebilir.
Farklılaşma da bu iki boyutta gerçekleşir. Dikey farklılaşma, ülkelerin
farklı politika alanlarına farklı hızlarda ve derecelerde katılımını ifade
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eder. Yatay farklılaşmada ise farklı
politika alanlarının farklı ülkelerde
farklı şekillerde uygulanması söz
konusudur. Örneğin parasal birlik
konusunda belli ülkelere tanınan
istisnalar hem yatay hem de dikey
farklılaşmaya örnektir.
Farklılaşmanın bir de içsel ve dışsal
boyutu vardır. Buna göre farklılaşma üye ülkeler arasında gerçekleşiyorsa buna içsel farklılaşma denir.
Parasal Birlik ve Ortak Güvenlik ve
Savunma Politikası buna örnek verilebilir. Eğer belli entegrasyon konularına üye ol(a)mayan ülkeler de
katılıyorsa buna dışsal farklılaşma
denir. Örneğin AB üyesi olmayan
Türkiye’nin gümrük birliğine dahil
olması veya İzlanda Lihtenştayn ve
Norveç’in Avrupa Ekonomik Alanı’na dahil olması gibi. Ayrıca Birleşik Krallık ve İrlanda gibi bazı üye
ülkelerin katılmadığı ve İzlanda ve
İsviçre gibi bazı üye olmayan ülkelerin katıldığı Schengen uygulaması
hem içsel hem de dışsal farklılaşmanın geçerli olduğu bir alandır. İçsel farklılaşmada üye ülkeler istisnai
olarak entegrasyonun belli alanlarına katılmazken, dışsal farklılaşmada
üye olmayan ülkeler istisnai olarak
entegrasyonun belli alanlarına katılırlar.
Esnek bütünleşmenin iki farklı boyutunu temsil eden içsel ve dışsal
farklılaşma, farklı işlevlere sahiptir
ve entegrasyonun farklı amaçlarına
hizmet eder. En genel ifadeyle dile
getirilecek olursa, içsel farklılaşma
dikey entegrasyonun önündeki engelleri kaldırmaya yönelikken, dışAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sal farklılaşma yatay entegrasyonu
kolaylaştırmayı amaçlar denebilir.
Özellikle “iç içe geçmiş halkalar
Avrupası” kavramıyla ilişkili olan
dışsal farklılaşmanın bir başka boyutu da AB’nin yumuşak gücü ve
jeopolitik etki alanlarıyla ilişkilidir.
Bu yolla, örneğin bazı ülkelere özel
üyelik statüsü önerilerek bunların
bazı konularda Avrupa yapılarına
entegrasyonu sağlanmak istenmektedir. Böylece bu ülkelerin tam üye
olamadıkları için AB etki alanından
çıkmaları önlenmek istenmektedir.
Şu ana kadar bu tür tartışmalar Türkiye için yapılmış olsa da böyle bir
statüyü henüz kabul etmiş bir ülke
bulunmamaktadır. Ancak uygulamada Avrupa Komşuluk Politikası
farklılaştırılmış dışsal entegrasyona
örnek verilebilir. Bu politika yoluyla belirli ülkelerin üye olmadan AB
yapılarına eklemlenmesi hedeflenmektedir.
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Federalizm (Federalism)
–Sezgin MERCAN–
Richard von Coudenhove-Kalergi,
Altiero Spinelli, Alcide de Gasperi,
Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein
ve Carl Friedrich gibi siyasi liderlerin fikri temellerini attıkları ve Avrupa bütünleşmesi için öngörülen
Federalizm, yetki ya da otoritenin
merkezi ve bölgesel ya da yerel yönetimler arasında bölünmesi anlamına gelmektedir. Birbirinden ayrı
veya birbirinden bağımsız parçaların bütünleşme amacıyla biraraya
gelerek yeni bir yapı oluşturmalarıdır. Bu, topluluk olmanın gereğini ve
hissini yansıtan siyasi bir bütündür.
Bütüne ulaşılamayınca oluşan çatışma ve savaş riskinden çekinilmiş, bu
sayede barış korunmak istenmiştir.
Federalizmde yönetimler arasında
ayrım olsa da koordinasyon bulunmaktadır. Adem-i merkeziyetçilik artırılırken, yerel yönetimler arasında
ortak işlevler de etkin şekilde yerine
getirilmektedir. Bütünleşme düzeyinde federalizmin farklı devletler
arasındaki anlaşmazlık ve çatışma
konularının üstesinden gelmesi
beklenmektedir. Özerkliği, dayanışmayı, çoğulculuğu, vatandaşlığı
kapsayan bir bütünleşmeyi öngörerek, bunun hiyerarşik bir tepeden
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inmecilikle değil, tabandan tavana
doğru bir yaklaşımla gelişmesini
beklemektedir.
Federalizm, Avrupa’da İkinci Dünya
Savaşı gibi yıkıcı bir deneyimin ardından, savaş tehdidinin gölgesinde
kendisini göstermiştir. Avrupa’da
yükselen faşizm karşısında savaş
sonrası düzenin Federalizmle aşılabileceğini düşünen Altiero Spinelli
ve Ernesto Rossi gibi Avrupalılar,
diğer liderlerle birlikte bu akıma
öncülük etmişlerdir. İlk federalistler parlamento üzerinden Avrupa
için yeni bir antlaşma önermişlerdir.
Bu sayede seçilmişlerden oluşan
bir Avrupa Parlamentosu Avrupa
kamuoyunun sesini duyurabilirdi.
Aynı zamanda kamuoyu mobilize
edilerek bir Avrupa federasyonu
oluşturulabilirdi. Dolayısıyla, Avrupa bütünleşmesinde Federalizmle
ilgili gelişmeleri belirleyen ve Federalizmi yayan kurumların başında Avrupa Parlamentosu gelmiştir.
Bu yayılmayı ilgili literatüre göre üç
unsurla tanımlamak mümkündür.
İlki doğrudan seçimlerdir. İkincisi,
Avrupa Parlamentosu’nun rol, işlev
ve gücünün arttırılmasıdır. Üçüncüsü de, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde
anayasal bir düzenleme arayışıdır.
Yine de AB’de Federalizm, tartışmalı
bir kavram olmuştur. Avrupalılar Federalizmin anlamıyla ilgili belirsizlik
yaşamışlardır. Bir kısmı Federalizmi
ulus-devlet egemenliğinin tepeden
inme bir şekilde aşınması ve gücün
Brüksel gibi bir merkezde toplanması şeklinde görürken, bir kısmı da
ulus-devlete yönelik tabandan bir
saldırı fırsatı olarak kabul etmiştir.
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Finansal Hizmetler
Hareket Planı (Financial
Services Action Plan
(FSAP))

içerisinde finansal hizmetler piyasalarının 2005 yılına kadar uyumlaştırılmasına yönelik 42 adet yasal
düzenleme ve önlem içermektedir.
Hareket planı altı temel alandan
oluşmaktadır:
•

Bütünleşik menkul değer ve türev piyasaları için ortak bir yasal
çerçeve oluşturma,

•

AB çapında sermayenin artırılmasının önündeki mevcut engellerin kaldırılması,

•

Menkul kıymetler borsasında
işlem gören şirketler için tek bir
finansal tablo setine geçme,

•

Tamamlayıcı emeklilik fonları için tutarlı bir yasal çerçeve
oluşturma,

•

Ülkeler arası menkul kıymet
alım satımını desteklemek için
gerekli yasal kesinliği sağlama
ve

•

Ülkeler arası yeniden yapılandırma için güvenli ve şeffaf bir
ortam yaratma.

–Yılmaz BAYAR–
Finansal Hizmetler Hareket Planı
(Financial Services Action Plan –
FSAP), Avrupa Komisyonu tarafından 11 Mayıs 1999 tarihinde kabul
edilmiştir. FSAP, finansal hizmetlerde tek pazara geçişe yönelik Avrupa
Birliği (AB) çabalarının kilit bir bileşenidir. FSAP’de toptancı finansal
hizmetlerde AB tek pazarı, açık ve
güvenli perakendeci finansal hizmetler piyasası ve mevcut koşullara
göre en gelişmiş ihtiyati kurallar ve
denetim standartlarının uygulanması olarak üç temel stratejik hedef belirlenmiştir. Hareket planı bu
stratejik hedefler başlığı altında AB
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Finansal İstikrar Kurulu
(Financial Stability
Board)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Finansal İstikrar Kurulu 2 Nisan
2009 tarihinde, G-20 tarafından
kurulmuştur. Amacı uluslararası finansal istikrarı desteklemek olan
Kurul, bunu düzenleyici, denetleyici
ve diğer finans sektörü politikaları
geliştiren ulusal finans otoriteleri
ve uluslararası standart belirleme
organlarını koordine ederek gerçekleştirir. Politikaların sektörler ve
yetki alanları arasında tutarlı bir şekilde uygulanmasını teşvik ederek
piyasada eşit rekabet şartları sağlanmasını destekler.
Kurul, faaliyetlerini gerçekleştirirken finansal istikrardan sorumlu
ulusal otoriteleri, uluslararası finansal kurumları ve merkez bankası uzmanlarından oluşan komiteleri bir
araya getirir. Sekretaryası İsviçre’nin
Basel kentinde, Uluslararası Ödemeler Bankası’nda (Bank for International Settlements – BIS) görev
yapmaktadır.
1999 yılında G-7 Maliye Bakanları
ve Merkez Bankası Guvernörleri tarafından kurulan Mali İstikrar Forumu’nun yerini almıştır. Mali İstikrar
Forumu’nun amacı, çeşitli ulusal ve
uluslararası gözetim ve finans kuru544

luşları arasında iş birliğini artırmak
suretiyle uluslararası finansal sistemde istikrarı sağlamaktı. Kasım
2008’de G-20 ülkelerinin liderleri,
Mali İstikrar Forumu’nun genişletilmesi ve üye sayısının artırılması
çağrısında bulunmuşlardır. Nisan
2009’da yapılan G-20 zirvesinde ise
daha geniş bir yetkiye sahip olan Finansal İstikrar Kurulu, Mali İstikrar
Forumu’nun yerini almıştır.
Finansal İstikrar Kurulu’nun görevleri arasında, finansal sistemdeki
kırılganlıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını gözetmek;
finansal istikrardan sorumlu otoriteler arasında koordinasyon ve bilgi
alışverişini desteklemek; piyasalardaki gelişmeler ve bunların finansal
istikrar üzerindeki etkilerini izlemek
ve tavsiyelerde bulunmak; düzenleyici standartların karşılanması ile
ilgili tavsiyelerde bulunmak ve en iyi
uygulamaları izlemek; uluslararası
standart koyucu kuruluşların politika geliştirme çalışmalarını gözden
geçirmek ve Uluslararası Para Fonu
(IMF) ile erken uyarı çalışmaları gerçekleştirmek yer almaktadır.
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Finlandiya (Finland)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Kuzey Avrupa’da yer alan Finlandiya’nın başkenti Helsinki, resmi dilleri ise Fince ve İsveççe’dir. Nüfusu
5.525.292 olan Finlandiya, AB’nin
nüfus yoğunluğu az olan ülkelerinden biridir. Yüz ölçümü 338.440 km2
olan ülkenin komşuları batısında
İsveç, kuzeyinde Norveç ve doğusunda Rusya’dır. Parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilen Finlandiya’da merkezi hükümet başkent
Helsinki’de bulunmaktadır. 19 bölgesi ve 70 alt bölgesi olan ülkedeki
311 şehir ve kasabada ise yerel hükümetler yer almaktadır.
Finlandiya, 18 Mart 1992 tarihinde
Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik için
başvuruda bulunmuştur. Ülkenin AB
katılım müzakereleri; 17 Temmuz
1989 tarihinde üyelik başvurusunda bulunan Avusturya ve 1 Temmuz
1991 tarihinde üyelik başvurusunda
bulunan İsveç ile eş zamanlı olarak
1 Şubat 1993 tarihinde başlamıştır.
Finlandiya, AB’nin dördüncü genişlemesi kapsamında 1 Ocak 1995
tarihinde Avusturya ve İsveç ile
birlikte Birliğe üye olmuştur. Bu ülkelerin Birliğe üye olmasının ardından AB’nin üye sayısı 15’e çıkmıştır.
(Bkz. EFTA Genişlemesi) Finlandiya,
Ocak 1999’da Avro Alanı’na ve Mart
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2001’de ise Schengen Alanı’na dâhil
olmuştur.
AB resmî verilerine göre; 2018 yılı
itibarıyla Finlandiya’nın en önemli
sektörleri ekonominin %21,3’ünü
oluşturan sanayi, %20,2’sini oluşturan kamu yönetimi, savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet
ile %15,5’ini oluşturan toptan ve
perakende ticaret, ulaştırma, konaklama ve gıda hizmetleridir. AB içinde
gerçekleşen ticaret, Finlandiya’nın
toplam ihracatının %59’una tekabül
etmektedir. Finlandiya’nın AB’deki en önemli ihracat ortakları %15
ile Almanya, %10 ile İsveç ve %7 ile
Hollanda olurken; AB dışındaki en
önemli ihracat ortakları ise %7 ile
ABD ve %6 ile Çin’dir.
Finlandiya 1999, 2006 ve 2019 yılları Temmuz-Aralık dönemlerinde üç
kez Avrupa Birliği Konseyi Dönem
Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Temmuz-Aralık 2019 döneminde de
AB Dönem Başkanı olan Finlandiya’nın mottosu “Sürdürülebilir Avrupa – Sürdürülebilir Gelecek” olarak
belirlenmiştir.
AB politikalarındaki durumu incelendiğinde Tek Pazar, inovasyon ve
dijital gündem gibi alanlarda Finlandiya çok gelişmiş bir ülke olarak
değerlendirilmektedir. AB’nin en kuzeydeki ülkesi, 2018 yılındaki Dijital
Ekonomi ve Toplum Endeksi’nde AB
üye ülkeleri arasında üçüncü sırada
yer almıştır. Bireylerin dijital yetenekleri ile dijital kamu hizmetleri,
Finlandiya ekonomisinin en önemli
zenginlikleri olarak gösterilmektedir.
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Fiscalis 2020
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Fiscalis 2020, ulusal vergi organları
arasında uzmanlık ve bilgi alışverişi
sağlayan bir Avrupa Birliği (AB) İşbirliği programıdır. Sınır ötesi bilgi
ve teknoloji sistemlerinin işleyişinin
iyileştirilmesi ve ulusal yetkilileri
biraraya getirerek bilgi ağları kurulmasını desteklemektedir.
1998-2002 döneminde başarıyla
tamamlanan ilk Fiscalis programını, ikinci ve üçüncü programlar,
sırasıyla 2003-2007 ve 2008-2013
yılları arasında takip etmiştir. 20142020 yıllarını kapsayan Fiscalis 2020
programı halen aktiftir. Fiscalis 2020
Programından üye ve aday ülkelerin
yanısıra potansiyel aday ülkeler ve
Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında anlaşma yapılmış ülkeler yararlanabilmektedir. 2014-2020 mali
dönemi için öngörülmüş olan program bütçesi 234,3 milyon Avro’dur.
Fiscalis 2020 Programının genel
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amacı, AB iç pazarında vergilendirme sistemlerinin düzenli işleyişinin
sağlanması, etkinliğinin geliştirilmesi ve ülkelerarası işbirliğinin desteklenmesidir. Bununla birlikte, idari
işbirliği ve bilgi alışverişini güçlendirerek vergi kaçırmanın önlenmesini,
agresif vergi planlaması (aggressive
tax planning) ile mücadele edilmesini, Birlik müktesebatının Üye Devletlerde uygulanmasının güçlendirilmesini ve aday ülkelerin katılım
sürecinde vergilendirme alanındaki
Birlik müktesebatı ile uyum sağlamasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda; vergilendirme alanında idari
işbirliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi ihtiyacına cevap vermek adına,
ulusal vergi otoriteleri ile işbirliği
içinde ekonomik büyümeyi destekleyen bir sisteme odaklanmak ve
AB mali politikasının hedeflerine
ulaşmak adına vergi rejimlerinin
yakınlaştırılmasına öncelik vermek
özellikle öncelik verdiği konulardır.
Öte yandan, Fiscalis 2020, iç pazarın işleyişine katkıda bulunmak suretiyle, akılcı, sürdürülebilir ve içsel
büyümeyi hedefleyen Avrupa 2020
Stratejisi’ni de desteklemektedir.
Program doğrudan vatandaşlarımıza finansman desteği sağlamamakta, Maliye Bakanlığı başta olmak
üzere, doğrudan vergilendirme alanında çalışan kurumlarımızın kapasite geliştirmelerine destek olmaktadır. Türkiye’nin programa katılım
anlaşması 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmıştır. Fiscalis 2020 Programı Türkiye’de Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir.
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Program kapsamında doğrudan
Türk vatandaşlarına finansman sağlanmamakta; programa merkezi,
yerel ve bölgesel idareler başvuru
yapabilmektedir.
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Fontainebleau
Antlaşması
(Fontainebleau
Agreement)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Fontainebleau Antlaşması, İngiltere’ye hala ödenmekte olan “İngiliz
Çeki” uygulamasının temelini atan
antlaşmadır. 1984 yılında, Başbakan Margeret Thatcher döneminde, Fountainebleau Antlaşması ile
İngiltere’ye “İngiliz Çeki” adı verilen
bir uygulamayla, bütçeye katkısı ile
bütçeden aldığı pay arasındaki farkın %66’sını geri ödenmesi kararlaştırılmıştır. İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) Bütçesine katkısı bakımından
pozisyonunu diğer ülkelerle kıyaslamak gerekirse, sıralamada ilk on
üye ülke arasında gelmektedir. 1979
yılında, İngiltere’nin, Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu) ülkelerinden yaptığı tarım ürünleri
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ithalatının fazlalığından dolayı o dönemin Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu’ndan aldığı payın düşük
olması gerekçesiyle İngiltere’nin
dezavantajlı konumunun önüne geçilmek için “adil geri ödeme” yöntemi gündeme gelmiştir. 2004 yılında
bir sonraki 2007-2013 mali planına
ilişkin görüşmelerin başlamasıyla
İngiliz Çekine ilişkin revizyon talepleri gelmeye başlamış, buna karşılık
dönemin İngiltere Başbakanı Tony
Blair, 2013’e kadar Ortak Tarım Politikası (OTP) bütçesinde azalma yönünde yeniden yapılanma talebinde
bulunmuştur. 2000’li yılların başında Lizbon Stratejisi ile ilk defa ortaya atılan AB’nin küresel güç olabilmesine hizmet edecek olan sürdürülebilir büyüme, istihdam, rekabet
gücü ve kırsal kalkınma kavramları,
AB Bütçesi’nde yeniden düzenleme
ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla, İngiliz yaklaşımına
göre çiftçileri desteklemeye odaklı
tarım harcamalarının yerini sürdürülebilir büyüme odaklı harcamalar
almalı, OTP harcamaları azaltılmalıdır. Öte yandan, başta Fransa olmak
üzere, diğer AB ülkelerinin bu öneriye alışması çok da kolay değildir. Ayrıca 2004 yılına gelindiğinde tarım
harcamalarının yaklaşık %70 azalması ve bütçeye oranının %42 seviyesine düşmesi İngiltere’nin OTP
ile olan pazarlık gücünü bir nebze
zayıflatsa da İngiliz Çeki uygulaması 2007-2013 mali planında devam
etti, 2014-2020’de de uygulanmaya
devam edecek. Ancak 2014’den itibaren devam edecek süreç için bir
takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu
düzenlemelere göre Çekin maliye547

tine Üye Devletlerin katkıları (milli
gelir oranlı) devam edecek, ancak
bütçeye katkıları yüksek olan Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç’in İngiliz Çeki’ne katkısı %25 ile
sınırlandırılacaktır.
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Foto–Frost Davası
(Foto–Frost Case)
–İlke GÖÇMEN–
Foto–Frost davası, Case 314/85 sayı
ve 22 Ekim 1987 karar tarihli olup
özellikle ön karar prosedürü ile ilgilidir.
Foto–Frost davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir.
Foto–Frost şirketi, fotografik malların ithalatı, ihracatı ve toptan satışı ile iştigal etmektedir. Bu şirket,
Alman Demokratik Cumhuriyeti
menşeli Prizmatik Binokülerleri
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Danimarka ve Birleşik Krallık’taki tacirler aracılığıyla ve Dış Transit
Prosedürü çerçevesinde Alman Federal Cumhuriyeti’ne ithal etmiştir.
Yetkili Gümrük Ofisi, ilk planda, mallar Alman Demokratik Cumhuriyeti
menşeli olduğundan ithalat vergisinden muaf tutma kararı almıştır.
Lübeck–Ost Ana Gümrük Ofisi ise,
yaptığı denetim esnasında, Almanya gümrük mevzuatı çerçevesinde
ithalat vergisinin alınması gerektiğine, ancak 1697/79 sayılı Tüzük md.
5(2)’nin somut olayda işletilebileceğine, dolayısıyla yetkili makamın hatası sonucu alınmamış olan ithalat
vergisinin sonradan telafi edilmesinden vazgeçilebileceğine kanaat
getirmiştir. Bununla birlikte, Lübeck–Ost Ana Gümrük Ofisi, 1697/79
sayılı Tüzük md. 5(2)’yi uygulamak
için çıkarılan 1573/80 sayılı Tüzük
gereği, ilgili ithalat vergisinin tutarı
2000 ECU’nün üzerinde olduğundan
böyle bir vazgeçmenin mümkün
olup olmadığını Komisyon’a sordurmuştur. Komisyon, 6 Mayıs 1983
tarihli ve Almanya’ya yönetilmiş bir
Karar ile öylesi bir durum altında
Almanya’nın ithalat vergisinin sonradan telafi edilmesinden vazgeçemeyeceğini belirtmiştir. Bunun üzerine, Lübeck–Ost Ana Gümrük Ofisi,
Foto–Frost şirketine ilgili ithalat vergisini talep eden bir Bildirim göndermiş, bu şirket de buna karşı ulusal mahkeme önünde dava açmıştır.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği
Adalet Divanı’na (ABAD) taşımış ve
6 Mayıs 1983 tarihli Komisyon kararının geçerliliği hakkında sorular
yöneltmiştir.
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ABAD, Foto–Frost kararı ile bir ulusal mahkemenin bir Avrupa Birliği
(AB) tasarrufunu geçersiz kabul edip
edemeyeceği hakkında şu tespitlerde bulunmuştur. Ulusal mahkemeye
göre somut uyuşmazlıkta 1697/79
sayılı Tüzük md. 5(2)’deki bütün
koşullar karşılansa da Komisyon 6
Mayıs 1983 tarihli kararı ile aksini
belirtmiştir. Öte taraftan, ABAD ile
ulusal mahkemeler arasındaki yetki dağılımı gereği, Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
md. 267 çerçevesinde, AB tasarruflarının geçerliliği yönünden ABAD
yetkili kılınmıştır. ABAD’a göre ABİHA md. 267, ulusal mahkemelerin
AB tasarruflarını geçersiz kabul edip
edemeyeceği ile ilgili netlik içermemektedir. Ulusal mahkeme, AB
tasarrufuna yönelik itirazlar varsa
bile, bu itirazların yerinde olmadığı
kanaatindeyse, kendisi, o tasarrufun
hukuka uygun olduğuna karar verebilir. Buna karşın, ulusal mahkeme,
AB tasarrufunun geçersiz olduğu kanaatindeyse, kendisi, bu konuda bir
karar alamaz ve meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla ABAD önüne
götürmekle yükümlüdür; çünkü AB
tasarruflarının geçerlilik denetiminde ABAD yetkili kılınmıştır. Bu yönden, ön karar prosedürünün esas
amacı Birlik hukukunun tüm ulusal
mahkemelerce birörnek uygulanmasını sağlamaktır ve bu “birörneklik gereksinimi” AB tasarrufları söz
konusu olduğunda özellikle zorunlu
bir hâl alır. Farklı Üye Devletlerdeki
ulusal mahkemeler Birlik tasarruflarının geçerliliği ile ilgili farklı kararlar
verirse Birlik hukuk düzeninin birliği
/ tekliği tehlikeye atılabilir. Dahası
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kurucu antlaşmanın getirdiği yargısal koruma sisteminin bütünlüğü
mülahazası da aynı sonuca varmayı
gerektirmektedir. Bu yönden nasıl
ki iptal davası Birlik tasarruflarının
geçersizliği hakkındaki kararı ABAD’a
bırakmaktadır, ön karar prosedürü de aynı konu hakkındaki kararı
ABAD’a bırakıyor kabul edilmelidir.
Dahası ABAD, Birlik tasarruflarının
geçerliliği hakkında karar vermek
yönünden en iyi konumda bulunmaktadır. Zira ilgili Birlik otoritesi,
ABAD önündeki davaya katılarak tasarrufu ile ilgili olarak savunma hakkına sahip olacaktır. Sonuç olarak,
ulusal mahkemeler, AB tasarruflarını
geçersiz saymak yetkisine sahip değildir ve AB tasarrufunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa ön karar
başvurusu yapmakla yükümlüdür.
Foto–Frost kararı, bu yönüyle, AB
tasarrufunun geçerliliği meselesi ile
karşılaşan bir ulusal mahkemenin,
AB tasarrufunun hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğunda, ön karar
prosedürüne başvuru yükümlülüğü
olduğunu gösteren ilk karar olmuştur.
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Fouchet Planı
(Fouchet Plan)
–Engin SUNE ve Burak TANGÖR–
1961 ve 1962 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün girişimleriyle oluşan ve Fransız
diplomat Christian Fouchet’in ismiyle anılan plandır. Plan, temel olarak
hükümetlerarası işbirliği ve karşılıklı
saygıya dayanan daimî bir devletler
birliği kurmayı hedeflemekteydi. De
Gaulle’in amacı, Avrupa Toplulukları’nı dönüştürerek bir Avrupa Devletler Birliği yaratmaktı. Öneri, politik, ekonomik, kültürel ve savunma
konularında Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’na (AKÇT) üye 6 ülkenin
(Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) (Bkz. Altılar) bakanlar ve devlet başkanları
nezdinde düzenli görüşmeler yapmasını içermektedir. Bu görüşmelerin desteklenmesi için, üyelerin ulusal parlamentolarından oluşan bir
danışma meclisinin kurulmasını da
önermiştir. De Gaulle, 1960 yılında
Alman Şansölyesi Konrad Adenauer
ile bir araya gelerek fikirlerini paylaşmıştır. Bu görüşmede De Gaulle,
ortak vatandaşlık kavramı etrafında
şekillen bir Fransız-Alman konfederasyonunun oluşmasını önermiştir.
De Gaulle, Fransız-Alman ortaklığının diğer Avrupa ülkeleri tarafından
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desteklenerek özerk bir Avrupa’nın
inşa edileceğini öngörmüştür. Almanya’nın temkinli tavrına ve AKÇT
üyesi 6 ülkenin İngiltere’nin katılımına dair farklı fikirlerine rağmen,
müzakereler başlamıştır.
10-11 Şubat 1961 tarihinde Paris’te
bir araya gelen 6 ülke, siyasi bir işbirliği fikrinde mutabık olmuşlardır.
Bu görüşmede, 6 ülkeden temsilcilerin bulunacağı bir çalışma grubunun kurularak Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na (AET) üye ülkeler arasında diplomatik ve siyasi işbirliği
olanaklarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma grubuna, Christian Fouchet başkanlık etmiştir.
18 Temmuz 1961 tarihinde Almanya’nın Bonn şehrinde bir araya gelen 6 ülke, siyasi olarak bütünleşmiş
bir Avrupa oluşturma niyetlerini ortaya koymuşlardır. 19 Ekim 1961 tarihinde Christian Fouchet, “1. Fouchet Planı” olarak bilinen ilk taslak
metni çalışma grubuna sunmuştur.
Taslak, temel olarak 18 maddeyi
içeren 5 başlıktan oluşmaktadır. İlk
başlık, bir Avrupa Halkları Birliği
oluşturulmasını önermekte ve bu
birliğin amaçlarını belirtmektedir.
Bu amaçlar, ortak bir dış politika
geliştirilmesi, bilim ve kültür alanlarında işbirliği, insan hakları, demokrasi ve özgürlüklerin korunması ve
ortak bir savunma politikasının geliştirilmesi olarak sıralanabilir. İkinci
başlık, topluluğun kurumlarını ve
bunların işlevlerini belirtmektedir.
Temel olarak birliğin üç kurumdan
oluşması tasarlanmıştır: Konsey, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Siyasi
Komisyonu. Üçüncü başlık, devletAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lerin görev ve yükümlülüklerini belirtir. Dördüncü başlık, birliğin mali
işlerini ve hangi devletin ne oranda
kurumun maliyesine katkıda bulunacağını ifade eder. Son başlık ise
birliğe dair diğer genel hükümleri
içermektedir.
Bu ilk taslak metin, dış politikada
Fransız hakimiyeti yaratacağı çekincesiyle diğer üye ülkeler tarafından reddedilmiştir. Ayrıca kurumun
Devletler Birliği öngören hükümetler arası karakteri birkaç yıl önce
oluşturulan ulusüstü Avrupa Toplulukları’nın varlığına bir tehdit olarak algılandığı için karşı çıkılmıştır.
Bunun üzerine Christian Fouchet,
18 Ocak 1962 tarihinde planı revize
ederek 2. Fouchet Planı’nı üye ülkelere sunmuştur. İkinci Plan önceden
belirlenmiş alanlarda yakın işbirliğini
sağlamaktan ziyade, belirli devletler arasındaki ortak çıkarları hedefliyordu. İkinci plan ayrıca Bakanlar
Komitelerinin eklenmesiyle örgütsel
yapıda bir değişiklik öngörmekteydi.
Planda iki komiteden açıkça bahsedilmekte idi: Dışişleri Komitesi ve
Eğitim Komitesi. Bu iki komite Konseyin gözetiminde yılda dört kez toplanacaktı. Konsey, gerekli gördüğü
zaman yeni komiteler de oluşturabilecekti. Avrupa Topluluklarının başarısı ve diğer devletlerin bu fikre karşı
olan hevessizliği, Fouchet Planı’nın
rafa kaldırılmasına sebep olmuştur.
Buna karşılık özellikle Benelüks ülkeleri, Birlik’ten ziyade daha federalist
bir yapılanma öneren bir taslak geliştirmişlerdir. Fransız hükümeti bu
önerileri reddetmiştir. Bunun üzerine Christian Fouchet Grup BaşkanAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lığı’nı bırakmış, yerini İtalyan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Emilio
Cattani almıştır. Cattani’nin girişimleri de sonuç vermeyince, 17 Nisan
1962 tarihinde Lüksemburg’da bir
araya gelen üye ülkelerin dışişleri
bakanları, anlaşmanın başarısızlıkla
sonuçlandığını resmen ilan etmişlerdir. Fouchet Planları’nın başarısızlığı,
Avrupa bütünleşme sürecinin içeriğine dair yeni krizleri tetiklemiştir.
Özellikle Avrupa Toplulukları kurumlarının güç ve yetkilerine dair üye
devletler arasındaki anlaşmazlıkları
açığa çıkarmıştır.
Okuma Listesi
Anlaşma Taslağı - Fouchet Plan I, 2
Kasım 1961, https://www.cvce.eu/
obj/draft_treaty_fouchet_plan_i_
Anlaşma Taslağı - Fouchet Plan II. 18
Ocak 1962, https://www.cvce.eu/
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Francovich Davası
(Francovich Case)
–İlke GÖÇMEN–
Francovich davası, C–6/90 and
C–9/90 sayı ve 19 Kasım 1991 karar
tarihli olup özellikle devlet sorumluluğu ilkesi ile ilgilidir.
Francovich davasının maddi ve hu551

kuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Francovich, CDN şirketi için çalışırken maaş olarak düzensiz ödemeler
almıştır. Bay Francovich şirketten
alacakları için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme ilgili şirketin
kendisine altı milyon İtalyan Lireti
borcu olduğuna hükmetmiştir. Bay
Francovich bunun üzerine icraya
başvurmuştur, ancak icra paranın
alınması açısından herhangi bir sonuç vermemiştir. Bay Francovich, bu
kez de 80/987 sayılı Direktif’in öngördüğü garantiler ya da alternatif
olarak tazminat için İtalya Hükümetine karşı ulusal mahkeme önünde
dava açmıştır. İlgili Direktif, işverenin iflası hâlinde işçilere asgari bir
koruma düzeyi sunmayı amaçlamakta ve özellikle ödenmeyen maaşlar yönünden spesifik garantiler
öngörmektedir. İtalya bu Direktifi
süresi içinde iç hukuka aktarmamış
olup bu durum bir ihlal davası ile
tespit de edilmiştir. Ulusal mahkeme, bu arka planda, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak Avrupa Birliği (AB) hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Francovich kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak,
devlet sorumluluğu ilkesinin varlığı
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre
devlet sorumluluğu ilkesinin var
olup olmadığı kurucu antlaşmanın
genel sistemi ve temel ilkeleri ışığında değerlendirilmelidir. Bu yönden kurucu antlaşma, Üye Devlet
hukuk sistemleri ile bütünleşmiş ve
onların mahkemelerince uygulanan
“kendi hukuk sistemi”ni yaratmıştır.
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Bu hukuk sisteminin özneleri hem
Üye Devletler hem de onların vatandaşlarıdır. Bireyler bu hukuk sistemi uyarınca hak kazanabilir veya
yükümlülük edinebilir. Dahası ulusal
mahkemeler, Birlik hukuku kurallarının tam etkili olmasını sağlamak
ve bireylere tanıdıkları hakları korumakla yükümlüdür. Bireyler, bir
Üye Devletin sorumlu tutulabileceği
bir biçimde haklarının Birlik hukuku
ihlal edilerek çiğnenmesi hâlinde
telafi / tazminat elde edemezse bu
durum, Birlik kurallarının tam etkililiğini azaltır ve bu kurallarca tanınan
hakların korunmasını zayıflatır. Yine
sadakat yükümlülüğü uyarınca Üye
Devletler, Birlik hukuku ihlalinin hukuka aykırı sonuçlarını ortadan kaldırmak ile de yükümlüdür. Öyleyse
bir devlet, sorumlu tutulabileceği
Birlik hukuku ihlalinin sonucu olarak bireylerin gördüğü kayıp ve zarardan sorumlu olmalı olup bu ilke
“kurucu antlaşmanın sisteminde
içkin”dir, yani bu sistemin ayrılmaz
bir parçasıdır. Francovich kararı, bu
yönüyle, devlet sorumluluğu ilkesini
ilk kez getiren karar olmuştur. Francovich kararı, bu yönden, Courage
kararı (C–453/99) ile takip edilmiştir.
İkinci olarak, devlet sorumluluğu
ilkesinin koşullarının neler olduğu mevzu bahis olmuştur. ABAD’a
göre sorumluluğun tazminat hakkına uzanmasındaki koşullar kayıp
ve zarara yol açan Birlik hukuku ihlalinin niteliğine bağlı olacaktır. Bir
Üye Devlet bir Direktifi gereği gibi iç
hukukuna aktarmamışsa tazminat
hakkı, ilgili Birlik hukuku kuralının
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tam etkililiğini sağlamak adına, üç
koşulla var olur:
“Bu koşullardan ilkine göre direktifin öngördüğü sonuç bireylere hak
tanımayı içermelidir. İkinci koşula
göre bu hakların içeriği o direktifin
hükümleri temelinde tanımlanabilmelidir. Son olarak üçüncü koşula
göre devletin yükümlülüğünü ihlali
ile mağdur tarafların uğradıkları kayıp ve zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır.”
Bireyler, bu koşullar gerçekleşirse
tazminat alma hakkına sahip olacaktır ve bu hak “doğrudan Birlik
hukukuna dayanmaktadır”. Somut
olay yönünden İtalya, ABAD kararı
ile tespit edildiği üzere 80/987 sayılı
Direktifi ihlal etmiştir. Bu Direktifin
öngördüğü sonuç işçilere ödenmeyen maaşları için ödeme garantisi
hakkı içermektedir. Bu hakkın içeriği
bu Direktifin hükümleri temelinde
tanımlanabilmektedir. Francovich
kararı, bu yönüyle, devlet sorumluluğu ilkesinin koşullarını ilk kez ortaya koyan karar olmuştur. Francovich kararı, bu yönden, Brasserie du
Pêcheur and Factortame III davası
(C–46/93 and C–48/93) ve Dillenkofer davası (C–178/94, C–179/94,
C–188/94, C–189/94 and C–190/94)
ile takip edilmiştir.
Üçüncü olarak, devlet sorumluluğu
ilkesi ile ulusal hukuki çareler ve
prosedürler arasındaki ilişki ortaya
konmuştur. ABAD’a göre ilgili Üye
Devlet tazminatı ulusal hukuktaki
sorumluluk kuralları çerçevesinde
karşılayacaktır. Yine Birlik düzenleAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

melerinin yokluğunda her bir Üye
Devletin iç hukuk düzeni, bireylerin Birlik hukukundan kaynaklanan
haklarını tam olarak korumak amacıyla yetkili mahkemeleri belirler
ve muhakeme ile ilgili detaylı usulü
kuralları ortaya koyar. Dahası ulusal
hukuktaki tazminata ilişkin maddi
ve usuli koşullar, “benzer yerel iddialara ilişkin olanlardan daha az
lehte olmamalı ve tazminat almayı
neredeyse imkânsız veya aşırı derecede zor hâle getirecek biçimde
yapılandırılmamalıdır”. Ulusal mahkeme, sorumluluk ile ilgili ulusal kurallarına uygun olarak işçilerin ilgili
direktifin iç hukuka aktarılmasındaki hata nedeniyle uğradıkları kayıp
ve zararın karşılığını alma hakkını
korumalıdır. Francovich kararı, bu
yönüyle, devlet sorumluluğu ilkesi
ile ulusal hukuki çareler ve prosedürler arasındaki ilişkiyi ilk kez ortaya koyan karar olmuştur. Francovich kararı, bu yönden, Brasserie du
Pêcheur and Factortame III davası
(C–46/93 and C–48/93), Sutton davası (C–66/95), Palmisani davası
(C–261/95) ve Slagterier davası (C–
445/06) ile takip edilmiştir.
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Fransa (France)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Batı Avrupa’da yer alan ve Avrupa Birliği (AB) içerisinde en geniş
alana sahip ülke olan Fransa’nın
yüzölçümü 633.186 km2 ve nüfusu
67.320.216’dır. Başkenti Paris olan
Fransa; kültürel, ekonomik, askeri ve siyasi yönleriyle Avrupa’da
önemli bir güçtür. AB’nin altı kurucu ülkesi arasında yer alan Fransa,
(Bkz. Altılar) Avrupa’nın bütünleşmesine ve AB’nin kurulmasına
öncülük etmiştir. Başta Avrupa bütünleşmesinin öncü isimlerinden
Robert Schuman ve Jean Monnet,
Avrupa Tek Senedi’ne giden süreçte siyasi liderlik üstlenen Jacques
Delors olmak üzere birçok Fransız
devlet adamı AB bütünleşmesine
katkıda bulunmuştur.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında art
arda savaşlarla ağır maddi ve manevi kayıplar yaşayan Avrupa’da
yeni savaşların olmasının önlenmesi ve ülkeler arasında birlik ve beraberlik sağlanması arayışları başlarken Fransa da bu çabaların öncüsü
olmuştur. Fransa Dışişleri Bakanı
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Robert Schuman ve Jean Monnet
tarafından bugünkü Avrupa’nın
temellerini atan 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Planı hazırlanmıştır.
Avrupa’da barışın sağlanması için
Fransız-Alman ortaklığı temelinde
şekillenen Schuman Planı etrafında
Avrupa’nın bütünleşmesi hedefiyle
1951’de Fransa’nın da kurucu üyelerinden biri olduğu Avrupa Kömür
ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 1957’de
ise Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) kurulmuştur. Fransa, Schengen Alanı ve Avro Alanı’nın da kurucularındandır.
AB Genişlemesi kapsamında Fransa, dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün önderliğinde ,
Birleşik Krallık’ın üyeliğini 1963 ve
1967 yıllarında iki kez veto etmiştir.
(Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka Genişlemesi)
Baştan itibaren AB’nin bütünleşmesinde öncü rol oynayan Fransa,
1990’larda Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra Almanya ile işbirliği içinde tek para birimi Avro’nun
hayata geçirilmesini sağlamış ve
ekonomik ve siyasi olarak AB’yi
güçlendiren Maastricht Antlaşması 1992 yılında imzalanmıştır. Fransa’da 1 Ocak 1999’da Avro para
birimini tedavüle çıkmış ve 1 Şubat
2002’de ulusal para birimi Frank’ı
kullanımdan kaldırılmıştır. 2005 yılında hazırlanan Avrupa Anayasal
Antlaşması’nın referanduma sunulması sonucunda Fransa ve Hollanda’da seçmenlerce reddedilmesi
sonucu oluşturulan AB’nin reform
antlaşması olarak görülen Lizbon
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Antlaşması, 2008 yılında Fransız
Parlamentosu’nda kabul edilmiştir.
AB’nin kurulması ve bütünleşmesinde rol oynayan Fransa’nın belirli
politikalarda da çok etkili olduğu
görülmektedir. Örneğin, Kendisinin
etkin olduğu, hükümetlerarası bir
savunma topluluğu kurmak isteyen
Fransa, federal bir yapı ile oluşturulmak istenen Avrupa Savunma
Topluluğu’nu, ulusal egemenliği kısıtlayıcı ve ABD’nin güdümünde bir
yapı olacağı görüşüyle 1954’te veto
etmiştir. 1960’lı yıllarda da Fransa’nın etkili olduğu dönem gelişmeleri arasında Boş Sandalye Krizi de
bulunmaktadır.
AB Devlet ve Hükümet Başkanları
Konseyi zirveleri düzensiz aralıklarla toplanırken gerçek anlamda ilk
zirve 1969’da Lahey Zirvesi’yle gerçekleşmiş ve daha sonra 1974 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı
Valéry Giscard d’Estaing’in önerisi
ile zirvelerin düzenli olarak yapılmasına karar verilmiştir. Böylelikle,
Avrupa Birliği Konseyi’nin kurulmasına öncülük etmiş olan Fransa 11
kez AB Konseyi Dönem Başkanlığı
yapmıştır. 1 Ocak-30 Haziran 1965;
1 Ocak-30 Haziran1967; 1 Ocak-30
Haziran 1971; 1 Temmuz-31 Aralık
1975; 1 Ocak-30 Haziran 1979; 1
Ocak-30 Haziran1984; 1 Temmuz-31
Aralık 1989; 1 Ocak-30 Haziran
1995; 1 Temmuz-31 Aralık 2000; 1
Temmuz-31 Aralık 2008 tarihlerinde
AB Dönem Başkanlığı’nı yürütmüş
olan Fransa’nın, 1 Ocak-30 Haziran
2022 tarihlerinde bu görevi yeniden
üstlenmesi öngörülmektedir.
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Fransa’da Mayıs 2017’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yürüyüş Hareketi (En Marche) lideri Emmanuel
Macron cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Macron, seçim döneminde rakipleri
tarafından sıkça gündeme getirilen
AB ve göçmen karşıtı söylemlerin
aksine, Avrupa bütünleşmesini ve
değerlerini savunmuştur.
Okuma Listesi
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Füzyon Antlaşması
(Merger Treaty)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa Toplulukları, üç ayrı kurucu antlaşma ile kurulmuş üç ayrı
Topluluktur. Avrupa Topluluklarının
kurumlarını iki aşamada her üç Topluluk için de birleştiren füzyon olayı,
her üç Topluluk için tek bir “Meclis”
/ Avrupa Parlamentosu ve “Adalet
Divanı” kurulmasına yönelik olarak
1958 yılında yürürlüğe giren 1957
tarihli Roma Antlaşması’na ekli bir
Protokol ile kararlaştırılmıştı. 1965
yılında imzalanıp 1967 tarihinde
yürürlüğe giren Füzyon Antlaşması ile de her üç Topluluk için tek
bir Bakanlar Konseyi ve Komisyon
oluşturulmasına karar verildi. Buna
karşılık her üç topluluğun kurumları
birleştirilmiş olsa da Toplulukların
ayrı tüzel kişilikleri devam etti. Kurumlar da her bir antlaşma altında
ve faaliyet gösterdiği Topluluk çerçevesinde ayrı yetki ve görevleri ve
işleyiş usullerini yerine getirmeyi
sürdürdü.
Okuma Listesi
Anlaşma metni için bkz. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/
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G7, G8 ve G20 (Group of
Seven (G7)/Eight (G8)/
Twenty (G20))
–Merve ÖZCAN ALTAN–
G7, G8 ve G20 dünyanın en büyük
ekonomilerinin oluşturduğu gayrı
resmi bir forum niteliğindedir. Ülkelerin liderleri her yıl düzenlenen
zirvelerde bir araya gelerek; ekonomi, dış politika, güvenlik, çevre ve
iklim değişikliği gibi küresel konuları
ele almakta ve ortak yol haritaları
oluşturmaktadır. G7, G8 ve G20’nin
tarihçesi kısaca incelendiğinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında hayata
geçirilen Bretton Woods sisteminin
1971 yılında çökmesi ve 1973 yılında yaşanan petrol krizinin, ekonomi
ve maliye politikalarının ülkelerin
üst kademelerindeki kişiler tarafından ele alınması gerekliliğini gözler
önüne serdiği görülmektedir. Bu durumun akabinde Mart 1973’te İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD Beyaz
Saray’ın kütüphanesinde “Library
Group” adı altında bir araya gelmiştir. Aynı yılın eylül ayında bu dört
ülkeye Japon Maliye Bakanı’nın katılmasıyla Beşler Grubu’nun (Group
of Five – G5) temelleri atılmıştır.
G5’e 1974 yılında İtalya’nın ve 1976
yılında Kanada’nın da dâhil olmasıyla birlikte Yediler Grubu (Group
of Seven – G7) formatına dönüşen
yapının bazı toplantılarına 1990’ların başında Rusya da katılmaya
başlamıştır. 1997 yılında Rusya’nın
resmen eklenmesi ile G7, Sekizler
Grubu (Group of Eight – G8) haline
dönüşmüştür. Rusya’yı her ne kadar
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siyasi ve ekonomik yönden G7 ülkelerinin normlarına yakınlaştırma çabaları sarf edilmiş olsa da istenilen
sonuçlar elde edilememiştir.
Yıllar içerisinde liderlerin ele aldığı konular sadece mali gündem ve
ekonomi ile sınırlı kalmamış ve çevre, kalkınma ve güvenlik gibi çok geniş bir alana yayılmıştır. Öte yandan
1990’ların sonlarında Latin Amerika’da ve Asya’da patlak veren ekonomik krizler, küresel ekonomik yönetişimde yükselmekte olan piyasa
ekonomilerinin yeteri kadar temsil
edilmediğini gözler önüne sermiştir.
Söz konusu farkındalık neticesinde
1998 ve 1999 yıllarında toplamda
22 ve 33 ülke ile (G22 ve G33) düzenlenen dört toplantının ardından
Aralık 1999’da G8’e AB’nin ve bölgesel ekonomik güçlerin eklenmesi
ile Yirmiler Grubu (Group of Twenty
– G20) hayata geçirilmiştir. 2008
yılında meydana gelen uluslararası
finansal kriz, küresel ekonomiyi ilgilendiren konuların o güne kadar
G20 kapsamında bir araya gelen
maliye bakanlarının ve merkez bankası başkanlarının da ötesinde liderler seviyesinde ele alınması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda Kasım 2008’de Vaşington’da
düzenlenen G20 toplantısına devlet
ve hükümet başkanları katılmıştır
ve bu toplantı ilk G20 Zirvesi olarak
tarihe geçmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında iki tane olmak üzere bugüne
kadar toplam 15 tane G20 Zirvesi
düzenlenmiştir.
Daimi bir sekretaryası bulunmayan
ve uluslararası örgüt statüsünde yer
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almayan G20’de alınan kararların
her ne kadar bağlayıcılığı bulunmasa da küresel gündemde geniş yankı
uyandırması sebebiyle ülkeler, verilen taahhütleri yerine getirmeye
büyük önem vermektedir. G20’nin
en dikkat çeken buluşması devlet
ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği liderler zirvesi olsa da
özellikle zirve öncesinde G20 üyesi
ülkelerin tarım, çalışma, sağlık, turizm ve eğitim gibi alanlarında üst
düzey hükümet yetkilileri ve bakanları yıl boyunca birçok kez bir araya
gelmektedir. Küresel gündemdeki
konuların ele alındığı yıl içindeki bu
toplantılarda ayrıca zirvede liderlerin masaya yatıracağı konulara
ilişkin yol haritaları da oluşturulmaktadır. Ayrıca çok sayıda paydaş;
genç, kadın, iş dünyası, sivil toplum
ve bilim gibi açılım gruplarında bir
araya gelerek, zirve sonrasında yayımlanan Liderler Bildirgesi’ne katkıda bulunmakta ve bunun mümkün olan en üst seviyede kapsayıcı
olmasına destek sağlamaktadır.
Okuma Listesi
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man Presidency, https://www.ikv.
org.tr/images/files/ikv_brief_G20_
German_Presidency(1).pdf

GATT I. Madde 		
(GATT Art. I)
–T. Mesut EREN–
Bu maddeye göre Dünya Ticaret
Örgütü’ne üye olan ülkelerin, aralarında yaptıkları mal ve hizmet ticaretinde, herhangi bir üye ülkeye (veya
üye olmayan bir ülkeye) sağladıkları
her türlü imtiyaz ve kolaylığı diğer
üye ülkelere de sağlamaları gerektiğini hükme bağlamıştır. Bir başka
deyişle, bir üye ülke, herhangi bir
ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorundadır (GATT md. I). Başka bir anlatımla GATT’ın I. maddesi,
İthalat veya ihracat üzerinden alınan
ya da ithalat veya ihracat ödemelerine yönelik uluslararası transferler
üzerine konan gümrük vergileri ve
eş etkili her türlü vergi ve ücret yanında söz konusu vergi ve ücretlerin
toplanması metodu ve ithalat ve ihracatla ilgili tüm kural ve uygulamalar ile III. maddenin 2 ve 4. Paragraflarında atıf yapılan tüm hususlarla
ilgili olarak yapılmış bir düzenlemedir. Buna göre, akit taraflardan birisi
tarafından herhangi bir ülke kaynaklı
ya da herhangi bir ülkeye yönelen
herhangi bir ürününe sağlanan herhangi bir avantaj, iltimas, ayrıcalık ya
da muafiyet, akit taraflar kaynaklı ya
da akit taraflara yönelen tüm benzer
ürünlere derhal ve şartsız olarak sağlanmak zorundadır.”
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Ulusal muamele ilkesi (National Treatment) ise ithalatı yapılan mal ve
hizmetlerin, benzer veya aynı özellikleri taşıyan yerli ürünler karşısında
ayrımcılığa uğratılmamasını öngörür
(GATT md. III) Kısaca, bu kural, iç
pazara ilişkin düzenleme ve uygulamalar yönünden ithal ve yerli mallar
arasında ayrım yapılmamasını düzenler. Bu iki ilke Çok Taraflı Ticaret
sisteminin (Multilateral Trading System) en önemli kilit taşlarını oluşturur.
Okuma Listesi
GATT Bilgilendirme Rehberi, Gelir
İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, GATT
Müdürlüğü, Yayın No: 95, 2009
General Agreement on Tariffs and
Trade 1994,
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt_e.htm
Talat Kaya. DTÖ Hukuku Uygulamasında Ayrımcılık Yapmama İlkesi,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, Cilt: 59 No.2, 2010, S. 183242

GATT XXIV. Madde
(GATT Art. XXIV)
–T. Mesut EREN–
Ancak GATT 94 Anlaşmasında öngörülen bazı istisnai durumlarda En
Çok Kayırılan Ülke ve Ulusal Muamele ilkelerinden ciddi bir sapma oluşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

turan bazı uygulamalara izin verilebilmektedir. Bu istisnalar GATT XXIV.
maddesinde, Hizmet Ticareti Genel
Anlaşması (General Agreement on
Trade in Services – GATS) V. Maddesinde ve 1971 tarihli Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne (GPS) olanak sağlayan Yetki Hükmü (Enabling
Clause) kapsamında ve buralarda
öngörülen istisnai koşullara uygun
olarak kurulmuş bölgesel ticaret anlaşmalarına (Regional Trade Agreements) izin verilebilmektedir. Burada sadece GATT’ın XXIV. maddesi
tanımlanacaktır.
XXIV. maddede öngörülen koşulların nasıl yorumlanacağı ile ilgili yine
aynı anlaşma kapsamında imzalanan mutabakat metninde Gümrük
Birliği (GB), iki veya daha fazla (ülkenin) gümrük alanının tek bir gümrük alanı ile değiştirilmesi olarak
tanımlanmıştır. Bu entegrasyonun
makul bir süre olarak tanımlanan 10
yıllık süreyi aşmaması, ayrıca üyeler
arasındaki gümrük vergileri ve ticareti engelleyici tedbirlerin hemen
tüm ticareti (substantially all trade)
kapsayacak şekilde kaldırılması ve
gümrük birliği üyesi ülkelerin üçüncü ülkelere karşı genel olarak gümrük vergisi ve diğer ticari düzenlemeleri aynı şekilde uygulamaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Yine bu
mutabakat metnine göre GB’ye üye
olan ülkelerin ithalatta uyguladıkları gümrük vergileri ile diğer ticari
kısıtlamaların ağırlıklı ortalamaları
ile miktar kısıtlamaları gibi ticareti engelleyen tüm unsurların genel
seviyesinin GB öncesine göre daha
düşük olması gerekmektedir.
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Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, 1994 Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasının XXIV.
Maddesinin Yorumlanması Konusunda Mutabakat Metni. Karar
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Gebhard Davası
(Gebhard Case)
–İlke GÖÇMEN–
Gebhard davası, C–55/94 sayı ve 30
Kasım 1995 karar tarihli olup özellikle iş kurma hakkı ve kısıtlama yasağı ile ilgilidir.
Gebhard davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir.
Almanya vatandaşı Bay Gebhard,
3 Ağustos 1977 tarihinden itibaren
Stuttgart Barosuna kayıtlı olarak Almanya’da avukat (Rechtsanwalt) olmak için yetkilendirilmiştir. Bay Gebhard, 1 Mart 1978 tarihinden beri
İtalya vatandaşı eşi ve üç çocuğu ile
birlikte İtalya’da ikamet etmekte,
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geliri tamamen ikamet ülkesi olan
İtalya’da vergiye tabi tutulmaktadır.
Bay Gebhard, 1 Mart 1978 tarihinden itibaren İtalya’da avukat bürolarında önce ortak sonra ortak üye
olarak mesleki etkinlik sürdürmüş,
kendisi hakkında herhangi bir şikâyette bulunulmamıştır. Bay Gebhard, 30 Temmuz 1989 tarihinden
itibaren Milan’da (İtalya) –İtalyan
avukatların (avvocati ve procuratori) kendisi ile birlikte çalıştığı– kendi
bürosunu açmıştır. Bir grup İtalyan
avukat, kendisi ile birlikte çalışmış
olanlar dâhil, Bay Gebhard’ın mesleki amaçlarla kullandığı kâğıtlarda
“avvocato” sıfatı olduğunu belirterek Milan Barosu’na onu şikâyet
etmiştir. Milan Baro Konseyi, 30
Aralık 1992 tarihinde “avvocato”
sıfatını kullanarak İtalya’da kalıcı
şekilde profesyonel etkinlik sürdürmesi nedeniyle Bay Gebhard’a 6
ay meslekten men cezası vermiştir.
Bay Gebhard bu cezaya karşı ulusal
mahkemeye başvurmuş ve ulusal
mahkeme, meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği
Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak
Avrupa Birliği (AB) hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Gebhard kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, iş
kurma hakkı ile hizmetlerin serbest
dolaşımı arasındaki sınır çizilmeye
çalışılmıştır. ABAD’a göre “[İş kurma kavramı,] bir Birlik vatandaşının
istikrarlılık ve devamlılık temelinde
kendi köken devleti dışındaki başka
bir Üye Devletin ekonomisine katılarak ve bundan kâr ederek serbest
çalışan kişilerin etkinlikleri alanında
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Birlik içindeki ekonomik ve sosyal
bütünleşmeye katkı sağlamasına
imkân tanıyan oldukça geniş bir
kavramdır”. İş kurma hakkı “istikrarlılık ve devamlılık temelinde”
bir başka Üye Devlette bulunmakla
ilgiliyken hizmetlerin serbest dolaşımı “geçicilik temelinde” bir başka
Üye Devlete gitmeyi içermektedir.
İhtilaflı etkinliklerin geçici niteliği,
“sadece hizmet sunulmasının müddeti değil, aynı zamanda düzenliliği,
dönemselliği veya devamlılığı ışığında belirlenecektir”. Dahası, “hizmet
sunumunun geçiciliği, … hizmet sunan kişinin ev sahibi Üye Devlette
söz konusu hizmetin sunulması için
gerekli olduğu ölçüde (bir ofis, oda
ya da danışma odalarını içeren) bazı
tür altyapılara sahip olamayacağı
anlamına gelmez”. Gebhard kararı,
bu yönüyle, iş kurma hakkı ile hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki sınıra işaret eden kararlardan bir
tanesidir. Gebhard kararı, bu yönden, Duomo Gpa and Others davası (C‑357/10 to C‑359/10) ile takip
edilmiştir.
İkinci olarak, somut uyuşmazlıktaki
ihtilaflı önlem iş kurma hakkı açısından tahdit oluşturuyor mu, eğer
öyleyse haklı gösterilebilir mi soruları yanıtlanmıştır. ABAD’a göre belirli bir etkinliğe başlamak ve bunu
sürdürmek, ev sahibi Üye Devlette
diploma, sertifika veya diğer resmi nitelikler gibi birtakım koşullara
bağlıysa o etkinliği yürütme amacı
taşıyan bir başka Üye Devletin vatandaşı, kural olarak, bu koşullara
uymalıdır. Bununla birlikte, kurucu
antlaşma tarafından güvence altına
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alınan temel serbestîlerin kullanımını zorlaştırmaya ya da daha az çekici kılmaya elverişli ulusal önlemler
dört koşulu yerine getirmelidir: –ayrımcı olmayan biçimde uygulanmalıdır, –genel çıkara yönelik zorunlu
gerekliliklerle haklı gösterilmelidir,
–güttükleri amaca erişmeyi sağlamak için uygun olmalıdır, –güttükleri amaca erişmek için gerekli olanın
ötesine geçmemelidir. Gebhard kararı, bu yönüyle, iş kurma hakkı bağlamında kısıtlama yasağını ilk kez bu
denli açıkça ortaya koyan, dahası kısıtlama yasağı yönünden temel serbestîlerin bir bütün olarak ele alındığı izlenimini veren karar olmuştur.
Okuma Listesi
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Geçiş Dönemi
(Transitional Period)
–A. Aslı BİLGİN–
Yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce Üye Devlete veya
duruma göre üçüncü bir ülkeye, bu
duruma adapte olmalarına imkan
sağlamak amacıyla tanınan ve eski
uygulamanın devamına izin veren
geçici süredir. Örneğin Konsey’de
nitelikli oy çokluğu ile karar alımını
bloke edici azınlık oyunun 1 Kasım
2014 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında Üye Devletlerden biri tarafından talep edilmesi halinde farklı
uygulanması –Yanya Uzlaşısı–, Avro
Alanı’na dahil olacak Üye Devletlere, Brexit sonrası Birleşik Krallık’a
ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği öncesi
aday ülkelere talep üzerine belirli
konularda geçerli olmak üzere tanınan süreler geçiş dönemi olarak
kabul edilmektedir.

Genel İşler Konseyi
(General Affairs Council)
–Kamuran REÇBER–
Genel İşler Konseyi, Konsey’in oluşum şekillerinden veya tertiplerinden birisidir. Genel İşler Konseyi
prensip olarak Avrupa Birliği (AB)
Üye Devletlerinin Avrupa İşlerinden
Sorumlu Bakanlarından oluşmaktadır. Genel İşler Konseyi, AB’nin çok
yıllı bütçe perspektiflerinin hazırlanması, genişleme amacıyla müzakereler, idari veya kurumsal sorunlar,
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hukukun üstünlüğü gibi dosyaları
incelemektedir. Genel İşler Konseyi,
ayrıca Konsey’in farklı tertiplerdeki
çalışmalarının uyumunu sağlamakta, AB Zirvesi’nin toplantılarını hazırlamakta ve Komisyon ve Zirve
Başkanı ile irtibat halinde bunları
takip etmektedir.
Genel İşler Konseyi, AB Zirvesi’nin
belirlediği stratejik sınırlara göre,
AB’nin dış eylemini hazırlamakta ve
AB eyleminin uyumunu sağlamaktadır. Genel İşler Konseyi, AB üyesi
devletlerde ortaklaşa kabul edilen
birtakım hukuki kuralları da dikkate
alarak özellikle hukukun üstünlüğü
konusunda önemli bir çalışma yürütmektedir. Komisyon, kurumlar
arası ilişkilerden sorumlu temsilcisi
aracılığıyla Genel İşler Konseyi’nin
toplantılarına katılmaktadır. Genel
İşler Konseyi olağan anlamda ayda
bir kez toplanmaktadır.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
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Genel Mahkeme
(General Court)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) hukuk sisteminde Adalet Divanına yardımcı olmak
amacıyla 1988 yılında kurulan ve
1989 yılında işlevsel olmaya başlayan İlk Derece Mahkemesi, Lizbon
Antlaşması (2009) düzenlemeleriyle Genel Mahkeme veya Mahkeme
/ AB Mahkemesi (Tribunal) olarak
kabul edilmiştir. Genel Mahkeme,
AB’nin ana kurumlarından birisi değildir. Genel Mahkeme, Adalet Divanı’na yargı alanında yardımcı olması
amacıyla kurulan bir kurumdur.
Adalet Divanı’nın iş yükünü azaltmak amacıyla kurulan Genel Mahkeme de, AB hukuk düzeninde veya
sisteminde kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde yargı yetkisini kullanmaktadır. AB sisteminde Genel
Mahkeme’nin kullandığı yetkiler
de denetimsiz değildir. Her şeyden
önce, Genel Mahkeme, Adalet Divanı’na bağlı bir yargı organıdır. Ayrıca,
Genel Mahkeme’nin davaya bakmaya yetkili olduğu konularda, Adalet
Divanı, temyiz yetkisine sahiptir.
AB’nin genişlemesi, AB hukuk düzeninde uyuşmazlıkları dolayısıyla
dava sayısını artırmıştır. Bu kapsamda, yardımcı mahiyette bir ilk derece mahkemesinin kurulması gerekli
olmuştur. Genel Mahkeme, görevlerini kolay yapabilmesi ve iyi hizmet
verebilmesi için kurumsal anlamda
organize edilmiş ve yapılandırılmışAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tır. AB hukuk düzeninde, görev alanıyla ilgili hukukun üstünlüğünün ve
adalet mekanizmasının işlemesinde
fonksiyon üstlenen Genel Mahkeme, daireler, genel kurul ve tek hakim sistemiyle karar almaktadır. Bu
konuda, Genel Mahkeme’nin kuruluşundan itibaren, gerek kurumsal
yapısı ve gerek bu kurumsal yapı
içerisinde kullanılacak yetki kullanma yetkisi itibarıyla, önemli gelişmeler sağlanmıştır. Kuruluşundan
bu yana hakim sayısı Üye Devlet sayısına eşit olan Genel Mahkeme’nin
hakim sayısı 25 Aralık 2015 tarihinde kırka, 1 Eylül 2016 tarihinde kırk
yediye ve 1 Eylül 2019 tarihinde ise
elli altıya çıkmıştır. Güncel mahiyette, Genel Mahkeme’de her üye devletten iki hâkim görev yapmaktadır.
Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılmasıyla birlikte, Genel Mahkeme’nin
hâkim sayısı toplamda elli dörttür.
Okuma Listesi
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Genel Müdürlükler
(Directorates General)
–Kamuran REÇBER–
Genel Müdürlükler, genel anlamda
Komisyon’un idari yapısında bulunmaktadır. Bu genel müdürlükler,
görev alanları itibarıyla ilgili komiserliklere bağlı olarak çalışmaktadır.
Genel müdürlükler bir genel müdür
tarafından yönetilmekte ve çeşitli
sayılarda müdürlüklere ayrılmaktadır. Müdürlüklerde ise farklı sayıda
servisler bulunmaktadır. İdari mekanizmada Komisyon ile Genel Müdürlükler arasındaki iletişimi veya
bağlantıyı Komisyon Genel Sekreterliği sağlamaktadır. Genel Sekreter, Komisyon bürokrasisinde şef
konumundadır. Komisyon’un hukuk
servisi de Komisyon Genel Sekreterliği’ne bağlı olmaktadır. Genel Müdürün bir maruzatının olması halinde mevcut genel müdür yardımcısı
müdürlük görevini yürütmektedir.
Komisyon’da bulunan Genel Müdürlükler şunlardır: İklim İçin Eylem,
Finans ve Ekonomik İşler, Balıkçılık ve Deniz İşleri, Tarım ve Kırsal
Kalkınma, Bütçe, Ortak Araştırma
Merkezi, Ticaret, İletişim, Rekabet,
Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma,
Eğitim–Kültür ve Spor, İstihdam ve
Sosyal İşler, Enerji, Çevre, Eurostat –
Avrupa İstatistikleri, Vergi ve Gümrük Birliği, Enformatik, Tercüme/Yorum, Adalet ve Tüketiciler, İç Pazar –
Endüstri ve Girişimcilik, Dışişleri ve
Göç, Ulaştırma ve Mobilite, Katılım
Müzakereleri ve Avrupa Komşuluk
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Politikası, Kent ve Bölge Politikası,
Avrupa İnsani Yardım Eylemleri ve
Sivil Koruma, Buluş ve Araştırma,
Teknoloji ve İletişim Ağları, Güvenlik
ve İnsan Kaynakları, Sağlık ve Besin
Güvenliği, Mali İstikrar – Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasası Birliği,
Çeviri.
Okuma Listesi
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Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemi (Generalized
System of Preferences)
–Selvi EREN–
1971 yılında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) gelişmiş ülkelere, gelişmekte
olan ülkelerin küresel ekonomiye
daha fazla entegre olması için çağrıda bulunmuştur. Bu kapsamda 13
taraf genelleştirilmiş tercihler sistemini (GTS) diğer ülkelere götürerek
ticaretin serbestleşmesine katkıda
bulunmaktadır: Avustralya, Belarus, Kanada, Avrupa Birliği, İzlanda,
Japonya, Kazakistan, Yeni Zelanda,
Norveç, Rusya Federasyonu, İsviçre,
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri.
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Gelişmekte olan ülkeler belirlenen
iki şartı yerine getirirse Avrupa Birliği’nin (AB) sağladığı GTS’den faydalanabilmektedir: (1) Dünya Bankası
tarafından “üst orta gelir” altında
bir gelir seviyesine sahip olarak sınıflandırılmış olmak ve (2) AB tek
pazarına erişimin sağlanacağı farklı
bir düzenleme (örneğin Serbest Ticaret Anlaşması’ndan) faydalanmıyor olmak. AB’nin gelişmekte olan
ülkelere sağladığı GTS, içerik ve kapsam yönünden zengindir ve 3 başlık
altında incelenmektedir. Standart
GTS düşük ve orta düşük gelir düzeyine sahip ülkeler için kısmen
veya tamamıyla gümrük vergilerinin
kaldırılması anlamına gelmektedir.
AB’nin 15 gelişmekte olan ülke ile
standart GTS uygulaması mevcuttur. İkinci GTS içeriği, GTS+ gümrük
tarifelerini tamamen kaldırırken;
sürdürülebilir kalkınma ve iyi yönetimi teşvik etmektedir. Bu bağlamda
sadece insan hakları, işçi hakları,
çevrenin korunması ve iyi yönetişim
ile ilgili 27 uluslararası sözleşmeyi
uygulayan kırılgan statüdeki düşük
ve düşük-orta gelirli ülkeleri kapsamaktadır. Güncel durumda 8 ülke,
AB ile GTS+ kapsamında ticari ilişkilerini yürütmektedir. AB’nin sağladığı son GTS, “Silah Dışında Her
Şey” olarak isimlendirilmektedir ve
en az gelişmiş ülkeleri içermektedir. Silah ve mühimmat dışında tüm
ürünlerin kotasız ve gümrük vergisiz
ticaretine imkân sağlayan bu uygulamadan mevcut durumda 48 ülke
faydalanmaktadır.
2018 yılında yayımlanan bir değerlendirme raporu GTS uygulamasınAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dan faydalananlara sağladığı avantajları ortaya koymuştur. Buna göre
2011-2017 yılları arasında AB’nin
faydalanıcı ülkelerden ithalatı %44
oranında artmıştır. GTS+ faydalanıcılarının AB’ye ihracatları %82
oranında artış gösterirken; “Silah
Dışında Her Şey” uygulamasından
faydalanan ülkelerin %125 oranında
artmıştır.
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Genişleme (Enlargement)
–Hatice YAZGAN–
Genişleme, Avrupa Birliği’nin (AB)
gerekli koşulları yerine getiren ülkeleri üye olarak Birliğe kabul ederek
coğrafi sınırlarını genişletmesidir.
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Literatürde genişlemenin, tek pazarın yayılması, Birliğin siyasi ve ekonomik istikrarının sağlanması, uluslararası alanda rolünün güçlendirilmesi gibi etkilerinden söz edilmekte, AB’ye katılmak isteyen ülkeler
bakımından da üyeliğin, ekonomik
ve siyasi istikrar ve refah elde etmek gibi getirileri öne çıkmaktadır.
AB 1973 yılından 2013 yılına kadar
üye olarak kabul ettiği ülkelerde ve
özellikle Doğu Genişlemesi ülkelerinde yarattığı ekonomik ve siyasi
dönüşümler nedeniyle literatürde
“dönüştürücü güç” olarak adlandırılmakta, genişleme süreci Avrupalılaşma kavramı ile açıklanmakta
ve genişleme AB’nin başarılı bir dış
politika aracı olarak kabul edilmektedir.
Altılar olarak bilinen kurucu altı
ülke, ekonomik ve siyasi anlamda
derinleşirken, genişlemeyi de devam ettirmiştir. Bir başka deyişle,
AB tarihinde genişleme ile derinleşme eşzamanlı olarak sürdürülmüş
ve genişleme dalgaları olarak da
adlandırılan, birkaç ülkeyi kapsayan
gruplar halinde gerçekleşmiştir. Üye
olabilmek için Birliğe başvuran ülkeler siyasi ve ekonomik standartları
karşılamak, piyasa ekonomisi gerekleri, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik koşulları yerine
getirmek zorundadır. Koşulları yerine getiren ülkelerin AB’ye üye olabileceğine işaret eden koşulluluk
kavramı, halen AB genişlemesinin
ana eksenini oluşturmaktadır. 1993
yılında Katılım kriterleri ya da Kopenhag Kriterleri adı ile kurumsallaştırılan koşulluluk ilkesi ile ilgili ül565

kelerin AB’ye üye olmak için yerine
getirmesi gereken koşullar ortaya
konmuştur. Genişleme, teknik ve siyasi yönleri yanında; AB kurumları,
üye devletler ve AB’ye katılmak için
başvuru yapan ülke arasında karşılıklı ilişkileri içerir. Genişleme gerek
AB gerekse başvuran ülke açısından
çok boyutlu etkiler doğurur.
AB tarihinde ilk genişleme 1973
yılında Birleşik Krallık, İrlanda ve
Danimarka’nın üyeliği ile gerçekleşmiştir. (Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka Genişlemesi)
İkinci büyük genişleme dalgası 1981
yılında Yunanistan’ı, 1986 yılında
da İspanya ve Portekiz’i kapsamaktadır ve Akdeniz Genişlemesi
olarak da bilinir. Berlin duvarının
Kasım 1989’da yıkılması ve Soğuk
Savaşın sona ermesi AB’nin daha
fazla genişlemesi için yeni fırsatlar
doğurmuştur. Batı ve Doğu Almanya birleşmiş, 1995 yılında da EFTA
Genişlemesi olarak da bilinen ve
Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın
Birliğe katılımıyla sonuçlanan genişleme dalgası yaşanmıştır. Ardından
AB genişleme tarihinin en maliyetli
ve kapsadığı ülke sayısı fazla olan
Doğu Genişlemesi olarak da bilinen
genişleme 2004 yılında gerçekleşmiştir. Aralarında eski Yugoslavya
ülkesi Slovenya, Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya, diğer eski
Doğu Bloku ülkeleri (Merkezi ve
Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ), Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya
ve iki Akdeniz ada ülkesinin (Kıbrıs
adı ile AB’ye üye olan Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi ve Malta) yer aldığı
bu genişlemenin etkileri halen tartı566

şılmaktadır. Bu genişlemenin ardından 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan AB üyesi olmuştur. AB’ye
2013 yılında üye olarak en son katılan ülke, yine bir eski Yugoslavya ülkesi olan Hırvatistan’dır. Böylelikle
28 üye ülkeye sahip olan AB’nin üye
sayısı, Birleşik Krallık’ın Brexit süreci
ile Birlik’ten ayrılması sonucu 27 olmuştur. Ancak genişleme devam etmektedir ve mevcut durumda AB’ye
aday ülkeler, Türkiye ve Batı Balkan
Ülkeleri olarak adlandırılan (Bkz.
Batı Balkanlar) Arnavutluk, Kuzey
Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve
potansiyel aday ülkeler Bosna-Hersek ve Kosova’dır.
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Genişleme Dalgaları /
Evreleri (Enlargement
Waves / Rounds)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) tarihinde genişleme, genişleme literatüründe
adlandırılan şekliyle, çoğunlukla birden fazla ülkeyi içeren “dalgalar” ya
da Türkçe literatürde de kullanılan
şekliyle “evreler” halinde gerçekleşmiştir. AB üye ülke sayısı, 1973
yılından 2013 yılına kadar altı genişleme dalgası/evresi ile 28’e çıkmıştır. Altılar olarak bilinen kurucu altı
ülkeye, 1973 yılındaki ilk genişleme
dalgası ile Birleşik Krallık, İrlanda
ve Danimarka katılmış, ikinci genişleme dalgası kapsamında 1981
yılında Yunanistan, üçüncü genişleme dalgası ile 1986 yılında İspanya
ve Portekiz, 1995 yılında da EFTA
Genişlemesi olarak da bilinen dördüncü genişleme dalgasında Avusturya, İsveç ve Finlandiya AB üyesi
olmuştur. Beşinci genişleme dalgası;
2004 ve 2007 yılında AB üyesi olan
12 ülkeyi kapsar. Bu genişleme dalgasında 2004 yılında Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya,
Macaristan, Çekya, Slovakya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve
2007 yılında Romanya ve Bulgaristan AB üyesi olmuştur. Altıncı genişlemede 2013 yılında AB üyesi olan
Hırvatistan bulunmaktadır. Kimi
akademik kaynaklarda genişleme
dalgaları coğrafi gruplandırmaya
göre adlandırılmaktadır. Buna göre;
1973 genişlemesi ilk genişleme dalgası ya da Kuzey Genişleme DalgaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sı, ardından Yunanistan, İspanya ve
Portekiz’in üye olması Akdeniz Genişleme Dalgası, 1995 genişlemesi
EFTA genişleme dalgası, 2004 ve
2007 yıllarında gerçekleşen genişlemeler Doğu Genişlemesi dalgası
olarak da adlandırılabilmektedir.
Dalgalar halinde gerçekleşse de, genişleme sürecindeki ülkeler koşulluluk ilkesinin kurumsallaşmasıyla AB
reformlarını gerçekleştirmede kendi
performanslarına göre değerlendirilmektedir.
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Genişleme Stratejileri
(Enlargement Strategies)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) Genişleme Stratejileri, genişleme sürecindeki ülkelerin yerine getirmeleri gereken
koşullar ve bu ülkeler için kullanılacak finansal araçları düzenleyen
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politikalardır. Yayınlanan strateji
belgeleri ile esasları ortaya konan
stratejilerde, yıllar içinde politikanın kurumsallaşması, koşulluluğun
uygulanması (Bkz. Koşulluluk) ve
müzakere süreci kapsamındaki fasılların sırası ve ele alınış biçimleriyle
ilgili kimi farklılıklar oluşmuştur.
1998 yılından itibaren genişleme
stratejilerinde aday ülkelerin katılım kriterlerini yerine getirme hız
ve performansına göre değerlendirileceği ve Doğu genişlemesi örneğinde genişlemenin Birliğin istikrar
ve güvenliğine katkısı vurgulanan
temel hususlar olarak öne çıkmaktadır. 2004 yılında Doğu genişlemesi kapsamındaki ülkelerin AB’ye üye
olmasının ardından, genişleme stratejilerinin odağı artık Batı Balkanlar ve Türkiye olmuştur. Genişleme
stratejileri kimi yıllarda belirgin yönelimleri göstermektedir.
Nitekim 2006 yılından itibaren genişleme stratejilerinde ortaya konan çerçeve, genişleme politikasının sonraki yıllarda yönünü belirlemiştir ve 2006 yılı genişleme strateji
belgesi, genişlemeye ilişkin yeni bir
konsensus (renewed consensus) ortaya koymuştur. Sözkonusu strateji
belgesi, genişleme politikasının temel ilkelerini şu şekilde tanımlamıştır. 1) “Katılım müzakereleri devam
eden ülkelere yönelik olarak AB
taahhütlerinin konsolidasyonu” 2)
“Müzakerelerin tüm aşamalarında
aday ülkelere uygulanacak “sıkı ama
adil” (rigorous but fair) koşulluluk”
3) “Genişleme politikasına daha
fazla ve sürdürülebilir halk deste568

ği sağlamak için şeffaflık ve daha
iyi iletişim” 4) “AB’nin yeni üyeleri entegre etme kapasitesi”. (Bkz.
Entegrasyon Kapasitesi) 2006 yılı
genişleme stratejisinde sözü edilen
ilk üç ilkeden birincisi, AB’nin yeni
taahhütler üstlenme konusunda
temkinli olduğunu ancak genişleme
sürecinde yer alan mevcut ülkelere
yönelik taahhütlerini sürdürdüğünü
ve sözkonusu taahhütlerin bu ülkeleri reform sürecine devam etmeleri
için teşvik ettiğine işaret etmektedir. Bu bağlamda Türkiye ve Hırvatistan yanında Avrupa perspektifi
verilen Batı Balkan ülkeleri zikredilmektedir. Stratejide belirtilen “sıkı
ama adil” koşulluluk, aday ya da potansiyel aday ülkenin AB sürecinde
atacağı adımların, katılım sürecinin
her aşamasında gerekli koşulları
sağlamasına bağlı olduğu ve bu yaklaşımın ilgili ülkenin reform sürecini
desteklediği anlamına gelmektedir.
Üçüncü ilke, genişlemenin başarısının vatandaşların desteğine bağlı
olduğunu ve üye devletlerin vatandaşlarına genişleme sürecini ve faydalarını anlatarak etkin bir şekilde
iletişim kurması gerektiğine işaret
etmektedir. Bu ilkeler yanında aday
ülkeler için “iyi komşuluk ilişkileri”
ve “bölgesel işbirliği” konularının
genişleme politikası için önemine
dikkat çekilmiştir.
Genişleme politikası kapsamında
üzerinde durulabilecek bir başka
genişleme strateji belgesi, 2012
yılında yayınlanan belgedir. Sözkonusu strateji belgesi geçmiş genişlemelerden edinilen tecrübelerle,
özellikle “hukukun üstünlüğü” ve
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“demokratik yönetişim” konularının
genişleme politikasının temelinde
yer alması konusunu vurgulamaktadır. Böylelikle, bir önceki yıl strateji
belgesinde önerilen ve Konsey tarafından onaylanan “yeni yaklaşım”
ile genişleme sürecinde yer alan
Karadağ’ın müzakere çerçevesi’nin
bir parçası olarak “yargısal ve temel
haklar” ile “adalet, özgürlük ve güvenlik” konularına ilişkin hususlar
strateji belgesine dahil edilmiştir.
Genişleme politikasının bundan
sonra temelini oluşturacak bu yaklaşım, genişleme gündeminde yer
alan ülkelerin siyasi ve ekonomik
istikrarının sağlanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda aday ve
potansiyel aday ülkelerde “demokratik kurumların güçlendirilmesi,
hukukun üstünlüğünün sağlanması,
kamu yönetimi reformlarının gerçekleştirilmesi ve iyi yönetişim konuları, yolsuzluk ve organize suçla
mücadele, sivil toplumun geliştirilmesi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi”
konuları, genişleme gündeminde
yer alan ülkelere sağlanacak katılım
öncesi yardımlarda da belirleyici
olacaktır. En önemlisi de söz konusu
“yeni yaklaşım” çerçevesinde “yargı ve temel haklar” ile “adalet, özgürlük ve güvenlik” konularının yer
aldığı 23 ve 24. Fasılların müzakere
sürecinin başında açılması, katılım
sürecindeki ülkelerin ayrıntılı eylem
planları ile sürece hazırlanmaları ve
bu ülkelere gerekli reformları gerçekleştirmeleri için yeterli zaman
kazandırılması öngörülmüştür. Nitekim bugün de hukukun üstünlüğü
konuları ve temel haklara yapılan
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

vurgu (Fundamentals First) genişleme politikasının temelini oluşturmaya devam etmektedir.
2015 yılında yayınlanan genişleme
strateji belgesi, aday ülkelerin AB
sürecinde gerçekleştirdikleri ilerlemeyi değerlendiren yıllık raporların içeriğinde kimi değişikliklere
gitmiştir. Böylece, ülkelerin mevcut
durumlarını ortaya koyan ve kısa ve
uzun dönemde üyelik yükümlülüklerini üstlenmek için neler yapmaları gerektiğine dair rehberlik etmeyi
de amaçlayan daha şeffaf bir değerlendirme yapılması öngörülmüştür.
Belirli politika alanları ile sınırlandırılan bu değerlendirme sisteminin
2016 yılı genişleme stratejisinde
farklı alanları kapsayacak şekilde
genişletilmesine karar verilmiştir.
AB’nin 2018 yılında yayınladığı Batı
Balkanlar Stratejisi’nin ardından, 5
Şubat 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu, genişleme metodolojisinde bazı değişiklikler yapılarak, politikanın canlandırılmasını hedeflemiştir. Bu belgede de, ana odak Batı
Balkanlar olmuş ve belirli konular
tekrar vurgulanmıştır. Öncelikle gerek AB, gerekse Batı Balkan ülkelerinin AB sürecine yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi için karşılıklı
güvenin sağlanması, sürecin yine
“temel haklar” vurgusu üzerinde
devam etmesi ve bu bağlamda hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumların işleyişi için yol haritaları
oluşturulması ve ekonomik kriterlerin karşılanması için bir ekonomik
reform programı hazırlanması öngörülmüştür. Belgede, sürecin siyasi yönünün üst düzey siyasi diyalog
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toplantıları ve bakanlar düzeyinde
etkileşimlerle güçlendirilmesi, müzakere fasıllarının tematik olarak
gruplandırılması ve koşulların ve
aday ülkelerden beklentilerin netleştirilmesi için alınacak tedbirlerle
ilgili ifadeler bulunmaktadır.
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Genişleme Süreci
(Process of Enlargement)
–Hatice YAZGAN–
Genişleme süreci ile Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmak isteyen ülkeye
Birliğe başvurusundan, katılımına
kadar uygulanan prosedür (yöntem
ya da metodoloji) kastedilmektedir.
Süreç, birkaç aşamadan oluşmaktadır. AB’ye katılmak isteyen ülke, başvurusunu Avrupa Birliği Konseyi’ne
yapar, Avrupa Parlamentosu ve ulusal parlamentolar başvuru hakkında
bilgilendirilir. AB üyeliği için başvuru yapan ülke AB Antlaşması 49.
Madde’de yer alan koşulları yerine
getirmelidir. Buna göre, AB üyeliğine başvuru için gerekli koşullar; AB
Antlaşması 2. Maddede belirtilen
“insanlık onuru, özgürlük demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü,
azınlıklara mensup kişilerin hakları
da dahil olmak üzere insan haklarına saygı olarak tanımlanan AB
değerlerine saygı göstermek”, “bu
değerleri desteklemeyi taahhüt etmek” ve “Avrupalı devlet” olmaktır.
Genişleme tarihinde bugüne kadar
Avrupalı devlet olmadığı için başvurusu reddedilen tek ülke, 1987 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na
(AET) başvuran Fas’tır. Bu örnekle
ilgili olarak Avrupa Parlamentosu’nun genişleme politikasına ilişkin
brifingine göre; Türkiye’nin coğrafi
olarak büyük bölümünün Avrupa
kıtasında olmamasına rağmen AB
kurumları tarafından başvuruya ehil
olduğunun belirtilmesi, Avrupalı
devlet olma kriterinin coğrafi olarak
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değil, siyasi olarak değerlendirildiği
anlamına gelmektedir. Bu aşamada Konsey, Avrupa Komisyonu’ndan görüş (avis) talep eder. Avrupa
Komisyonu, başvuran ülkenin AB
üyeliği için hazır olup olmadığını
ayrıntılı olarak analiz eden bir görüş
hazırlar ve Konsey’e tavsiyede bulunur. AB üye devletleri başvuran
ülkenin AB üyeliğine aday ülke ilan
edilip edilmeyeceği kararını oybirliğiyle verirler.
Genişleme Sürecinde aday ülke,
Birliğe üye olmak için gerekli siyasi,
ekonomik ve AB müktesebatını üstlenme koşullarını yerine getirmelidir. Katılım Kriterleri ya da Kopenhag Kriterleri olarak adlandırılan
bu kriterlerden; “demokrasi, insan
hakları, hukukun üstünlüğü ve azınlıkların korunmasını garanti eden istikrarlı kurumların varlığı”nın gerekliliğine işaret eden siyasi kriterlerin
yerine getirilmesi, katılım müzakerelerinin açılması için ön şarttır.
Mevcut durumda 35 fasıldan oluşan
müzakere süreci, AB Konseyi’nin
oybirliği ile alacağı karar ile başlar.
Bu aşamada ana hatları Müzakere
Çerçevesi ile belirlenen süreçte, AB
ile katılım müzakerelerine başlayacak ülkenin, Müzakere Fasıllarının
gereklerini, önce AB müktesebatı
ile aday ülke müktesebatını karşılaştıran Tarama süreci, ardından
fiili müzakereler ile tamamlaması
gerekir. Bu süreç, aday ülkenin AB
müktesebatını üstlendiği süreçtir.
Fasıllar için açılış ve kapanış kriterleri belirlenmişse, aday ülkenin bu
kriterleri karşılaması gerekir. Müzakere fasıllarının gereklerinin yerine
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getirilmesi, aday ülkenin koşulları
ve performansına bağlı olacaktır.
Süreç boyunca fasıllar öncelikle geçici olarak kapatılır, fasılların nihai
olarak kapatılması kararı AB üyesi
ülkelerin oybirliği ile verilir ve tüm
fasılların kapatılması ile müzakere
süreci sona erer.
Katılım Öncesi Strateji olarak adlandırılan ve AB’nin müzakere sürecindeki ülkeyi Katılım Öncesi
Yardım Aracı olarak da bilinen mali
ve diğer teknik programlarla desteklediği katılım sürecinde AB, aday
ülke için kısa ve orta vadede yerine
getirmesi gereken önceliklerin ortaya konduğu Katılım Ortaklığını
hazırlar. Aday ülke ise sözkonusu
öncelikleri ne zaman ve ne şekilde
yerine getireceğini ortaya koyduğu Ulusal Programı oluşturur. Tüm
bu süreç, AB tarafından hazırlanan
İlerleme Raporları (yıllık raporlar)
ile izlenir.
Müzakereler tamamlandıktan sonra üyeliğin tüm şart ve koşulları,
öngörülmüşse geçiş önlemleri ve
daimî korunma önlemlerinin yer
aldığı Katılım Antlaşması imzalanır.
Aday ülke bu aşamadan sonra katılan ülke (acceding country) olarak
adlandırılır. Katılan ülke; Antlaşmanın Konsey, Komisyon ve Parlamento tarafından onaylanması ve diğer
onay prosedürünün tamamlanmasının ardından AB’ye üye olma aşamasına gelir. Onay aşaması, Antlaşmanın katılan ülke ve AB üye ülkeleri tarafından anayasal prosedüre
göre (referandum ya da Parlamento
onayı) onaylanmasını da kapsar.
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AB’ye başvuran ülke genişleme sürecinin herhangi bir aşamasında
çekilme kararı alabilir. Bu durum
Katılım Antlaşması’nın katılan ülke
tarafından onaylanmaması durumunda da sözkonusu olabilir. Nitekim Norveç iki kez AB’ye katılımın
referandumda
onaylanmaması
nedeniyle Birlik üyesi olamamıştır.
İsviçre Avrupa Ekonomik Alanı’na
referandumda onay verilmemesi
üzerine üyelik için sürece devam
etmemiş, İzlanda ise üyelik müzakerelerine devam ederken çekilme
kararı almıştır.
AB genişleme tarihi her zaman sorunsuz geçmemiştir. Genişleme
literatüründe tartışıldığı şekliyle,
özellikle Doğu Genişlemesi ile edinilen tecrübeler ve ortaya çıkan
sorunlar, AB’nin sonraki genişlemelerde daha detaylı politika ve uygulamaları hayata geçirmesine neden
olmuştur. Zamanla AB Genişleme
Stratejilerinde değişiklikler yapılmış ve kimi ülkelere özgü koşullar
ortaya çıkmıştır. Nitekim mevcut
durumda aday ülkeleri oluşturan
Batı Balkan Ülkeleri, Arnavutluk,
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve potansiyel aday ülkeler
Bosna-Hersek ve Kosova için literatürde “Kopenhag-artı” olarak
adlandırılan ve bu ülkelerin Eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmasını ve
diğer tedbirleri içeren bir koşul da
bulunmaktadır. Bir diğer aday ülke
olan Türkiye ile Avrupa Birliği Katılım Müzakerelerinde de belirgin
sorunlar mevcuttur.
572

Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. “Enlargement
Policy, Steps Toward Joining” ve
European Parliament. “Legal Questions on Enlargement” Briefing
no:23, 1998, http://ec.europa.eu ve
http://europarl.europa.eu
Baykal, Sanem. “AB Hukukunun Temel İlkeleri Çerçevesinde AB’ye Katılım ve Türkiye’nin Müzakere Çerçeve Belgesinde Yer Alan Esaslar”,
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,
Cilt:12, No:1, 2013, s.1-30.
Grabbe, Heather. “Six Lessons of
Enlargement Ten Years on: The EU’s
Transformative Power in Retrospect
and Prospect”, JCMS, Cilt:52, 2014,
s. 40-56.

Genişleme Yorgunluğu
(Enlargement Fatigue)
–Hatice YAZGAN–
Genişleme yorgunluğu; literatürde Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesine dair olumsuz tutum ve
isteksizliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kavram, kimi AB üye
devletlerin liderlerinin söylemleri,
AB derinleşme aşamalarına ilişkin
referandum sonuçları ve genişlemeye ilişkin kamuoyunu değerlendiren Avrobarometre sonuçları ile
temellendirilen, genişleme politikası konusunda çekinceli üye devletler ve genel olarak Avrupa kamuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

oyunun tutumunu tanımlamaktadır.
Genişleme yorgunluğu günümüzde genişleme gündeminde yer alan
potansiyel aday ve aday ülkelerle
ilgili olarak tartışılmaktadır. Aslında
bundan önce, genişlemeye dair en
başından beri yaşanan tartışmalar
Doğu genişlemesi ile daha da görünür hale gelmiştir. Bu durum, özellikle Doğu Genişlemesi sırasında yaşanan ve sonrasında da ortaya çıkan
uygulama sorunları yanında, Birliğe
bu dönemde üye olan ülke sayısının
fazla olmasından dolayı AB kurumsal
yapısını ve politikalarını önemli ölçüde etkilemesinden de kaynaklanmıştır. Genişleme sürecinde başta Almanya olmak üzere, kimi üye ülkeler
başta ekonomik getirileri nedeniyle
genişlemeyi desteklerken, genişleme
karşıtı ülkeler de olmuştur. Romanya
ve Bulgaristan’ın 2007 yılında Birliğe
üye olmalarına rağmen sonrasında
uygulama sorunlarının devam etmesi, 2004 yılında AB üyesi olan Polonya ve Macaristan’ın günümüzde
Avrupa değerlerinden geriye gidişe
işaret eden politikaları geçmiş genişlemelere yönelik olumsuz tutumu
açıklamak için kullanılan örneklerdir.
Genişleme literatüründe tartışıldığı
şekliyle; başta AB’nin 2008 yılında
yaşadığı ekonomik kriz olmak üzere
ekonomik ve siyasi sorunları, genişleme konusundaki olumsuz tutumları,
bir başka deyişle genişleme yorgunluğunu daha görünür kılmaktadır.
Genişleme konusundaki isteksizliğin
ve olumsuz tutumun, aday ve potansiyel aday ülkelerin ekonomik, siyasi
ve kurumsal sorunlarıyla ilgili olduğu
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da belirtilebilir. Bunun yanında üye
ülkelerdeki iç siyasi ve ekonomik gelişmeler de AB genişlemesine yönelik tutumları belirlemektedir. Üyelik
döneminde Birleşik Krallık AB derinleşmesi konusundaki çekinceleri nedeniyle genişlemeyi destekleyen bir
ülke idi. Ancak Türkiye’nin AB süreci
Brexit sırasında Birlikten ayrılmayı
savunan kesimin en önemli propaganda malzemelerinden biri olmuştur. Bu durum genişleme konusunun
da popülist siyasete konu olduğunu
göstermektedir.
Genişleme konusundaki isteksizlik,
AB ile mevcut genişleme gündemindeki ülkeler arasında sorunlara yol
açabilir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2006 yılı genişleme
strateji belgesinde (Bkz. Genişleme
Stratejileri) AB üye devletlerinin ve
aday ülkelerin vatandaşları ile doğrudan iletişim kurarak genişlemeye
ilişkin politikalarını daha iyi açıklamaları öngörülmekte ve genişleme
konusunda halkın desteğinin kazanılmasının önemi vurgulanmaktadır.
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Genscher-Colombo Planı
(Raporu) (GenscherColombo Plan/Report)
–Seven ERDOĞAN–
Alman Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher ile İtalyan mevkidaşı
Emilio Colombo’nun 1981 yılında
üzerinde uzlaşarak Avrupa Birliği
(AB) gündemine taşıdıkları plandır.
Bu plan aracılığıyla Genscher ve Colombo, AB’nin karar alma süreçlerinde ve bütünleşmede yaşanan sorunları teşhis ederek, bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri geliştirmeye çalışmıştır. Plan kapsamında dış
ilişkiler ve savunma alanlarında olmak üzere daha çok sayıda AB ortak
politikasının oluşturulması, daha
çok kararın nitelikli oy çokluğu temelinde alınmasıyla Üye Devletlerin Avrupa bütünleşmesinde sahip
oldukları veto gücünün azaltılması,
daha fazla kültürel ve hukuki bütünleşmeye gidilmesi, Konsey ve Avrupa Parlamentosuna ilişkin (özellikle
Parlamento’ya karar teklifi sunma
hakkı tanınması) öneriler ve Birliğin
krizlere ivedilikle müdahale etmesini sağlayan mekanizmalara sahip
hale gelmesi gündeme gelmiştir.

de kurumsal boyutunda reform
yapılmasına dair fikirlerini ifade ettikleri görülmektedir. Plan, Almanya’nın da aralarında bulunduğu
çok sayıda üye ülke tarafından desteklenmemiştir. 1983 yılında Stuttgart’taki Avrupa Konseyi Zirvesinde
tartışılan plana istinaden herhangi
bir adım atılmamış, bir başka deyişle plan hazırlandığı dönemde başarısız bir deneme olarak kalmıştır.
Bununla birlikte AB içindeki gücünü sürekli genişletme çabası içinde
olan Avrupa Parlamentosu planın
temel destekçisi olmuştur. Plan
kapsamında AB gündemine taşınan
pek çok önerinin ise 1990 sonrası
dönemde Avrupa bütünleşmesinde
varlık kazandığı görülmüştür.
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Önerilen hususlar incelendiğinde
Genscher ve Colombo’nun Avrupa
bütünleşmesinin hem politika hem
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Gerekçeli Görüş (İhlal
Davası Prosedüründe)
(Reasoned Opinion)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
İhlal davası prosedüründe Komisyon, bir Üye Devletin kurucu antlaşmalardan kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getirmediğine
dair tespiti üzerine bu durumu ilgili
Üye Devlete mütalaasını sunma imkanı tanımak amacıyla belirli süre
içerisinde (genelde 2 ay) sunulması icap eden detaylı cevap ve daha
fazla bilgi talebi içeren resmi tebliği
ile Üye Devlete bildirir. Üye Devlet
tarafından cevap verilmemesi, ihlalin gerçekte olmadığına veya ihlalin
sona erdirildiğine dair ikna edilememesi durumlarında Komisyon
Üye Devlete gerekçeli görüş sunabilir. Komisyon ihlal konusunu, ihlal
edilen Avrupa Birliği (AB) hukuku
hükümlerini, ihlalin giderilmesi için
tanınan süreyi belirten gerekçeli görüşünü ilgili Üye Devlete verir.
Resmi tebliğ ve gerekçeli görüş ihlal
davasının usuli şartlarıdır. Gerekçeli
görüş ilgili Üye Devlete kurucu antlaşma hükümlerinin gereğini yerine
getirme veya kendisini ihlal olmadığına ilişkin savunma hakkı temin
eder ve davanın başlatılabilmesi
için usuli bir önşart olarak dava konusunun belirleyicisidir. Yani resmi
tebliğ gerekçeli görüşün temelini
teşkil ettiği gibi, gerekçeli görüş de
Adalet Divanı önünde açılacak ihlal
davasının temelini oluşturmak mecburiyetindedir ve davanın konusu,
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iddialar ve dayanılan hükümler bu
sıra çerçevesinde genişletilemez
veya değiştirilemez. Aksine durum
Üye Devlet tarafından ileri sürülmeksizin de Adalet Divanı tarafından re’sen dikkate alınabilir. Aykırı
tutum ise adil yargılanma hakkının
ihlalini teşkil eder. Hem resmi tebliğ, hem de gerekçeli görüş metni
Komisyon ile Üye Devlet arasında
gizli kalması gereken belgelerdir.
Gerekçeli görüş ihlali, ihlalin dayanaklarını ve delillerini yeterince
açık, detaylı ve tutarlı şekilde içermeli, Üye Devletin mütalaasının
dikkate alındığını gösterir nitelikte
olmalıdır. Gerekçeli görüş bu itibarla Üye Devlete usuli korunma temin
eder. Gerekçeli görüşte ihlalin sona
erdirilmesi için verilen süre açık
şekilde belirli ve ihlali sonlandırabilmek için yeterli uzunlukta olmalıdır. Gerekçeli görüş, ihlalin sona
erdirilmesi için gereken tedbirleri
de sunabilir. Ancak gerekçeli görüş,
ilgili Üye Devlet için bağlayıcı hukuki etkiye sahip değildir. Gerekçeli
görüşte belirtilen ihlalin tanınan
süre dahilinde giderilmemesi durumunda Komisyon Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
258. maddeye istinaden ihlal davası
açabilecektir. İhlal davası ancak Üye
Devletin gerekçeli görüşte tanınan
süre içerisinde ihlali gidermemesi
halinde açılabilecektir.
Bir Üye Devlet tarafından diğeri
aleyhine ABİHA 259. madde çerçevesinde başlatılan ihlal prosedüründe Komisyon, her bir Üye Devletin
kendi tezini ve karşı tarafın tezi
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üzerine karşı mütalaasını sözlü ve
yazılı olarak sunma hakkı tanıdıktan
sonra ileri sürülen şikayetteki ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğine
ilişkin kanaatini sergileyen gerekçeli
görüşünü sunar. Üye Devletin diğerine ilişkin getirdiği şikayet üzerine
Komisyon’un üç ay içerisinde gerekçeli görüşünü sunmaması, Üye Devletin Adalet Divanı önünde ihlal davası açmasına engel teşkil edemez.
ABİHA 260. madde çerçevesinde
Komisyon, hakkında ihlal davası
açılan ve Adalet Divanı tarafından
ihlal kararı verilen Üye Devletin bu
kararın gereğini yerine getirmediğine kanaat getirirse, bu Üye Devlete
karşı mütalaasını sunma imkanı tanıdıktan sonra, gerekçeli görüş sunmadan, Adalet Divanı önünde dava
açabilecektir. Yani aynı konudaki ilk
ihlal kararının gereğini yerine getirmemek, ikinci davanın hazırlık sürecindeki gerekçeli görüş gereğini
ortadan kaldırmaktadır.
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Gerekçeli Karar (Adalet
Divanında) (Order)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Adalet Divanı Usul Kuralları 99. maddesine göre Adalet Divanı’na ön karar prosedürü çerçevesinde havale
edilen sorunun Adalet Divanı tarafından halihazırda hüküm verilen bir
soruyla özdeş olması, havale edilen
soruya verilecek cevabın mevcut içtihat hukukundan açıkça çıkartılabilecek nitelikte olması veya bu soruya verilecek cevabın makul şüpheye
mahal bırakmayacak nitelikte açık
ve belirli olması durumlarında Adalet Divanı, Raportör hakimin önerisi
üzerine, soru havale edilen derdest
ön karar prosedürünün Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten sonra gerekçeli
karar ile her zaman hüküm verebilir.
46. madde çerçevesinde önündeki
davanın avukatı veya danışmanının
tavır ve davranışının Adalet Divanı’nın onur ve haysiyetine, adaletin uygun yürütülmesi gereklerine
aykırılık taşıması veya sözkonusu
avukat ve danışmanın kendisine verilen yetkileri verilme amacı dışında
kullanması durumunda, ilgili kişiyi
ve Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten
sonra avukat veya danışmanı gerekçeli karar ile davadan el çektirebilir. 53. madde çerçevesinde Adalet
Divanı’nın davaya ilişkin yetkisinin
olmaması veya talep veya davanın
bariz şekilde kabul edilemez olması durumunda Adalet Divanı, Hukuk
Sözcüsü’nü dinledikten sonra davanın daha ileri aşamasına geçmeden kararını gerekçeli kararla her
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

zaman verebilir. 149. madde çerçevesinde Adalet Divanı açılan davanın amaçsız kalması veya hakkında
hüküm verme gereğinin kalmaması
durumunda her zaman re’sen veya
Raportör Hakimin önerisi üzerine
taraflar ile Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten sonra gerekçeli kararla hüküm verilmeyeceğine karar verebilir.
150. madde çerçevesinde Raportör
Hakimin önerisi üzerine Adalet Divanı her zaman re’sen, tarafları ve
Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten sonra
yargılamanın devam etmesine mutlak bir engelin bulunup bulunmadığına gerekçeli kararla karar verebilir.
162. madde çerçevesinde ihtiyati
tedbirlerin uygulanması veya askıya
alınması temyize kapalı bir gerekçeli kararla verilir. 181. madde çerçevesinde temyiz veya karşı temyiz
talebinin tamamen veya kısmen bariz bir şekilde kabul edilemez veya
temelsiz olması durumunda Adalet
Divanı her zaman Raportör Hakimin
önerisi üzerine ve Hukuk Sözcüsü’nü
dinleyerek sözkonusu temyiz veya
karşı temyizi tamamen veya kısmen
gerekçeli kararla reddedebilir. 182.
madde çerçevesinde Adalet Divanı,
temyiz veya karşı temyiz talebindeki hukuki itirazlara özdeş nitelikte
hukuki meselelere ilişkin kendisinin
daha önceden hüküm vermesi durumunda ve temyiz veya karşı temyizin bariz şekilde sağlam tesis edilmiş
olduğu kanaatine ulaşırsa, Raportör
Hakimin önerisi üzerine, tarafları ve
Hukuk Sözcüsü’nü dinledikten sonra
ilgili içtihat hukukuna atıfta bulunan
gerekçeli kararla temyiz veya karşı
temyizin bariz şekilde iyi tesis edildiğine hükmedebilir.
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89. madde (order/gerekçeli karar) ile
87. maddeye (judgment/karar) göre
gerekçeli karar (order) ile kararın
(judgment) içeriğini karşılaştırdığımızda gerekçeli kararda (order), karara (judgment) göre daha önceden
eksik bulunan bazı unsurların (doğrudan yargı yollarında veya temyizlerde tarafların layihaları; duruşma
günü; maddi vaka ve olguların özeti;
kararın (judgment) gerekçeleri) gerekçeli karar durumunda giderildiği
görülmektedir. Çünkü 89. maddeye
göre gerekçeli karar, normal bir karara (order) ilaveten şu üç unsuru
taşımak zorundadır: doğrudan yargı
yollarında veya temyizlerde tarafların layihaları; maddi vaka ve olgu
özeti; kararın gerekçeleri.

Geri Kabul Anlaşması
(Readmission
Agreement)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Geri kabul anlaşması, bir devlette
veya bir grup devlette yasa dışı olarak bulunan yabancıların, vatandaşı
oldukları veya transit geçtikleri ülkeye dönüşlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen uluslararası anlaşma
olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda,
geri kabul anlaşmaları, kapsamları
değişebilmekle birlikte, söz konusu anlaşmaya taraf olan devletlerin
kendi vatandaşlarının ve/veya üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız
kişilerin anlaşmaya taraf olan diğer
devlete gönderilmesini içermektedir.
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Avrupa kıtasındaki tarihleri 1800’lü
yılların başına kadar uzanan geri
kabul anlaşmaları, günümüzde,
Avrupa Birliği’nde (AB) etkili göç
yönetiminin ve düzensiz göçle mücadelenin temel araçlarından biri
olarak kabul edilmektedir. Üye
Devletler bakımından geri kabul
anlaşmalarının öneminin özellikle
1990’lı yıllarda Doğu Blokunun yıkılmasından itibaren Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinden gelen yoğun
göç akını sebebiyle arttığı, bu dönemde Üye Devletlerin söz konusu
soruna, anılan ülkelerle geri kabul
anlaşması yapmak yoluyla çözüm
bulmaya çalıştıkları görülmektedir.
Aynı dönemde, AB ise, üçüncü ülkelerle yaptığı ortaklık ve işbirliği
anlaşmalarına geri kabul hükümleri
koymaya başlamış, bu şekilde, söz
konusu devletlerle ileride müzakere
edilebilecek geri kabul anlaşmalarının çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
birlikte, Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 63. maddesinin üçüncü
fıkrası, Konsey’e, Amsterdam Antlaşması’nın yürürlüğe girişinden itibaren 5 yıl içerisinde yasa dışı ikamet edenlerin, vatandaşı oldukları
ülkelere geri gönderilmeleri de dahil olmak üzere, yasadışı göç ve ikamet konusunda düzenleme yapma
yetkisi tanımış, söz konusu hüküm
o dönemde Avrupa Topluluğu’nun
üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşması yapmak konusundaki yetkisinin temelini teşkil etmiştir.
Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte ise, geri kabul anlaşmaları daha
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güçlü bir yasal zemine kavuşmuştur.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın (ABİHA) 79. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca “Birlik,
Üye Devletlerden birinin topraklarına girme, bu topraklarda bulunma
veya ikamet etme koşullarını karşılamayan veya artık karşılamaz hale
gelen üçüncü ülke vatandaşlarının,
vatandaşı oldukları veya geldikleri
ülke tarafından geri kabul edilmeleri için üçüncü ülkelerle anlaşmalar yapabilecektir”. Bu çerçevede,
söz konusu anlaşmaların amacı,
AB’ye yasa dışı şekilde giren veya
ikamet eden ve yasal olarak girip
daha sonra yasa dışı hale gelen diğer âkit devlet vatandaşlarının ve/
veya üçüncü ülke vatandaşlarının
AB sınırlarından çıkartılarak vatandaşı oldukları veya geldikleri ülkeye geri gönderilmesidir. Bu amaçla
AB, 2001 yılından bu yana çeşitli
ülkelerle geri kabul anlaşmaları imzalamıştır: Hong Kong (1.3.2004);
Macao (1.6.2004); Sri Lanka
(1.5.2005); Arnavutluk (1.5.2006);
Rusya
(1.6.2007);
Ukrayna
(1.1.2008); Makedonya (1.1.2008);
Bosna-Hersek (1.1.2008); Karadağ
(1.1.2008); Sırbistan (1.1.2008);
Moldova
(1.1.2008);
Pakistan
(1.12.2010); Gürcistan (1.3.2011);
Ermenistan (1.1.2014); Azerbaycan
(1.9.2014); Türkiye (1.10.2014); Yeşil Burun Cumhuriyeti (Cape Verde)
(1.12.2014). Bununla birlikte, söz
konusu anlaşmalar, özellikle üçüncü
ülke vatandaşlarının geri kabulünü
düzenlemeleri durumunda, AB’nin
karşısında bulunan âkit devlet bakımından ciddi yükler getirmekte,
bu sebeple söz konusu anlaşmalaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rın cazip kılınabilmesi için AB tarafından söz konusu ülkelere finansal
destek sağlanması ve vatandaşlarına Schengen alanına girişlerinde
vize kolaylığı veya vize muafiyeti
sağlayan anlaşmalar yapılması önerilmektedir.
Okuma Listesi
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Giderek Yakınlaşan Bir
Birlik (An Ever Closer
Union)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa’da bir Avrupa Birleşik Devletleri yaratma konusundaki federalist özlemler, özellikle İkinci Dünya
Savaşı sonrasında daha da belirginAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

leşti. Ancak egemenliğe dayalı geleneksel siyaset anlayışının hemen
dönüşmesini beklemek gerçekçi değildi. Nitekim Avrupa Birliği’ni (AB)
kurmaya yönelik ilk girişim anti-federalist ve geleneksel siyaset anlayışı tarafından yenilgiye uğratılmış
ve bunun yerine Avrupa Konseyi
kurulmuştu. Federalistler, Avrupa
Birliği’ne giden yolun aşamalı, yavaş
ve geleneksel siyaset anlayışlarını
dönüştüren bir stratejiyle açılabileceğini fark ettiler. Egemenlik anlayışlarına meydan okumak ve nihai
hedefi açıkça dile getirerek geleneksel çevreleri tedirgin etmek yerine,
fırsat buldukça egemenlik algısını
değiştiren ve dönüştüren adımlar
atmaya karar verdiler.
1957 yılında Roma Antlaşması imzalandığında, federalistlerin kafasında bu anlaşma yine Avrupa Birleşik
Devletleri’ne giden bir ilk adımdı.
Fakat anti-federalistler de dahil olmak üzere tüm kesimlerin desteğini
alabilmek için bunu dile getirmediler. Anlaşmaya, nihai hedef olarak
“Avrupa halkları arasında giderek
yakınlaşan bir birliğin temellerini
atmak” ifadesini koydular. Bu ifade,
herkesin istediği şeyi anlayabileceği derecede yeterince belirsiz ve
esnekti. Federalistler bunu Avrupa
Birleşik Devletleri’nin kuruluşuyla
sonuçlanacak bir süreç olarak yorumlarken, anti-federalistler de sıkı
bir işbirliği olarak algıladı. Ayrıca
Avrupa devletleri değil de halkları arasında bir birlik vurgusu, yine
devlet egemenliğini tehdit etmeyecek bir ifade olarak benimsenmişti.
Ayrıca bu, nihai bir hedeften ziyade
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bütünleşme sürecine vurgu yapan
bir ifade idi. Bir başka deyişle, sonuç
her ne olursa olsun, Avrupalılar açısından asıl önemli olan bütünleşme
sürecinin kendisiydi.
Aynı ifade Maastricht Antlaşması ve
Lizbon Antlaşması gibi daha sonraki
antlaşmalarda da kullanılmış, ancak
ifade, “Avrupa halkları arasında, kararların vatandaşlara mümkün olan
en yakın şekilde alındığı giderek yakınlaşan bir birlik” şeklinde değiştirilerek Birliğin demokratik ve vatandaşlık temelleri vurgulanmıştır.
Okuma Listesi
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Giscard d’Estaing, Valéry
(1926-2020)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
1974-1981 yılları arasında Fransa
Cumhurbaşkanlığı yapan Valéry Giscard d’Estaing, Avrupa bütünleşme580

si’nin çeşitli dönemlerinde de adı
geçen bir isimdir. Fransa siyasetinde
Cumhurbaşkanı olmadan önce Ekonomiden sorumlu Bakanlık başta
olmak üzere, çok çeşitli kademelerde görev yapan Giscard d’Estaing,
1989-1993 yılları arasında Avrupa
Parlamentosu’nda parlamenter ve
Avrupa Anayasal Antlaşması taslağını hazırlamakla görevlendirilen
Avrupa’nın Geleceği için Konvansiyonu’nun başkanlığını yürütmüştür.
Giscard d’Estaing Fransa cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde, Avrupa
bütünleşmesine katkıları ile adından
söz ettirmektedir. Bunlar arasında
Avrupa Para Sistemi’nin kurulması, üye ülkelerin devlet ve hükümet
başkanlarının toplantılarının düzenli
hale getirilmesi ile Zirve’nin temellerinin atılması sayılmaktadır.
Okuma Listesi
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Göç Krizi		
(Migration Crisis)
–Sühal ŞEMŞİT–
Tarih boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde göç hareketleri olagelmiştir. Bu süreçte Avrupa kıtasına
farklı nedenler, farklı güzergahlar ve
yollarla (yasal – düzensiz) göçmenler ulaşmaya çalışmıştır. Yasal yollarla Avrupa’ya ulaşamayanlar, siyasi baskı, savaş, yoksulluk gibi kök
nedenlerle yaşamlarını riske atarak
Avrupa ülkelerine göç etmeye çalışmıştır. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri,
2015 ve 2016 yıllarında eşi görülmemiş ve beklenmedik bir şekilde
göçmen ve sığınmacı hareketleri ile
karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde
çoğunluğu Suriye ve diğer ülkelerdeki savaş koşullarından kaçan 1
milyondan fazla kişi AB ülkelerine
ulaşmıştır. Göç krizi ya da mülteci
krizi olarak adlandırılan bu süreç,
hem AB ülkelerinin kendi iç politikaları hem de Avrupa bütünleşmesi
için en önemli kriz alanlarından biri
haline gelmiştir. Sayısı giderek artan göçmenlere gıda, su ve barınma
imkânı sağlama ihtiyacı, özellikle
Yunanistan ve İtalya gibi göçmenlerin ilk olarak ulaştığı AB ülkeleri için
ciddi ekonomik ve sosyal zorluklar
ortaya çıkarmıştır. Schengen alanında kişilerin serbestçe dolaşabilmesi
imkânının sözkonusu göçmenler tarafından da kullanılabilmesi, Fransa
gibi bazı AB ülkelerinin diğer Schengen ülkeleri ile sınır kontrollerini geçici olarak geri getirmesine neden
olmuştur. Bu durum da, göç krizinin
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AB bütünleşme krizine evrilmesine
yol açmıştır. Avrupa Birliği, göçün
güvenlik tehdidi olarak görüldüğü,
bir diğer ifadeyle göçün güvenlikleştirildiği bu kriz ile mücadele etmek
için birçok önlem almaya çalışmıştır. Bu önlemler arasında, göçün AB
sınırlarına ulaşmasını engellemeye
çalışma yanında, göçmenlere AB
içinde ve dışında insani yardımların
arttırılması ve göçün kök nedenlerinin azaltılmaya çalışılması bulunmaktadır. Halihazırda AB’ye ulaşan
binlerce sığınmacının AB içerisinde
yeniden yerleştirilmesi ve mülteci statüsü elde etmek için koşulları
sağlamayanların kaynak veya transit ülkelere geri kabul anlaşmaları
(Bkz. Geri Kabul Anlaşması) yoluyla zorunlu veya gönüllü olarak geri
gönderilmesi konusunda adımlar
atılmıştır. Ancak, göçmenlerin AB
içerisinde yeniden yerleştirilmesi
sürecinde Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin isteksiz davranması
krizi daha da derinleştirmiştir. Göç
krizi ile mücadele sürecinde, AB dış
sınırlarında güvenliğin arttırılması,
düzensiz göçün artmasına neden
olan göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göç sürecinde
yaşanan insani trajedilerin önlenmesi amacıyla yasal göç yollarının
arttırılması gibi alanlarda politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır. Göç
krizinin en yüksek seviyeye çıktığı
2015 yılından itibaren AB’nin dış
sınırlarını ve göç hareketlerini daha
iyi kontrol etmek için aldığı önlemler sonucunda, AB’ye ulaşan düzensiz göçmen sayısı % 90’dan fazla
oranda azaltılmıştır. Bu önlemler
arasında en etkili olanı, sözkonusu
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göç hareketlerinde Doğu Akdeniz
güzergahında en önemli transit ülke
konumunda olan Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016’da gerçekleştirilen göç mutabakatıdır. Batı Akdeniz
güzergahında ise, Sahra altı Afrika
ve kuzey Afrika’dan gelen göçmenler çoğunlukla Fas’ı transit ülke olarak kullandığından dolayı, Fas ile bu
alanda yakın işbirliğinin yapılması
düzensiz göçün azaltılması ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele açısından etkili olmuştur. Nitekim, 2018
yılında bu güzergahtan İspanya’ya
64300 düzensiz göçmen ulaşmışken, Fas ile işbirliğinin arttırılması
ile bu sayı önemli ölçüde azalmıştır.
Orta Akdeniz güzergahı da Sahra
altı Afrika ve kuzey Afrika’dan gelen
göçmenlerin Libya üzerinden Avrupa’ya geçmesiyle 2015-2017 yılları
arasında önemli güzergahlardan birisi olmuştur. 2018’den itibaren bu
güzergahtan geçişler azalmaya başlasa da, Libya’daki insan kaçakçılığı
ve ticareti ağları nedeniyle devam
etmektedir.
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Göç Politikası
(Migration Policy)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği (AB) göç politikasının
kapsamı, düzenli göç (yasal göç), düzensiz göç (yasa dışı göç), sınır kontrolleri ve ortak vize politikası olarak
tespit edilebilir. Konu tarihsel olarak
ele alındığında, Amsterdam Antlaşması’na (1999) kadar olan dönem,
üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye
göçleri bakımından, AB’nin yetkisinin dışında bırakılan ve Üye Devletler arasında işbirliğinin geliştirildiği
bir dönem olarak ifade edilebilir.
Roma Antlaşması (1958), göç politikasına ilişkin olarak herhangi
bir düzenlemeye yer vermemiştir.
Antlaşma’da sadece ortak pazarın
kurulması amacı çerçevesinde Üye
Devletler arasında kişilerin serbest
dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması gerekliliği hükme bağlanmış,
Antlaşma kişilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümlerinde ekonomik
mülahazalardan hareket ederek,
Üye Devlet vatandaşlarının diğer
Üye Devletlerde çalışma ve iş kurma serbestisine ilişkin düzenlemeler getirmiştir.
1970’li yılların başı itibariyle ise, bir
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yanda Üye Devletlerde hissedilen
göç baskıları, diğer yanda Üye Devletlerin göçü sınırlandırma istekleri,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
dışındaki platformlarda hükümetlerarası işbirliğinin yolunu açmıştır.
Bu dönemde göç konusunda faaliyette bulunulmak üzere 1986 yılında Üye Devlet içişleri bakanlarının
katılımıyla “Ad Hoc Göç Grubu (Ad–
hoc Group Immigration)” kurulmuş,
Schengen ülkeleri arasında iç sınır
kontrollerinin kaldırılması, Schengen ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasındaki dış sınırların güçlendirilmesi,
Schengen ülkelerinde yasal olarak
bulunan kişilerin söz konusu ülkeler
arasında serbest dolaşımını ve kısa
dönem vizelerle ilgili olarak ortak
bir politikanın kabulünü amaçlayan
Schengen müktesebatı (1985 tarihli Schengen Anlaşması, Anlaşma’yı
tamamlamak üzere 1990 yılında
imzalanan Schengen Konvansiyonu,
Konvansiyon ile kurulan Yürütme
Komitesi kararları ve Yürütme Komitesi’nin karar alma yetkisi tanıdığı
organlarca yapılan düzenlemeler)
AET yapısı dışında gelişmiştir.
Maastricht Antlaşması’nda (1993),
birinci sütun kapsamında kabul edilen vize listeleri ile ortak vize formatının oluşturulması konusu dışında
göç politikasına AB’nin üçüncü sütununu oluşturan ve hükümetlerarası niteliği haiz Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği sütunu içerisinde yer
verilmiştir. AB’nin üçüncü sütununun hükümetlerarası niteliği gereği
Konsey’in ancak oy birliği ile hareket edebilmesi ve bağlayıcı yasama
tasarruflarının yerini Üye Devletler
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arasında işbirliğinin alması sebepleriyle, göç ve üçüncü ülke vatandaşları bakımından yapılan düzenlemeler, Maastricht Antlaşması öncesi
dönemde olduğu gibi, bağlayıcılık
niteliğini haiz olmayan Konsey ilke
kararları ve tavsiyelerden öteye gitmemiştir.
Bu bakımdan Amsterdam Antlaşması (1999), göç konusunu, yeni
bir alan olarak tanımladığı Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı içerisinde düzenleyerek, AB’nin uluslarüstü nitelikteki birinci sütununa
aktarması bakımından önemlidir.
Bu kapsamda, Avrupa Topluluğu
Antlaşması’nın IV Başlığı altında,
kurumlar, sınır kontrolleri (dış sınırlar bakımından dış sınır denetiminin
standart ve usulleri; iç sınırlar bakımından üç ayı geçmeyen seyahatlerde AB içi dolaşım serbestisinin
koşullarının belirlenmesi); vize (üç
aydan fazla kalmayacak kişiler ile ilgili vize listesi; vize usul ve şartları,
yeknesak vize formatı ve tek tip vize
kurallarının belirlenmesi); düzenli göç (uzun dönem vize ve ikamet
izinlerinin verilmesine ilişkin standartların belirlenmesi; bir Üye Devlette yasal olarak mukim bulunan
üçüncü ülke vatandaşlarının diğer
Üye Devletlerde ikametlerine ilişkin hakları ve koşulları tanımlamaya
yönelik önlemlerin kabulü) ile düzensiz göç (düzensiz göç ve ikamete
ilişkin önlemlerin kabulü) konularında düzenleme yapma yetkisine
sahip olmuştur. Antlaşma ayrıca,
Schengen müktesebatını kurucu
antlaşmalara dâhil etmiştir. Amsterdam Antlaşması, göç politikasına
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ilişkin düzenlemelerin (Konsey’in
Avrupa Parlamentosu’na danışarak
oy birliği ile düzenleme yapacağı 5
yıllık geçiş sürecini takiben), Konsey
tarafından nitelikli oy çokluğu yöntemi uyarınca ve ortak karar usulü
çerçevesinde yapılmasına imkân
tanımıştır. Antlaşma’da IV. Başlığına
ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet
Divanı’nın (ABAD) ön karar prosedürü çerçevesindeki yetkisi özel bir
hükümle sınırlandırılmış (md. 68) ve
anılan hükümde, Antlaşma’nın bu
başlığının yorumunun veya Antlaşma’nın bu başlığına dayanan kurum
tasarruflarının geçerliği veya yorumuna ilişkin ön karar başvurularının, sadece ulusal hukuk kuralları
uyarınca kararlarına karşı kanun yolları kapalı olan mahkemelerce yapılabileceği düzenlenmiştir. Antlaşma,
ayrıca Konsey, Komisyon ve Avrupa
Parlamentosu’na, IV. Başlığın veya
bu Başlığa dayanılarak yapılmış
Topluluk tasarruflarının yorumu
konusunda Divan’a başvurabilme
yetkisi tanınmıştır. Antlaşma’yla IV.
Başlık hükümlerinin Birleşik Krallık,
İrlanda ve Danimarka bakımından
Antlaşma’ya eklenen Protokol hükümleri çerçevesinde uygulanması
kabul edilmiştir.
Özgürlük, Güvenlik, Adalet Alanı’nın
parçası olarak kabul edilen göç politikası, Lizbon Antlaşması (2009)
ile birlikte Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) III.
Kısmının V. Başlığı altında, 67 vd.
maddelerde hükme bağlanmaktadır. Öncelikle Antlaşma’nın 67. maddesinde, Birliğin, iç sınırlarda kişilere yönelik kontrollerin kaldırılma584

sını sağlayacağı ve iltica, göç ve dış
sınırların kontrolüne ilişkin olarak,
Üye Devletler arasında dayanışmayı
esas alan ve üçüncü ülke vatandaşlarına karşı adil bir ortak politika geliştireceği (md. 67(2)) genel bir ilke
olarak belirtilmekte, daha sonra ise,
sınır kontrolleri ve vize (md. 77), düzenli göç ve düzensiz göçe (md. 79)
ilişkin politik hedeflere ve söz konusu hedeflere ulaşılması amacıyla
alınacak tedbirlere yer verilmektedir. Bu kapsamda, sınır kontrollerine
ilişkin politik hedefler, tâbiiyetlerine
bakılmaksızın, iç sınırları geçen kişilerin kontrole tabi olmamasının sağlanması; dış sınırların geçilmesinde
kişilerin kontrol edilmesinin ve bu
geçişlerin etkili biçimde izlenmesinin sağlanması ve dış sınırlar için
entegre bir yönetim sisteminin aşamalı olarak uygulamaya konulması
olarak tespit edilmiştir (md. 77(1)).
Söz konusu hedefler çerçevesinde,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey,
olağan yasama usulü uyarınca, vizeler ve diğer kısa süreli ikamet izinleri konusunda ortak politika; dış
sınırları geçen kişilerin tabi olduğu
kontroller; üçüncü ülke vatandaşlarının Birlik içinde kısa süreli seyahat
etme serbestisine ilişkin koşullar;
dış sınırlar için entegre bir yönetim
sisteminin aşamalı olarak oluşturulması için gerekli tüm tedbirler ile
vatandaşlıklarına bakılmaksızın, iç
sınırları geçen kişilerin kontrole tabi
olmamasına ilişkin tedbirleri almak
bakımından yetkili kılınmıştır. Antlaşma’nın düzenli göç ve düzensiz
göçe ilişkin 79. maddesinde, AB’nin,
göç akışının etkili yönetimini, Üye
Devletlerde yasal olarak ikamet
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eden üçüncü ülke vatandaşlarına
adil muamelenin sağlanmasını ve
yasadışı göç ile insan ticaretinin engellenmesini amaçlayan ortak bir
göç politikası geliştireceği ifade edilmiştir (md. 79(1)). Bu çerçevede,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e,
olağan yasama usulü uyarınca aile
birleşimi amaçlı olanlar da dahil,
giriş ve ikamet koşulları ile Üye Devletler tarafından uzun süreli vize ve
ikamet izinlerinin verilmesine ilişkin
standartlar; diğer Üye Devletlerde
dolaşım ve ikamet etme serbestisini düzenleyen koşullar da dahil, bir
Üye Devlette yasalara uygun olarak
ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının haklarının tanımlanması; izinsiz olarak ikamet eden kişilerin sınır
dışı edilmesi ve geri gönderilmesi de
dahil, yasadışı göç ve izinsiz ikamet
ile özellikle kadın ve çocuk ticareti
olmak üzere, insan ticaretiyle mücadele konusunda düzenleme yapma
yetkisi tanınmıştır (md. 79(2)). Bununla birlikte, AB’nin düzenli göçe
ilişkin yetkisinin sınırı, 79. maddenin
beşinci fıkrasında çizilmiş, anılan hüküm ile üçüncü ülkelerden çalışmak
ya da serbest şekilde ekonomik faaliyet yürütmek amacıyla iş aramaya
gelen üçüncü ülke vatandaşlarının
kabul sayısını belirleme yetkisi Üye
Devletlere bırakılmıştır. Diğer yandan, söz konusu hükümde, AB’nin
düzensiz göçe ilişkin olarak üçüncü
ülkelerle geri kabul anlaşması yapmak konusundaki yetkisi tanınmış
ve Birliğin, Üye Devletlerden birinin
topraklarına girme, bu topraklarda
bulunma veya ikamet etme koşullarını karşılamayan veya artık karşılamaz hale gelen üçüncü ülke vatanAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

daşlarının, vatandaşı oldukları veya
geldikleri ülke tarafından geri kabul
edilmeleri için üçüncü ülkelerle anlaşmalar yapabileceği hükme bağlanmıştır (md. 79(3)).
Lizbon Antlaşması, ayrıca, üçüncü
ülke vatandaşlarının entegrasyonu
konusunda düzenleme getiren ilk
Antlaşma olması sebebiyle önemlidir. Antlaşma, kendisinden önceki
genel kabulü yansıtır şekilde, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in,
olağan yasama usulü uyarınca, Üye
Devletlerde yasal olarak ikamet
eden üçüncü ülke vatandaşlarının
entegrasyonunu desteklemek üzere
gerçekleştirdikleri faaliyetleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla
düzenleme yapabileceğini, ancak
bu alandaki düzenlemelerin Üye
Devletlerin kanun ve düzenlemelerinin uyumlaştırılması amacıyla yapılamayacağını hükme bağlamıştır
(md. 79(4)). Lizbon Antlaşması’yla
göç konusunda getirilen önemli bir
değişiklik, karar alma usulüne ilişkindir. Antlaşma, göç konusundaki
düzenlemelerin (ani göç dalgaları durumunda Konsey’in danışma
usulü çerçevesinde alacağı geçici
önlemler dışında (md. 78(3)) olağan
yasama usulü uyarınca yapılacağını
hüküm altına almakta (md. 79(2));
bu şekilde hem Avrupa Parlamentosu’nun rolünü güçlendirmekte hem
de Konsey’de kararların nitelikli oy
çokluğu ile alınmasını düzenleyerek
daha etkin bir karar alma mekanizması getirmektedir. Lizbon Antlaşması’yla birlikte ABAD da göçe ilişkin konularda tam yargı yetkisiyle
donatılmıştır.
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Göç politikası, bu geniş kapsamıyla
önemli düzenlemelere konu olmuştur. Bu çerçevede sınır kontrolleri
ve vizeler konusu 2016/399 sayılı
Kişilerin Sınır Ötesi Dolaşımını Düzenleyen Kurallara İlişkin Birlik Kodu
Hakkındaki AB Tüzüğü (Schengen
Kodu), AB’nin dış sınırlarını geçerken vize alması gereken ve gerekmeyen üçüncü ülke vatandaşlarına
ilişkin listeyi düzenleyen 2018/1806
sayılı Tüzük; AB Vize Kodunu oluşturan (2019/1155 sayılı Tüzük ile değişik) 810/2009 sayılı Tüzük; birörnek
vize formatına ilişkin 2017/1370 sayılı Tüzük ile ortak vize politikasının
uygulanmasını desteklemek üzere Vize Bilgi Sistemi’ni (VIS) kuran
767/2008 sayılı Tüzük hükümlerine
tâbidir.
Düzenli göç açısından bakıldığında,
konuya ilişkin yürürlükteki ikincil
tasarruflar, 2011/98 sayılı Tek Başvuru Usulü ve Üye Devletlerden
Birinde Mukim Üçüncü Ülke Vatandaşı İşçilere Yeknesak Haklar Tanınmasına Dair Direktif, 2014/36 sayılı
Mevsimsel İşçiler Hakkında Direktif, 2014/66 sayılı Şirket İçi Transfer Olan İşçiler Hakkında Direktif,
2009/50 sayılı Kalifiye İşgücünün
AB Üyesi Ülkelerde İstihdamını Sağlamak İçin Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Giriş ve İkamet Koşullarını
Düzenleyen Direktif (Mavi Kart Direktifi), 2004/114 sayılı Ekonomik
Olmayan Göçmenler Hakkında Direktif, 2003/109 sayılı Uzun Dönem
Mukim olan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Statüsüne İlişkin Direktif,
2016/801 sayılı Bilimsel Araştırma,
Eğitim, Öğrenci Değişimi, Ücretsiz
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Staj, Gönüllü Hizmet veya Eğitsel
Projeler ve Au Pairlik Amacı Bulunan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının
Kabul ve İkamet Koşullarına Dair Direktif, 2017/2226 sayılı Üçüncü Ülke
Vatandaşlarının Bilgilerinin Kaydedilebilmesi için Merkezi Giriş/Çıkış
Sisteminin Oluşturulması Hakkında
Tüzük, 2004/81 sayılı İnsan Ticareti
Mağduru olan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının İkamet İzinleri Hakkında
Direktif ve 1030/ 2002 sayılı Oturma İzinleri Bakımından Yeknesak
Format Hakkında Tüzük’tür.
Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonuna ilişkin temel düzenleme
ise, 2003/86 sayılı Aile Birleşimi
Hakkına Dair Direktif’tir.
Düzensiz göç konusu da benzer şekilde farklı ikincil düzenlemelerle
hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede konuya ilişkin düzenlemeler,
Schengen Uygulama Sözleşmesi,
2001/51 sayılı Taşıyıcı Yaptırımları
Hakkında Direktif, 2004/82 sayılı Yolcu Bilgileri Hakkında Direktif,
İzinsiz Giriş, Transit ve İkamet Konusundaki 2002/90 sayılı Direktif
ve 2002/946 sayılı Çerçeve Karar,
2011/36 sayılı İnsan Ticareti Hakkında Direktif, 377/2004 sayılı Göç
İrtibat Memurları Hakkında Tüzük,
2009/52 sayılı İşveren Yaptırımları
Hakkında Direktif, 2008/115 sayılı
Yasa Dışı olarak Kalan Üçüncü Ülke
Vatandaşlarının Geri Dönüşlerinde
Üye Devletlerde Ortak Standartlar
ve Usullere İlişkin Direktif, Yasa Dışı
olarak Kalan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Geri Dönüşü Amacıyla
Avrupa Seyahat Belgesinin Kabulü
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Hakkında 2016/1953 sayılı Tüzük,
2001/40 sayılı Devletten Çıkarılma Kararlarının Karşılıklı Tanınması
Hakkında Direktif, 2003/110 sayılı
Devletten Çıkarılma– Transit Geçiş
Hakkında Direktif ve 2004/573 sayılı
Ortak Çıkarılma Uçuşları Hakkında
Karar sayılabilir. Diğer yandan, düzensiz göçmenlerin AB sınırları dışına çıkarılması amacıyla AB’nin Hong
Kong, Macao, Sri Lanka, Arnavutluk, Rusya, Ukrayna, Makedonya,
Bosna–Hersek, Karadağ, Sırbistan,
Moldova, Pakistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Yeşil Burun Cumhuriyeti ile yaptığı geri
kabul anlaşmaları mevcuttur.
Okuma Listesi
Bayraktaroğlu Özçelik, Gülüm. “Yasal Göç ve Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu”, Belgin Akçay
ve Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik
(der), Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2.
Baskı, 2012, s. 413–457.
Göçmen, İlke. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve
Türkiye Göç Hukuku, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2015.
Göçmen, İlke. “Avrupa Birliği Göç
Hukukunun Genel Çerçevesi”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ankara: Yetkin
Yayınevi, 2016, s. 83–104.
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Görüş (Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nda)
(Opinion in Court of
Justice of the European
Union)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) 218(11). maddeye göre bir Üye Devlet, Avrupa
Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, öngörülen bir uluslararası
anlaşmanın kurucu antlaşmalara uygun olup olmadığıyla alakalı
Adalet Divanı’nın mütalaasını talep
edebilir. Mütalaanın menfi olması
durumunda sözkonusu anlaşma değiştirilmeksizin veya kurucu antlaşmalarda tadil yapılmaksızın bu anlaşma yürürlüğe giremez. Bu yargı
yolu, uluslararası anlaşmaların içeriğine ve yapım/onaylanma usulüne
ilişkin bir ön denetimdir ve Avrupa
Birliği’nin (AB) katıldığı uluslararası
anlaşmaların kurucu antlaşmalara
aykırılığı noktasında AB hukuku ve
uluslararası hukuk bağlamında ilerde doğabilecek hukuki sorunların
önünü almak amacını taşır. Adalet
Divanı ön denetimde yargısal münhasır yetkiye sahiptir. Adalet Divanı,
Hukuk Sözcüsünü dinledikten sonra
mümkün olan en kısa sürede kararını verir. Ön denetim ancak anlaşmanın onaylanmasından önce gerçekleştirilebilir. Ön denetim başvurusu
anlaşmanın onaylanması sürecini
askıya almayacağından anlaşmanın
ön denetim mütalaası verilmeden
onaylanması durumunda yargısal
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denetim artık ex post denetim yoluyla temin edilebilecektir. Ayrıca
ön (ex ante) denetim gerçekleştirilmesi, bu anlaşmaları onaylayan
Konsey kararlarının iptal davası, ön
karar prosedürü ve hukuka aykırılık
def’i gibi yargı yollarıyla nihai/onay
sonrası (ex post) yargısal denetimine de mani değildir. Ön denetim,
anlaşmaya dair AB’nin yetkisi, yetkisinin doğası, hukuki dayanağı, kapsamı, niteliği, anlaşmanın onaylanabilmesi için tayin edilen yapım usulü, kurumlar arasındaki yatay yetki
bölüşümü ve anlaşma hükümlerinin
birincil hukuka uygunluğunun denetimi gibi unsurları içerebilir. Bu
hüküm ayrıca uluslararası anlaşmaların, AB normlar hiyerarşisindeki,
kurucu antlaşmalar altındaki statüsünün tespiti açısından da önem arz
etmektedir.
Okuma Listesi
Butler, Graham. “Pre–Ratification
Judicial Review of International Agreements to be Concluded by the
European Union”, Mattias Derlén
ve Johan Lindholm (eds), The Court
of Justice of the European Union
– Multidisciplinary Perspectives,
Oxford: Hart Publishing, 2018, s.
53–78.
Cremona, Marise. “The Opinion
Procedure under Article 218(11)
TFEU: Reflections in the light of Opinion 1/17”, Europe and the World:
A Law Review, Cilt: 4, No: 1, 20202,
s. 11.
Koutrakos, Panos. EU International
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Relations Law, Oxford: Hart Publishing, 2015, s. 230–235.

Grönland ve Faroe
Adaları (Greenland and
the Faroes)
–Emre ATAÇ–
Grönland, 1973 yılında Danimarka’nın o dönemde adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olan Avrupa
Birliği’ne (AB) üye olmasıyla Birliğe dâhil olmuştur. Özerklik statüsü bulunan Grönland, 1985 yılında
AB’den çekilmiştir. Aynı yıl AB ile
Grönland ilişkilerinin düzenlenmesi için bir Anlaşma aktedilmiştir.
Mevcut durumda Grönland AB’nin
Denizaşırı Ülkeler ve Topraklar kapsamında ilişkilerini yürüttüğü bir
adadır. 2015 yılında bir Balıkçılık Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır.
Danimarka’ya bağlı olan Faroe Adaları da özerk bir yönetime sahiptir.
Danimarka’nın 1973’te AT/AB üyeliği sırasında, dışarıda kalmayı tercih
etmiştir. Bu tercihte, Ortak Balıkçılık Politikası’na tabi olmak istememeleri etkili olmuştur. AB ile Faroe
Adaları arasındaki resmi ilişkiler
hâlihazırda balıkçılık, mal ticareti
ve bilimsel ve teknolojik işbirliğine
ilişkin üç ayrı ikili anlaşmaya dayanmaktadır.
Okuma Listesi
Avrupa Dış Eylem Servisi. “The Faroe Islands and the EU”, 2019, https://eeas.europa.eu/
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Bentzen Naja ve Alessandro D’Alfonso. “EU Cooperation with Greenland”, Briefing, Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi, 2019, https://
www.europarl.europa.eu/RegData/
Bilgin, A. Aslı. “Avrupa Birliğinden
Çekilme Hakkı: Sonun Başlangıcı
mı?”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 18, 2014, s. 205-243.

Grzelczyk Davası
(Grzelczyk Case)
–İlke GÖÇMEN–
Grzelczyk davası, C–184/99 sayı ve
20 Eylül 2001 karar tarihli olup özellikle Birlik vatandaşlığı ile ilgilidir.
Grzelczyk davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Grzelczyk, Fransa vatandaşı olup 1995
yılında Belçika’da üniversitede okumaya başlamıştır. Bay Grzelczyk, ilk
üç yıl kendi imkânları ile okuduktan
sonra dördüncü ve son yılında öğrencilere verilen “minimex” adlı bir
ödenek için başvuru yapmıştır. Yetkili makam olan CPAS, 16 Ekim 1998
tarihli kararı ile başvuruyu kabul etmiştir. CPAS, ulusal hukuk çerçevesinde, Bay Grzelczyk’e ödenen miktarı Belçika devlet makamlarından
talep ettiğinde, bu makamlar Belçika vatandaşlığı koşulu dikkate alınmaksızın verilen bu ödeneğin ulusal
hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.
Bunun üzerine CPAS, 1 Ocak 1999
tarihinde Bay Grzelczyk’in “minimex” ödeneğini durdurmuştur. Bay
Grzelczyk buna karşı ulusal mahAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

keme önünde dava açmıştır. Ulusal mahkemeye göre Bay Grzelczyk
“işçi” olsaydı 1612/68 sayılı Tüzük
çerçevesinde sosyal avantaj sayılan
“minimex” ödeneği bakımından vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağını kullanabilecekti. Peki, acaba
Sala davası (C–85/96) sonrası Birlik
vatandaşlığı ile vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı birleşerek bu
olaya etki edebilecek midir? Ulusal
mahkeme, bu nedenle, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak Avrupa Birliği (AB) hukukunun
yorumunu talep etmiştir.
Grzelczyk kararı ile Maastricht Antlaşması (1993) ile getirilen “Birlik vatandaşlığı” kavramının hukuki etkileri üstünde durulmuştur. ABAD’a göre
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 18, kurucu
antlaşmanın uygulama alanı içinde vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yasağı getirir ve bu uygulama alanı
Birlik vatandaşlığı hükümleri de dikkate alınarak belirlenir. Hatta, “Birlik
vatandaşlığı, açıkça öngörülen istisnalara tâbi olarak, vatandaşlığına bakılmaksızın kendilerini aynı durumda
bulan kişilerin hukuken aynı muameleyi görmesini sağlayarak Üye
Devlet vatandaşlarının temel statüsü olacaktır”. Bay Grzelczyk, ABİHA
md. 21 uyarınca bir Birlik vatandaşının bir başka Üye Devlette serbestçe
dolaşma ve ikamet etme hakkını kullanmakta, dolayısıyla kurucu antlaşmanın uygulama alanında kalmaktadır. Bu bakımdan, ABİHA md. 21
ikamet hakkını belirli sınırlamalara
tâbi kılmışsa bile Bay Grzelczyk ev
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sahibi Üye Devletin sosyal yardım
sistemine makul olmayan bir yük
oluşturmamasından ötürü hukuka uygun mukimdir. Bay Grzelczyk,
Birlik vatandaşlığına bağlı serbest
dolaşım ve ikamet hakkını (ABİHA
md. 21) kullanmakta olduğundan,
vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağını (ABİHA md. 18) ileri sürebilir.
Somut uyuşmazlıkta Bay Grzelczyk salt Belçika vatandaşı olmaması
nedeniyle “minimex” ödeneğine
hak kazanamadığından vatandaşlık
temelinde doğrudan ayrımcılık söz
konusu olup bu, herhangi bir haklı
gerekçenin yokluğunda AB hukukuna aykırıdır. Grzelczyk kararı, bu
yönüyle, Birlik vatandaşlığına dair
serbest dolaşım ile vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının birlikte uygulandığı ilk karar olmuştur.
Grzelczyk kararı, bu yönden, Avello davası (C–148/02), Bidar davası
(C–209/03) ve Morgan and Bucher
davası (C–11/06 and C–12/06) ile
takip edilmiştir.
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Güçlendirilmiş İşbirliği
(Enhanced Cooperation)
–Merve AĞZITEMİZ–
Güçlendirilmiş işbirliği, Avrupa Birliği (AB) içerisinde daha fazla bütünleşmek isteyen Üye Devletlere Birlik hukuku kapsamında kalarak bu
imkanı tanıyan bir mekanizmadır.
AB, kuruluşundan itibaren genişleme ve derinleşme süreçleri geçirmektedir. Bu sayede hem üye
sayısı artmakta hem de kapsadığı
alanlar genişlemektedir. Üye sayısında yaşanan artış, birlikte uyum
içerisinde hareket etmeyi zorlaştıran bir unsurdur. Bütünleşme hızla
devam ederken her Üye Devlet bu
ilerlemeye aynı anda katılamayacak
durumda olabilir. Bu nedenle kurucu antlaşmalarda bu durumun üstesinden gelebilmek için Üye Devletlere bazı esneklikler tanınmıştır.
Bu esnekliğin kurucu antlaşmalar
çerçevesinde uygulanmasına imkân veren mekanizmalardan biri ise
güçlendirilmiş işbirliğidir.
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Güçlendirilmiş işbirliği mekanizması
ilk olarak Amsterdam Antlaşması
(1999) ile birlikte ortaya çıkmıştır.
Bu antlaşmada mekanizmanın ismi
yakın işbirliği olup Üye Devletler
tarafından uygulamaya geçirilememiştir. Nice Antlaşması (2003) mekanizmanın ismini güçlendirilmiş
işbirliği olarak değiştirerek bugün
kullanılan şekline yaklaşmasını sağlamıştır. Lizbon Antlaşması (2009)
ise bugün kullanılan mekanizmanın
yapısını ortaya koymuş ve unsurlarını belirlemiştir.
Güçlendirilmiş işbirliği hem Lizbon
Antlaşması ile değişik AB Antlaşması’nda hem de Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’da
(ABİHA) düzenlenmektedir. AB Antlaşması’nda yer alan düzenlemeler
işbirliğinin daha çok kurumsal boyutunu ortaya koymaktadır. ABİHA’da
yer alan düzenlemeler ise daha çok
mekanizmanın teknik boyutu ile ilgilidir. Lizbon Antlaşması çerçevesinde güçlendirilmiş işbirliği, hem
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
(ODGP) alanında hem de ODGP dışında kalan AB’nin politika alanları
yönünden kurulabilmektedir. Bu
ikincisi yönünden Cezai Konularda
Adli İşbirliği ve Polis İşbirliği kendine has birtakım düzenlemeler içermektedir.
ODGP dışında kalan AB’nin politika
alanları bakımından güçlendirilmiş
işbirliği mekanizması, Birliğin hedeflerini ileri götürmeyi, çıkarlarını
korumayı ve bütünleşme sürecini
güçlendirmeyi amaçlamalıdır. En az
9 Üye Devletten oluşması gereken
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güçlendirilmiş işbirliğine son çare
olarak başvurulmalı ve işbirliği tüm
Üye Devletlere her zaman için açık
olmalıdır. Güçlendirilmiş işbirliği,
kurucu antlaşmalarda öngörülen
sınır ve kurallar çerçevesinde kurulabilecek, ancak uygulama alanı
Birliğin münhasır olmayan yetkileri çerçevesinde belirlenecektir. Bir
güçlendirilmiş işbirliği mekanizması
kurulurken bazı ilkelere uyulması
zorunludur. İşbirliğinin iç pazara ve
ekonomik, sosyal ve yersel uyuma
halel getirmemesi gerekmektedir.
Ayrıca bir işbirliği Üye Devletler
arasındaki ticarette bir engel veya
ayrımcılık oluşturamaz ve yine Üye
Devletler arasındaki rekabeti bozamaz. Bu mekanizma, işbirliğine
katılmayan Üye Devletlerin hak ve
yükümlülüklerine saygı gösterilmesi
ve işbirliğinin her zaman tüm Üye
Devletlere açık olması gibi ilkeleri
de içerisinde barındırmaktadır. Güçlendirilmiş işbirliği kurmak isteyen
Üye Devletler Komisyon’a bir talepte bulunacaktır. Komisyon, kendisine gelen bu talep üzerine Konsey’e
bir öneri sunabilir. Güçlendirilmiş
işbirliğinin kurulabilmesi için gerekli
yetki izni ise Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra
Konsey tarafından verilmektedir.
Lizbon Antlaşması’nın bu yapısal
reformu ile birlikte güçlendirilmiş
işbirlikleri kurulmaya başlamıştır.
Mekanizmaların kurulumu, medeni hukuk alanında boşanma ve
yasal ayrılığa uygulanacak hukuk
konusu ile ilk defa gündeme gelmiş
(1259/2010 sayılı Tüzük), sonrasında ise yıllardan beri süregelen bir
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sorun olarak görülen Yeknesak Etkili Avrupa Patenti için uygulanmıştır
(1257/2012 sayılı Tüzük). Üçüncü
alan olan finansal işlem vergileri alanında güçlendirilmiş işbirliği
mekanizması oluşturulmuş ancak
uygulama henüz başlamamıştır
(2013/52 sayılı Karar). Son aşamada yine uzun süre tartışma konusu
yapılmış ve Birlik çerçevesinde bir
sonuca varılamayan evlilik/kayıtlı
beraberliklerde mal rejimleri hakkındaki işbirliği kurulmuş ve işlemeye başlamıştır (2016/1103 sayılı Tüzük ve 2016/1104 sayılı Tüzük).
Cezai Konularda Adli İşbirliği ve Polis İşbirliği alanında işbirliklerinin
kuruluşu ise bazı yönlerden değişiklik göstermektedir. Bir örnek olarak
ABİHA md. 86’da Avrupa Savcılığı
Ofisi’nin kurulumu gösterilebilir.
Burada, Birliğin mali çıkarlarını etkileyen suçlarla mücadele etmek
amacıyla, Konsey’in, özel yasama
usulü uyarınca hareket ederek, tüzükler vasıtasıyla, Eurojust bünyesinde bir Avrupa Savcılığı Ofisi kurabileceği düzenlenmiştir. Ofisin kurulumu bakımından Konsey’de oy birliğinin sağlanamaması halinde, en
az dokuz Üye Devletten oluşan bir
grup, taslak tüzüğün AB Zirvesi’nde
ele alınmasını talep edebilecektir.
Konsensüs sağlanamaması ve en az
dokuz Üye Devletin ilgili taslak tüzük temelinde güçlendirilmiş işbirliği kurmak istemesi halinde, bu devletler taleplerini Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon’a bildirir.
Bu durumda güçlendirilmiş işbirliği
için yetki verilmiş sayılmaktadır. Nitekim 2017 yılında 22 Üye Devletin
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katılımıyla Avrupa Savcılığı Ofisi kurulmuş, ancak henüz faaliyete geçmemiştir (2017/1939 sayılı Tüzük).
ODGP alanında kurulacak işbirlikleri
bakımından usul ABİHA md. 329 ile
düzenlenmiştir. Buna göre aralarında güçlendirilmiş işbirliği kurmak
isteyen Üye Devletler bu taleplerini Konsey’e bildirecektir. Bu talep,
Yüksek Temsilci’ye ve Komisyon’a
iletilecektir. Yüksek Temsilci’nin görüşü istemde bulunulan işbirliğinin
ODGP ile uyumlu olup olmadığı,
Komisyon’un görüşü ise işbirliğinin
diğer Birlik politikalarıyla uyumlu
olup olmadığı hakkında olacaktır.
Avrupa Parlamentosu bu süreçte
kısmen pasif kalmaktadır, çünkü
güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin talep sadece bilgilendirme amacıyla
kendisine iletilmektedir. Nihayetinde yetkilendirme kararını Konsey oy
birliği ile alacaktır. ABA’nın 2. Kesimi
ise Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) ile ilgili hükümleri ayrıca içermektedir. Burada OGSP’nin
sağlayacağı imkânların kullanım
amaçları ve usulleri belirtildikten
sonra güçlendirilmiş işbirliğine belli açılardan benzeyen, daimi yapısal işbirliğine ilişkin hükümlerin de
kurucu antlaşma metnine eklendiği
görülmektedir. Buna göre askeri kabiliyetleri daha yüksek kriterleri karşılayan ve zorluk derecesi en yüksek
görevler için birbirlerine karşı daha
bağlayıcı taahhütlerde bulunan Üye
Devletler, Birlik çerçevesinde bir daimi yapısal işbirliği kurabilecektir.
2017 yılında 25 Üye Devletin katılımı ile daimi yapısal işbirliği (PESCO)
kurulmuştur.
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Gümrük Birliği
(Customs Union)
–T. Mesut EREN–
Gümrük Birliği (GB) ileri bölgesel
ekonomik entegrasyon çeşitlerinden biridir. Uluslararası ticarette,
Serbest Ticaret Anlaşmasından
(STA) bir sonraki, ortak pazardan
bir önceki aşamadır. İki veya daha
fazla sayıda ülkenin karşılıklı olarak aralarındaki gümrük vergileri
ile kotaların ve eş etkili vergilerin
kaldırıldığı ve ayrıca üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin
uygulandığı bir durumu tanımlar.
Birliğe üye olacak ülkelerin ticaret
politikaları üzerindeki hükümranlık
haklarından vazgeçmeleri gerektiğinden, STA ile kıyaslandığında
siyasi açıdan gerçekleştirilmesi çok
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Gümrük Birliğinin ekonomik etkileri incelenirken birbirine zıt yönlü
çalışan iki etki incelenir. Ticaret yaratıcı etkiler (trade creation effect)
ve ticaret saptırıcı etkiler (trade
diversion effect). Birinci etki entegrasyon öncesi durumla kıyaslandığında üyeler arasında ticarette
artışı ifade eder ve refah arttırıcı
olumlu bir etkiye neden olur. İkinci
etki olarak belirtilen ticaret sapması ise ticaretin, entegrasyon sonrasında gümrük birliği dışında kalan düşük maliyetli üreticiden, GB
içindeki yüksek maliyetli üreticiye
doğru kaymasıdır ve refah azaltıcı
yani olumsuz bir etkiye neden olmaktadır. Oluşturulan GB’nin üye
ekonomilerinde nasıl bir etkiye yol
açtığı bu iki etkinin incelenmesi ile
bulunur hangi etki ağır basıyorsa sonucu o belirler. Örnek olarak
Türkiye – AB Gümrük Birliği ve
1968-1993 yılları arasındaki Avrupa Birliği (AB) gösterilebilir.
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Gümrük İşbirliği Komitesi
(Customs Cooperation
Committee)
–Sanem BAYKAL–
Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara
Anlaşması’nın Ortaklık Konseyi’ni
görevlerinde kendisine yardımcı
olabilecek her komiteyi kurmaya
yetkili kılan 24. maddesine dayanılarak, 15 Aralık 1969 tarihli ve 2/69
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
kararıyla kurulmuştur.
Komite bir yandan üye devletlerin
gümrük uzmanlarından ve Komisyondaki ilgili memurlardan, öte
yandan Türk gümrük uzmanlarından oluşur.
1970’lerde ve 80’lerde ilişkilerdeki
sorunlar nedeniyle sık ve düzenli toplanamayan Komite, 3 Aralık
1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10.
toplantısından itibaren düzenli işleyen ve gümrük birliğinin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili
teknik hususları ele alarak Ortaklık
Konseyi’ne yardım etmiştir. Gümrük birliğinin tamamlanmasından
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sonra ise görev alanı çerçevesinde
karşılaşılan teknik sorunların ele
alınıp çözümler arandığı aktif bir zemin halini almıştır. Komite, Brüksel
ve Ankara olmak üzere yılda iki kez
toplanmaktadır.
Görevi Ankara Anlaşması’nın gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve
yeknesak bir şekilde uygulanması
amacıyla taraflar arasında idari işbirliğini sağlamak ve Ortaklık Komitesi’nin gümrük alanında kendisine tevdi edebileceği her türlü
diğer görevi yürütmektir. 1/95 sayılı
OKK, Birlik Gümrük Kodu ve Uygulama Yönetmeliği ile düzenlenen
bazı alanlarda (ürünlerin menşei,
gümrük kıymeti, gümrük beyanları,
serbest dolaşıma giriş, askıya alma
düzenlemeleri, gümrük borcu, başvuru hakkı vb.) mevzuat uyumunun
sağlanması ve ilgili hükümlerin uygulanması için gerekli tedbirlerin
alınması sorumluluğunu Gümrük
İşbirliği Komitesi’ne vermiştir.
Gümrük İşbirliği Komitesi bütün çalışmaları hakkında Ortaklık Komitesi’ni düzenli olarak bilgilendirir ve
toplantı gündemini önceden Ortaklık Konseyi aracılığıyla Ortaklık Komitesi’ne gönderir. Komitenin karar
alma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak kararların hazırlığı aşamasında
katkı sağlar.
Okuma Listesi
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Gümrük Birliği Ortak
Komitesi (GBOK)
(Customs Union Joint
Committee (CUJC))
–Sanem BAYKAL–
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
(OKK) ile tesis edilen Türkiye – Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği çerçevesinde ve ilgili kararla kurulmuş
bir ortaklık organıdır. OKK’nın 52.
maddesi ile Ankara Anlaşması’nın
24. maddesine uygun olarak kurulmuştur.
Gümrük Birliği Ortak Komitesi
(GBOK) bilgi ve görüş alışverişi sağlar. Ortaklık Konseyi’ne tavsiyelerde bulunur ve gümrük birliğinin
düzgün işleyişini teminen görüş
bildirir. Akit taraflar bu kararın uygulanmasında çıkan sorunlarla ilgili
olarak Komite bünyesinde danışmalarda bulunurlar. GBOK kendi işleyiş
kurallarını belirler. Taraflar arasında
bilgi alışverişi ile Ortaklık Konseyi’ne
tavsiyelerde bulunulması, gümrük
birliğinin düzenli işleyişi için görüş
oluşturulması faaliyetlerini yerine
getirmektedir.
1/95 sayılı OKK’nın 53. maddesinde
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Komitenin oluşumu ve işleyişiyle ilgili hükümler yer almaktadır. Buna
göre Komitenin başkanlığını 6 ay
Türkiye, 6 ay Komisyon yürütecektir. Komite Türkiye, Komisyon ve
Üye Devlet temsilcilerinden oluşacak ve ayda en az bir defa toplanacaktır. Bundan başka Komite Başkanın çağrısı üzerine veya taraflardan
birinin talebi üzerine toplanır. Uygulamada ise Komite yılda bir ya da iki
kez toplanabilmektedir.
GBOK çalışmalarında kendisine yardımcı olacak şekilde alt komiteler
ve çalışma grupları oluşturabilmektedir. Temel işlevi, gümrük birliğinin
işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda
öngörülen mevzuat uyumu ilkesine
bağlı kalınmasına yönelik bir danışma prosedürünün oluşturulmasıdır.
Bu çerçevede bir olumsuzluk ortaya
çıkması durumunda GBOK karşılıklı
kabul edilebilir bir çözüm bulmaya
gayret gösterir.
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Gümrük Kodu
(Customs Code)
–İlke GÖÇMEN–
Gümrük Kodu, tarihsel gelişimi ve
içeriği yönünden ele alınabilir.
Gümrük Kodu, Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Antlaşması ile kurulmak istenen gümrük birliğinin
ve ortak pazarın bir unsuru olan
malların serbest dolaşımı gereği,
pozitif bütünleşme çerçevesinde,
çıkarılan tasarruflardan birisidir. En
başta, gümrük kuralları ve usulleri
ile ilgili hukuk kuralları peyderpey
ve dağınık biçimde düzenlenmişti. 2913/92 sayılı Tüzük –Topluluk
Gümrük Kodu–, bu alanda ortak kurallar getiren ilk düzenleme olmuştur. 2913/92 sayılı Tüzük, yürürlüğe
girdikten sonra gerek hukuki gerek
maddi gelişmeler çerçevesinde devamlı ve esaslı biçimde değiştirilmiştir. 450/2008 sayılı Tüzük –Topluluk Gümrük Kodu (Modern Gümrük Kodu)–, kağıt temelli bildirimin
ve işlemenin istisna, elektronik
bildirimin ve işlemenin kural haline
geldiği gerçeği karşısında gümrük
prosedürlerini modernize etmek
adına 2913/92 sayılı Tüzük’ün yerini
almıştır. 952/2013 sayılı Tüzük –Birlik Gümrük Kodu–, özellikle Lizbon
Antlaşması (2009) ile getirilen yasama tasarrufu, yasama dışı tasarruf
(yetki devrine dayanan tasarruf ve
uygulama tasarrufu) ayrımını yansıtabilmek adına, 450/2008 sayılı Tüzük’ü yeniden biçimlendirerek onun
yerine geçmiştir.
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Gümrük Kodu’nun içeriği ile ilgili
şu tespitler yapılabilir. Kod, Birlik
gümrük alanına sokulan veya Birlik
gümrük alanından çıkarılan mallara
uygulanacak genel kuralları ve prosedürleri ortaya koymaktadır. Kod,
kural olarak, Birlik gümrük alanı
çapında birörnek uygulanır. Birlik
gümrük alanı ise, ana hatlarıyla, AB
Üye Devletlerinin ülkelerini –karasuları, iç sular ve hava sahası dâhil
olmak üzere– içerir. Kod, kendisini
temel alan yetki devrine dayanan
tasarruflar ve uygulama tasarrufları
ile birlikte ve Ortak Gümrük Tarifesi, gümrük vergisinden muafiyete
ilişkin AB sistemi oluşturan mevzuat ve –AB açısından uygulanabilir
olduğu ölçüde– gümrük hükümleri
içeren uluslararası anlaşmalar ile
birlikte AB gümrük mevzuatının bir
parçasını oluşturur. Kod, ana hatlarıyla, gümrük mevzuatı ile ilgili
kişilerin hakları ve yükümlülükleri,
ticaretteki mallar yönünden ithalat
veya ihracat vergisinin ve diğer önlemlerin uygulanmasına temel oluşturan etmenler, gümrük tahakkuku
ve teminatları, Birlik gümrük alanına getirilen mallar, gümrük statüsü,
bir malı gümrük prosedürüne tabi
tutma, malların doğrulanması, serbest dolaşıma girişi ve tasfiye edilmesi ve ithalat vergisinden muafiyet, özel prosedürler, Birlik gümrük
alanından çıkarılan mallar ve elektronik sistemler ile ilgili düzenlemeler getirmektedir.
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Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonu (Customs Tariff
Statistics Position)
–Zafer Can DARTAN–
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
(GTİP), genel olarak tarife cetvelinin yerine kullanılıp, aslında Türk
Gümrük Tarife Cetveli’nde 12 haneli
koda verilen isimdir. Tüm dünyada,
her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem Nomenklatürü
(AS) oluşturmaktadır. Nomenklatür,
uluslararası kurallara ve yorumlara
göre uluslararası ticarete konu olan
tüm malların sistemli bir şekilde numaralandırılması veya isimlendirilmesi anlamına gelmektedir. 6 haneli
sayısal kodlardan oluşan Armonize
Sistem, uluslararası ticaret istatistikleri ve ülkelerin gümrük tarifeleri için global bir alt yapı oluşturur.
Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve
Kodlama Sistemi olan Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan
tüm mallar için kullanılmakta olan
uluslararası bir ticari sınıflandırma
sistemidir.
Armonize Sistem’de uluslararası ticarete konu olan tüm ürünler belirli
bir mantık ve sistematik içerisinde
sınıflandırılmaktadır.
Uluslararası
düzeyde Armonize Sistem ile ilgili
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düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmakta olup,
Türkiye’de, tarife cetveli ile ilgili sorumlu kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’dır. Gümrüklerde ürünler bu
kodlar kullanılarak işlem görürler.
Her bir eşya/eşya grubu için bir özel
bir GTİP bulunmaktadır. Gümrüklerde bu ürünler bu kodlar üzerinden
kayıt altına alınmakta ve yine işlem
görürken bu kodlar üzerinden işlemler tamamlanmaktadır. Armonize
Sistemi ticaret için bu kadar önemli kılan şey ise ürünler için evrensel
bir ticaret dili oluşturması ve ürün
kodlaması ve uluslararası ticaret
için vazgeçilmez bir araç olmasıdır.
Kısaca, Armonize Sistem kodunun,
ürünlerin gümrük işlemlerindeki bir
çeşit “kimlik numarası” olduğu da
söylenebilir. GTİP ise Armonize Sitemi esas alan ve ilk altı hanesi Armonize Sitemle aynı olan Türk Gümrük
Tarife Cetvelindeki 12 haneli koda
verilen isimdir.
Armonize sisteme teknik olarak bakıldığında şunlar söylenebilir: Armonize sistem, 21 bölüm ve 96 fasıldan
oluşan bir sınıflandırmaya sahiptir.
Fasıl, gümrük tarife cetvelinde 2 haneli koda verilen isimdir. Fasıllar 2
haneli kodlara, her bir fasıl 4 haneli
kod dan oluşan pozisyonlara ve her
bir pozisyon ise 6 haneli kod olan
alt pozisyonlara ayrılmıştır. Başka
bir ifadeyle, 2 haneli kodlarla ifade
edilen fasıllara, 2’şer hane eklenerek 4 haneli kodlar olan pozisyonlar
ve pozisyonlara da 2’şer hane eklenerek 6 haneli alt pozisyonlar oluşturulmuştur. Örnek olarak; 020110
kodu, Büyükbaş Hayvanların Etleri;
597

Karkas, yarım karkas ifade etmektedir. 02 faslı, 01 pozisyonu, 10 ise alt
pozisyonu belirtir. 6 haneli koddan
sonraki ürünlerin detay sınıflandırması kod sayısı açısından da (hane
sayısı açısından) ülkelerin gümrük
tarife cetvellerinden farklılıklar gösterebilmektedir. Türkiye’de ürünler
en detaylı haliyle 12 haneli kod ile ifa
edilirken buna karşın ABD, AB, Güney Kore, Kanada ve Çin’de 10 haneli kodla; Japonya ve Moldova’da
9 haneli kodla ve son olarak Hindistan’da ise 8 haneli kodla sınıflandırılma yapılmaktadır.
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Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşması
(General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT))
–Emre ATAÇ–
İngilizce adı “General Agreement on
Tariffs and Trade” kelimelerinin baş
harflerinin bir araya gelmesinden
oluşan GATT, “Gümrük Tarifeleri ve
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Ticaret Genel Anlaşması” anlamına gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında, dünyada barışı yeniden
tesis ederek sürekli kılmak amacıyla, uluslararası ekonomik işbirliğinin arttırılması gerektiği düşüncesi
herkes tarafından benimsenmiştir.
Bu çerçevede, ülkelerin kalkınma
çabalarına yardımcı olmak, uluslararası likidite ve mali güven gibi
ihtiyaçlara cevap vermek ve uluslararası ticareti de serbestleştirip,
artırmak amacıyla savaş sonrasında
üç kurumun oluşturulması yoluna
gidilmiştir. Bunlar Uluslararası Para
Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve
GATT gibi “Bretton Woods” kurumlarından oluşmaktadır.
Uluslararası mali alanda sağlanan
işbirliğinin yanı sıra, uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi yönünde
de benzer bir işbirliğine ihtiyaç duyulması sonucunda, 50 kadar ülkenin temsilcisi tarafından “Uluslararası Ticaret Örgütü” (International
Trade Organisation – ITO) adı verilen bir uluslararası örgütün kurulması yoluna gidilmiştir. Öte yandan,
ITO’nun kuruluş müzakereleri devam ederken, belirli mallar üzerinde
tarife indirimlerinde bulunmak ve
ITO’nun ülkelerce onaylanmasına
kadar geçecek sürede bu indirimleri bir an önce uygulamaya koymak
amacıyla, 23 ülke Ekim 1947’de Cenevre’de “geçici” olması düşünülen
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması’nı (GATT) imzalamışlardır. 1951 yılında İngiltere – Torquay’da yapılan müzakerelerde, başka
birçok ülke ile beraber Türkiye’nin
de GATT’a katılması görüşülmüştür.
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Türkiye anlaşmayı 1953 yılında imzalayarak taraf olmuştur.
Uluslararası Ticaret Örgütü’nün kurulma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, “geçici” olma
özelliğine rağmen, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 19481994 yılları arasında uygulanmış ve
dünya ticaretinde genel kabul gören
bir platform oluşturmuştur. 1948 yılından bu yana, uluslararası kural ve
disiplinlerin daha da iyileştirilmesi
ve güçlendirilmesi amacıyla sekiz
çok taraflı müzakere turu gerçekleştirilmiştir.
GATT üyesi ülkeler, yönetimin temelini oluşturmaktadırlar. Örgütün
başlıca dört organı bulunmaktadır.
Kuruluşun en üst yetkili organı Genel Kurul’dur. Genel Kurul’da her
üyenin tek bir oy hakkı söz konusudur. Kararlar basit çoğunlukla alınmaktadır. Temsilciler Konseyi, akdedici taraflar adına işleri yürütmekte
olup bağımsız bir organ gibi hareket
etmektedir. 1975 yılında kurulan
Danışma Grubu, Genel Kurul’a uluslararası ticaretle ilgili tavsiyelerde
bulunmaktadır. Bu organların yanı
sıra çeşitli konuları takip ve denetleme görevi ile Ticaret Kalkınma Komitesi, Ödemeler Dengesi Kısıtlamaları
Komitesi, Katılan Ülkeler Komitesi,
Tekstil Komitesi, Tarife Ayrıcalıkları
Komitesi, Koruma Komitesi, Bütçe
ve Finans Yönetim Komitesi gibi Komiteler de kurulmuştur.
GATT Anlaşmasının içeriğine bakarsak dört temel ilkenin bu bağlamda
öne çıktığını görürüz: Birinci ilke:
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Üye ülkeler arasındaki ticaret ayırımcılığı yasaklayan en çok kayrılan
ülke prensibi dir (most favoured nation principle – MFN). Bu kural uyarınca üye ülkelerin biri GATT üyesi
olsun veya olmasın, herhangi bir
ülkeye, herhangi bir gümrük kolaylığı sağladığı takdirde bu kolaylıktan
Anlaşmaya taraf ülkelerin tümünün
faydalanmasını sağlamak zorundadır. İkinci ilke: GATT üyesi ülkeler, sanayilerini sadece gümrük tarifeleri
ile koruyacaklar ve diğer önlemlere
başvurmayacaklardır. Bu ilke, ithal
kotalarının yerli sanayinin korunması amacıyla kullanımının yasaklanmış olmasıdır. Bu ilkenin istisnaları Genel Anlaşmada belirtilmiştir.
Buna göre, geçici ödemeler dengesi
zorluğu çeken ülkeler bir süre için
ithalat kısıtlamalarına gidebileceklerdir. Üçüncü ilke: Üyeler arasında
ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda
GATT arabuluculuk görevi üstlenmesi ilkesidir. Bu şekilde anlaşmazlıkların dünya ticareti üzerinde olumsuz
etki yapacak şekilde sürüncemede
kalmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Dördüncü ilke: GATT
çerçevesinde üye ülkeler ticareti
serbestleştirmek amacıyla zaman
zaman tarife indirimleri yapacaklar
ve diğer ticareti kısıtlayıcı önlemleri
azaltmak üzere kendi aralarında görüşmelerde bulunacaklardır.
Okuma Listesi
Karaca, Nil (2003). “GATT’tan Dünya
Ticaret Örgütü’ne, Maliye Dergisi,
Sayı: 144, 84-99. https://maliyedergisi.sgb.gov.tr/yayinlar/md/md144/
gatt.pdf
599

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşmasının (GATT) VII’inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun(1988, 26 Mayıs),
T.C. Resmi Gazete, (Sayı: 1982),
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR
GATT. “The Text Of The General Agreement On Tarıffs And Trade”.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf

Gümrük Vergisi Yasağı
(Prohibition of Customs
Duties)
–İlke GÖÇMEN–
Gümrük vergisi yasağı, tarihsel gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
Gümrük vergisi yasağı, gümrük vergisine eş etkili vergi yasağı ile birlikte, ilk olarak, Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu yasak, bu Antlaşma
ile kurulmak istenen gümrük birliğinin ve ortak pazarın bir unsuru
olan malların serbest dolaşımının
alt unsurlarından bir tanesidir. Bu
yasak, orijinal kurucu antlaşma ile
getirildikten sonra kurucu antlaşma
değişikliği ile, yani Avrupa Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması
(1999), Nice Antlaşması (2003) ve
Lizbon Antlaşması (2009) ile kayda
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değer bir değişiklik geçirmemiştir.
Gümrük vergisi yasağı, hem gümrük
birliği hem de iç pazar ile bağlantılı
olsa bile, esasen, gümrük birliğinin
ana bileşenlerinden birisidir. Nitekim Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 28(1).
maddesine göre:
“Birlik, mal ticaretinin tümünü kapsayan ve Üye Devletler arasındaki ithalatta ve ihracatta gümrük vergileri
ve eş etkili tüm vergilerin yasaklanmasını ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde
ortak gümrük tarifesinin kabulünü
içeren bir gümrük birliğini kapsar.”
Gümrük vergisi yasağı, gümrük vergisine eş etkili vergi yasağı ile birlikte, ABİHA’nın 30. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:
“Üye Devletler arasındaki ithalatta
ve ihracatta gümrük vergileri ve eş
etkili vergiler yasaktır. ...”
Gümrük vergisi kavramı, birincil hukuk veya ikincil hukuk aracılığıyla
tanımlanmadığı gibi, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından
da ele alınmamıştır. Gümrük vergisi
kavramı, bir tarife temelinde belirlenmiş olan, ihracatçı tarafından köken devlete veya ithalatçı tarafından
ev sahibi devlete ödenmek üzere belirli bir oran veya miktar üzerinden
talep edilen mali yük olarak tanımlanabilir. Eğer Üye Devletler arasındaki
ithalatta ve ihracatta gümrük vergisi
söz konusuysa bu, mutlak olarak yasaktır.
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Gümrük vergisi yasağına örnek olarak, kıyasen, Van Gend en Loos davası (Case 26/62) gösterilebilir.
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Gümrük Vergisine
Eş Etkili Vergi Yasağı
(Prohibition of Charges
Having an Equivalent
Effect to a Customs Duty)
–İlke GÖÇMEN–
Gümrük vergisine eş etkili vergi yasağı, tarihsel gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
Gümrük vergisine eş etkili vergi yasağı, gümrük vergisi yasağı ile birlikte, ilk olarak, Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu yasak, bu Antlaşma
ile kurulmak istenen gümrük birAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

liğinin ve ortak pazarın bir unsuru
olan malların serbest dolaşımının
alt unsurlarından bir tanesidir. Bu
yasak, orijinal kurucu antlaşma ile
getirildikten sonra kurucu antlaşma
değişikliği ile, yani Avrupa Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması
(1999), Nice Antlaşması (2003) ve
Lizbon Antlaşması (2009) ile kayda
değer bir değişiklik geçirmemiştir.
Gümrük vergisine eş etkili vergi yasağı, hem gümrük birliği hem de İç
Pazar ile bağlantılı olsa bile, esasen, gümrük birliğinin ana bileşenlerinden birisidir. Nitekim Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 28(1). maddesine
göre:
“Birlik, mal ticaretinin tümünü kapsayan ve Üye Devletler arasındaki
ithalatta ve ihracatta gümrük vergileri ve eş etkili tüm vergilerin yasaklanmasını ve üçüncü ülkelerle
ilişkilerde ortak gümrük tarifesinin
kabulünü içeren bir gümrük birliğini
kapsar.”
Gümrük vergisine eş etkili vergi yasağı, gümrük vergisi yasağı ile birlikte, ABİHA’nın 30. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:
“Üye Devletler arasındaki ithalatta
ve ihracatta gümrük vergileri ve eş
etkili vergiler yasaktır. ...”
Gümrük vergisine eş etkili vergi
kavramı, birincil hukuk veya ikincil
hukuk aracılığıyla tanımlanmamışsa da Avrupa Birliği Adalet Divanı
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(ABAD) tarafından tanımlanmıştır.
Commission v Italy kararına (Case
24/68) göre, gümrük vergisine eş
etkili vergi, Avrupa Birliği (AB) içi
bir sınırı geçmesi nedeniyle, yerli ya
da yabancı mallara tek taraflı olarak
yüklenen ve dar anlamda gümrük
vergisi olmayan –miktarı ve şekli
veya uygulama biçimi nasıl olursa
olsun– her türlü parasal yük anlamına gelir. Bu bakımdan, Diamantarbeiders kararına (Joined cases 2
and 3/69) göre, bu parasal yükün
devletin yararına yüklenip yüklenmediği veya ayrımcı ya da koruyucu
bir etkisinin olup olmadığı ile vergiye muhatap kalan ithal ürün ile yerli
ürün arasında rekabet olup olmadığı herhangi bir önem taşımaz. Eğer
Üye Devletler arasındaki ithalat ve
ihracatta gümrük vergisine eş etkili
vergi söz konusuysa bu, mutlak olarak yasaktır.
Gümrük vergisine eş etkili vergi
örneği olarak Donner kararı (Case
39/82) veya Viamar kararı (C–
402/14) gösterilebilir.
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Gümrükler 2020
(Customs 2020)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Gümrükler 2020, üye ülkelerdeki
gümrük idarelerinin bilgi kapasitelerini ve uzmanlıklarını artırmaya yönelik geliştirilmiş bir işbirliği programıdır. Trans-Avrupa bilgi sistemlerinin ortaklaşa yürütülmesi, Üye Devletlerdeki kurum çalışanlarını bir
araya getirerek iletişim ağının oluşturulması program amaçlarının başında gelmektedir. 2014-2020 Mali
Planı süresince belirlenmiş program
bütçesi 522,9 milyon Avro’dur. Bu
kapsamda; Birliğin ve Üye Devletlerin ekonomik, finansal çıkarlarının
ve fikri ve sinai hakların korunması,
gümrük otoritelerinin idari kapasitelerinin iyileştirilmesi yoluyla Avrupalı işletmelerin rekabet gücünün
artırılması hedeflenmektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için, bilgisayarlı otomasyonun geliştirilmesi,
gümrükleme süreçlerinin ve kontrol mekanizmalarının modern ve
uyumlaştırılmış yaklaşımlarla yürütülmesi, meşru ticaretin hızlandırılması, uyum maliyetlerinin ve
idari işlem yükünün azaltılması ve
gümrük otoritelerinin işleyişinin iyileştirilmesi, programın öncelikleri
olarak belirlenmiştir.
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Gümrükler 2020 programı hedef
odaklı bir program olarak tasarlanmıştır. Program, 2014-2020 çok yıllı
mali plan kapsamında, “gümrükler
için çok yıllı-eylem planı” ile ilgili
1294/2013 sayılı Tüzük ile yürürlüğe girmiştir. Program kapsamındaki
tüm eylem planları stratejik ve vizyoner bakış açısıyla “yıllık iş planları” şeklinde planlanmıştır. Avrupa
2020 Stratejisi doğrultusunda program önceliği akıllı büyüme, yol haritası ise Avrupa için dijital gündem
olarak belirlenmiştir.
Program kapsamında, enformasyon
ve teknoloji alanındaki program geliştirme faaliyetleri; özellikle yeni
bilgi sistemleri ve kalite yönetimi,
seminer, çalıştay, iş ziyaretleri ve
benzeri faaliyetlerden oluşan ortak
eylemler, kişilerin yetkilerinin artırılmasına yönelik projeler finanse
edilmektedir. Programın yürütülmesinden sorumlu kuruluş Komisyon olup üye ülkelerden seçilmiş
delegelerin oluşturduğu Gümrükler
2020 Komitesi tarafından desteklenmektedir.
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Güney Amerika Ortak
Pazarı (Southern
Common Market
(MERCOSUR))
–Melis BOSTANOĞLU–
Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR), üye olan Güney Amerika
ülkeleri arasında serbest ticaret,
gümrük birliği ve ortak pazar hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlayan
bir ticaret blokudur. 1991 yılında
kurulan bu örgütün kurucu üyeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve
Uruguay’dır. Bu örgüt, 14.869.775
km²’lik bir yüz ölçümüyle çok geniş
biyoçeşitliliği içerisine alırken, toplam 295 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Örgüt ayrıca dünyanın en büyük
beşinci ekonomisidir.
MERCOSUR’un temelleri, demokrasi ve ekonomik kalkınma ilkelerine
dayanmaktadır ve örgütün Daimi
Sekretaryası Uruguay’ın başkenti
Montevideo’da bulunmaktadır. Kuruluşundan beri örgütün en büyük
amacı, ulusal ekonomilerin uluslararası pazara rekabetçi entegrasyonu
ile iş ve yatırım fırsatları yaratan ortak bir alan oluşturmaktır. MERCOSUR ayrıca, ülke ve ülke gruplarıyla
ticari, siyasi veya işbirliği içeren anlaşmalara imza atmıştır.
Venezuela bu örgüte 2012 yılında
katılmış olsa da, ülkenin üyeliği demokratik esaslara uyulmadığı gerekçesiyle 5 Ağustos 2017 tarihinde
süresiz askıya alınmıştır. Bunun yanı
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sıra Bolivya Çokuluslu Devleti’nin
katılım süreci 2012 yılında başlamıştır. Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana,
Peru ve Surinam gibi Güney Amerika
ülkeleri de örgütün ortak üyeleridir.
Okuma Listesi
Güney Ortak Pazarı Resmi İnternet
Sitesi.
https://www.mercosur.int/en/
Avrupa Komisyonu (2019). Countries and Regions: Mercosur, http://
ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/

Güney Doğu Avrupa İçin
İstikrar Paktı (Stability
Pact for South-Eastern
Europe)
–Hatice YAZGAN–
Güney Doğu Avrupa İçin İstikrar Paktı, Kosova savaşının yaşandığı 1999
yılında gerçekleştirilen Köln Zirvesi
ile Balkan ülkeleri için “istikrar, barış
ve refah getirme ve bölge ülkeleri arasında işbirliğinin sağlanması”
amacı ile kurulmuştur. Pakt’ın özel
koordinatörü Hombach’ın işaret ettiği üzere, Kosova sorununun etkilerinin giderilmesi ve bölgenin istikrara kavuşturulması, Pakt amaç ve
faaliyetleri bakımından öncelikli olarak ele alınmıştır. Pakt, bölge ülkeleri ve söz konusu girişim için liderlik
rolü üstlenen Avrupa Birliği (AB)
yanında, NATO, AGİT, G-8 ülkelerini
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bir araya getirmiştir. Bunlar dışında uluslararası mali kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşları, bölge dışından
ülkeler gibi çok sayıda farklı uluslararası aktörün Pakt kapsamında
bir araya gelmesi, AB’nin bu tür bir
oluşuma liderlik yapması açısından
da önemli addedilmektedir. Pakt faaliyetlerinin koordinasyonu için özel
bir koordinatör atanmıştır ve atanan
koordinatör, “Demokratikleşme ve
insan hakları”, “Ekonomik yeniden
yapılanma, işbirliği ve kalkınma” ve
“güvenlik” konularını koordine etmekle görevlendirilmiştir. AB, Pakt
çerçevesinde Balkan ülkelerinin AB
ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkilerinin tesis edilmesi konusunda çaba
harcamıştır.
Pakt, AB’nin bölge ülkeleri için oluşturduğu İstikrar ve Ortaklık Anlaşmalarının temelini oluşturduğu yapı
içinde, bölgenin istikrarının sağlanması için rol üstlenmiştir. Nitekim
AB’nin Batı Balkanlar için geliştireceği bu çerçeve İstikrar ve Ortaklık Süreci adı altında bu ülkelerin
AB genişleme politikası kapsamına
girmesi ile sonuçlanmıştır. Pakt’ın
oluşturduğu yapı çerçevesinde bir
araya gelen bölge ülkeleri liderleri
için bir işbirliği zemini oluşmakta ve
bu da AB’nin Pakt ile oluşturmaya
çalıştığı istikrarın sağlanması amacına hizmet etmektedir. 2008 yılında
Bölgesel İşbirliği Konseyi (Regional
Cooperation Council) Pakt’ın yerini
almıştır.
Okuma Listesi
Demirtaş, Birgül. “AB’nin DönüştüAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rücü Gücü ve Batı Balkanlarda Demokratikleşme Süreci: Başarılanlar
ve Başarılamayanlar”, Sanem Baykal
et al., (der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye-AB
İlişkileri Ataum 30. Yıl Armağanı,
Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2018, s. 194-195.
Hombach, Bodo. “Stability Pact for
South-Eastern Europe: A New Perspective For the Region”, Perceptions, Cilt: 5, 2000.
Yazgan, Hatice. “Yugoslavya Nostaljisinden Avrupa Birliği Sürecine: Batı
Balkanlar ve Avrupa Birliği İlişkileri”,
DOĞUBATI, 89, 2019, s. 163-182.

Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi (GKRY) (Greek
Cypriot Administration of
Southern Cyprus)
–Yeliz ŞAHİN–
Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin
tarihine bakıldığında, 1959-1960
Londra ve Zürih Anlaşmalarına dayanan ortaklık devleti “Kıbrıs Cumhuriyeti”, Rumların, Kıbrıs Türk halkını ortaklık devleti kurumlarından
dışlamaya ve adadaki varlıklarını
sona erdirmeye yönelik girişimleri
ve Yunanistan ile birleşme (enosis) hedefini gerçekleştirmek üzere
başlattıkları kanlı kampanya nedeniyle 1963’te ortadan kalkmıştır.
1974 yılında Kıbrıs’ı Yunanistan’a
bağlamak üzere başlatılan katliam,
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Türkiye’nin askeri müdahalesiyle
sonlanmıştır. Türkiye’nin müdahalesini takiben 1974 yılında Kıbrıs Türk
Federe Devleti, 1983 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
ilan edilmiştir. Ortaklık devletini
gasp eden Rum tarafı, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere
uluslararası platformlarda bu kimliği kullanmaktadır. Kıbrıs meselesini
çözmek üzere 1968’den bu yana BM
gözetiminde süregelen görüşmelerden henüz somut bir sonuca ulaşılamamıştır. (Bkz. Kıbrıs Sorunu)
Ortaklık devleti sırasında, 1962 yılında AET’ye ortaklık başvurusunda
bulunulmuştur. Başvurunun hemen
ardından başlayan toplumlar arası
çatışmalar nedeniyle yönetimden
ayrılmak zorunda bırakılan Kıbrıs
Türk toplumu temsilcileri, Ortaklık
Anlaşması müzakerelerinde yer alamamıştır. Rum tarafı, 19 Aralık 1972
tarihinde AET ile Ortaklık Anlaşması imzalamıştır ve anlaşma, 1 Ocak
1973’te yürürlüğe girmiştir. Önce
Birleşik Krallık’ın, sonra Yunanistan’ın Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET)/AB üyeliği, Türk-Yunan meseleleri ve Kıbrıs sorunu gibi faktörler
tarihsel açıdan GKRY-AB ilişkilerini
şekillendiren faktörler olmuştur.
GKRY, 4 Temmuz 1990 tarihinde
adanın tamamını temsilen AB’ye
üyelik başvurusunda bulunmuştur.
Rum tarafının başvurusu hukuk dışı
olmasına rağmen Avrupa Komisyonu, 30 Haziran 1993 tarihinde
yayımladığı görüşünde, başvuruyu
uygun bulmuş, ancak Ada’da çözüm
perspektifinin daha kesin olduğu bir
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sırada üyelik sürecine başlanmasına
karar vermiştir. Adadaki görüşmelerin başarısız olması durumunda,
konuyu Ocak 1995’te yeniden ele
alınacağını belirtmiştir. Yunanistan’ın Dönem Başkanlığı sırasında
toplanan 24-25 Haziran 1994 tarihli Korfu Zirvesi’nde GKRY’nin AB’ye
kabul edilmesi için müzakerelerin
hızlandırılması kararı alınmıştır. Bu
kararda, Yunanistan’ın, Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın 1995
yılında AB’ye katılımına karşı veto
kullanacağı yönündeki tehdidi etkili olmuştur. 6 Mart 1995’te Genel
İşler Konseyi, GKRY ile müzakerelere planlanan Hükümetlerarası
Konferans’tan altı ay sonra başlayacağını duyurmuştur. Bu kararda,
Yunanistan’ın Türkiye ile Gümrük
Birliği’ne ilişkin görüşmelerde vetosunu kullanacağını söylemesi etkili
olmuştur. Temmuz 1997’de Avrupa
Komisyonu’nun açıkladığı “Gündem
2000” başlıklı raporunda, Kıbrıs
meselesinin çözümünün GKRY’nin
olası üyeliği için bir önkoşul teşkil
etmediğini ortaya koymuştur. 12-13
Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi’nde, GKRY ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına ve GKRY’nin
AB’ye üye olacak ülkeler arasında ilk
grupta yer almasına karar verilmiştir. 31 Mart 1998’de GKRY ile katılım
müzakerelerine başlanmıştır. Aralık
1999 tarihinde gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde ise Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasının AB
üyelik sürecini kolaylaştıracağı belirtilirken, müzakereler tamamlanıncaya kadar çözüme varılamaması
halinde bunun bir ön koşul sayılmayacağı ifade edilmiştir. Türkiye’nin
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aday ülke ilan edildiği Helsinki Zirvesi kararları, aynı zamanda Kıbrıs
meselesi ve Türkiye’nin AB süreci
arasında bağlantı kurması açısından önem taşımaktadır. Bu ibarede,
Yunanistan’ın, GKRY’nin üyeliğine
onay verilmemesi halinde dokuz
ülkeyi daha kapsayan Doğu Genişlemesini veto etme tehdidinde bulunması belirleyici olmuştur. GKRY
ile müzakereler, Aralık 2002’de Kopenhag Zirvesi’nde tamamlanmıştır.
16 Nisan 2003 tarihinde, diğer dokuz ülke ile birlikte Atina’da Katılım
Antlaşması’nı imzalayan GKRY, 1
Mayıs 2004 tarihinde adanın tamamını temsil ettiği iddiasıyla AB’ye
üye olmuştur.
Bu süreçte, BM Genel Sekreteri Kofi
Annan’ın adıyla anılan kapsamlı çözüm planı, adada çözüm umutlarını
artırsa da, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulmasından bağımsız olarak AB üyeliği garanti edilen
GKRY, Annan Planı’nın reddedilmesi
yönünde kampanyalar yürütmüştür.
Annan Planı, 24 Nisan 2004 tarihinde adanın her iki tarafında gerçekleştirilen referandumlarda, Kıbrıs
Türk halkının %64,9’u çözüme ve AB
üyeliğine “evet” demesine karşılık
Rum halkının %75,8’inin hayır oyuyla reddedilmiştir.
GKRY’nin Katılım Antlaşması’na ek
10’uncu Protokol, KKTC topraklarından “hükümetin etkin kontrol
uygulamadığı bölgeler” olarak söz
edilmekte olup, AB müktesebatının
KKTC topraklarında uygulanması askıya alınmıştır. 26 Nisan 2004’te AB
Konseyi tarafından Annan Planı’na
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“evet” diyen KKTC’nin izolasyonunun sonlandırılması yönünde girişimde bulunmakla görevlendirilen
Avrupa Komisyonu; bu doğrultuda
Mali Yardım Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü
Tasarısı’nı sunmuştur. Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Rum tarafının tutumu
ve hukuki zemin tartışmaları nedeniyle yürürlüğe girememiştir.
Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturulmadan GKRY’nin tek yanlı olarak
gerçekleşen AB üyeliği nedeniyle,
Kıbrıs meselesi Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinde önemli bir sorun alanı haline gelmiştir.
GKRY, AB içerisindeki konumunu;
KKTC’nin uluslararası izolasyonun
sonlandırılmasına yönelik girişimlerin önlenmesi ve Türkiye’den AB
üyelik sürecinde Kıbrıs meselesine ilişkin taviz elde etme amaçları
doğrultusunda kullanma stratejisi
gütmüştür. Ankara Anlaşması’nın
AB’ye 2004 yılında katılan ülkelere
genişletilmesi sürecinde Türkiye, 29
Temmuz 2005’te Ankara Anlaşması’nı GKRY dahil AB’ye yeni katılan
ülkelere genişleten Ek Protokol’ü
imzalamış ancak bir deklarasyon
yayımlayarak bunun GKRY’yi tanıdığı anlamına gelmediğini ortaya
koymuştur. Yayımladığı karşı deklarasyonda konuyu malların serbest
dolaşımına getirilen bir kısıtlama
olarak yorumlayan AB, konunun AB
müzakere sürecini etkileyeceği uyarısında bulunarak, 2006’da konuyu
ele alma taahhüdünde bulunmuştur. Aralık 2006’da AB Dış İlişkiler
ve Genel İşler Konseyi, Türkiye’nin
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lülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle katılım müzakerelerinde
ilgili sekiz faslın (“Malların Serbest
Dolaşımı”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Mali Hizmetler”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”,
“Balıkçılık”, “Taşımacılık Politikası”,
“Gümrük Birliği” ve “Dış İlişkiler”)
askıya alınmasına ve hiçbir faslın
geçici olarak dahi kapatılmamasına
karar vermiştir. Söz konusu kararın
yeniden ele alındığı Aralık 2009 tarihli AB Dış İlişkiler ve Genel İşler
Konseyi Toplantısı’nda, GKRY yayımladığı tek yanlı deklarasyonla Türkiye’nin müzakere sürecinde altı faslı
(“İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “Enerji”, “Yargı ve Temel Haklar”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “Eğitim
ve Kültür” ve “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası”) tek yanlı olarak
bloke ettiğini açıklamıştır. Gelinen
noktada, katılım müzakerelerinde
14 faslın açılması, tüm fasılların geçici olarak kapatılması AB Konseyi
ve Rum tarafının engellemeleri nedeniyle bloke edilmiş durumdadır.
(Bkz. Türkiye-Avrupa Birliği Katılım
Müzakereleri)
AB içerisinde, Schengen Alanı’na
dahil olmayan GKRY, 2008 yılında
Avro Alanı’na dahil olmuştur. Ekonomisi turizm ve bankacılık sektörüne dayanan GKRY, 2012 yılında patlak veren bankacılık krizi nedeniyle
iflasın eşiğine gelmiş ve İrlanda, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’dan
kurtarma paketine başvuran beşinci
ülke olmuştur. Mayıs 2013’te, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Para
Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan 10 milyar Avro tutarında
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kurtarma paketi alan GKRY, sermaye kontrolleri uygulayan ilk Avro
Alanı ülkesidir. Sermaye kontrolleri
2015’te kaldırılırken GKRY’nin kurtarma programı Mart 2016’da sona
ermiştir. GKRY, AB Dönem Başkanlığını 2012 yılının ikinci yarısında üstlenmiştir.
Başkanlık sisteminin geçerli olduğu
GKRY’de, Demokratik Seferberlik
Partisi’nin (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis, Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen başkanlık seçimlerinde ikinci
kez Başkan seçilmiştir.
Kıbrıs meselesine çözüm çabaları değerlendirildiğinde, son olarak
Mayıs 2015’te başlayan müzakere
turunda varılan yakınlaşmalar çözüm umutlarını artırmıştır. İsviçre’nin Crans Montana kasabasında
Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde
adadaki iki toplumun yanında garantör ülkelerin ve AB’den temsilcilerin katılımıyla toplanan Kıbrıs Konferansı, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.
GKRY, ada çevresinde keşfedilen
hidrokarbon rezervlerine ilişkin anlaşmazlıkla son dönemde gündemdedir. Tek yanlı olarak münhasır
bölge ilan eden ve bölge ülkeleriyle
sınırlandırma anlaşmaları imzalayan
GKRY’nin, adadaki doğal kaynakların eş sahibi olan Kıbrıs Türk halkının
haklarını hiçe sayarak attığı adımlar
gerginliği artırmıştır.
Okuma Listesi
KKTC Başbakanlık AB Koordinasyon
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281 – 293.
Şahin, Yeliz. “Reuniting Cyprus: New
Dynamics & Implications for Turkey-EU Relations”, İKV Yayınları,
No:282. İstanbul, 2016 ve Şahin, Yeliz. “AB Dışişleri Bakanlarının Yaptırım
Kararları Ekseninde Doğu Akdeniz
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Gürol Davası (Gürol Case)
–İlke GÖÇMEN–
Gürol davası, C–374/03 sayı ve 7
Temmuz 2005 karar tarihli olup
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği
(AB) ortaklık hukukunun maddi boyutu –Türk işçilerinin aile üyeleri–
ile ilgilidir.
Gürol davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan
Gürol, Türk vatandaşı olup yine Türk
vatandaşı işçi olan anne ve babası
ile birlikte Almanya’da yaşamaktadır. Bayan Gürol, 1995 yılında Tübingen Üniversitesi’nde (Almanya)
bölgesel çalışmalar okumaya başlamış, eğitim bursu da almıştır. Bayan
Gürol, üniversitede okumaya başlayınca ana ikametgahını Tübingen’e
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almış, aile evini ikincil ikametgahı
olarak göstermiştir. Bayan Gürol, lisans çalışmalarının bir kısmını Ekim
1999 – Eylül 2000 arası Boğaziçi
Üniversitesi’nde sürdürmek istemiş ve 13 Ağustos 1999’da bunun
için yurt dışı eğitim bursu başvurusu yapmıştır. İlgili makam 2 Eylül
1999’da bu başvuruyu reddetmiştir,
zira Bayan Gürol, ilgili mevzuat kapsamında yabancı sayılmaktadır ve
–Alman vatandaşlarından farklı olarak– ancak böyle bir yurt dışı eğitimi gerekliyse bursa hak kazanabilir.
Bayan Gürol 29 Eylül 1999’da bu karara karşı itiraz etmişse de 17 Aralık
1999’da bu itiraz reddedilmiştir. Bayan Gürol, Alman hukukunun 1/80
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
md. 9’a aykırı olduğu iddiasıyla ulusal mahkeme önünde dava açmıştır.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep
etmiştir.

o Üye Devlette oturan Türk çocukları, bu Üye Devletteki genel eğitim,
çıraklık eğitimi ve mesleki eğitim
kurslarına kabul edilmelerinde, o
Üye Devlet vatandaşlarının çocukları için istenen giriş koşulları ile aynı
koşullara tabi tutulacaktır. Türk çocukları, o Üye Devlette, bu alandaki
ulusal mevzuat çerçevesinde sağlanan avantajlardan yararlanabilir.
Eşit muamele kuralı, kesin bir sonuç
yükümlülüğü ortaya koymaktadır,
bu bakımdan herhangi bir müteakip önlemin alınmasını gerektirmez
ve doğası gereği bir birey tarafından
ulusal mahkeme önünde kullanılabilir. Kaldı ki gerek ilgili OKK’nın gerek alakalı olduğu Ankara Anlaşması’nın amacı ve niteliği de doğrudan
etkiye elverişliliği göstermektedir.
Sonuç olarak, 1/80 sayılı OKK md. 9
doğrudan etkilidir. Gürol kararı, bu
yönüyle, söz konusu maddenin doğrudan etkili olduğunu ortaya koyan
ilk karar olması nedeniyle önem taşımaktadır.

ABAD, Gürol kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 1/80
sayılı OKK md. 9 doğrudan etkili
midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a
göre yerleşik içtihat hukukuna göre
OKK’nın bir hükmü, kendisinin ve
bağlı olduğu anlaşmanın lâfzı, amacı ve niteliği göz önünde tutularak
uygulanması veya etkisi ile ilgili olarak herhangi bir müteakip önlemin
alınmasına konu olmaksızın açık
ve kesin bir yükümlülük içeriyorsa
doğrudan etkili kabul edilmelidir.
1/80 sayılı OKK md. 9’a göre bir Üye
Devlette hukuka uygun olarak çalışmakta bulunan ebeveyni ile birlikte

İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md.
9’un kapsamı üzerinde durulmuştur. Ön karara başvuran ulusal mahkeme, 1/80 sayılı OKK md. 9’daki
ikamet koşulunun ortak bir aile evinin varlığını gerekli kılıp kılmadığı
veyahut da ortak ikametin yeterli
olup olmadığı, bu anlamda birincil
olmasa da ikincil ikametin aile ile
birlikte oluşunun yeterli olup olmadığı noktasında tereddüte düşmüştür. ABAD’a göre somut uyuşmazlıktaki gibi, bir Türk çocuğu, ev sahibi
Üye Devlette hukuka uygun olarak
ailesi ile birlikte ikamet ediyorsa
ve öğrenim amacıyla ana ikameti-
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ni aynı devletteki öğrenim gördüğü
yere taşıdıysa 1/80 sayılı OKK md.
9’daki ikamet koşulunu karşılıyor
demektir. Gürol kararı, bu yönüyle,
söz konusu 1/80 sayılı OKK md. 9’un
uygulama alanını ortaya koyan kararlardan birisi olmuştur.
Üçüncü olarak, vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının etkileri
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre
1/80 sayılı OKK md. 9 anlamında
eğitime eşit erişim eğitimin her türüne uzanır, dolayısıyla somut uyuşmazlıktaki gibi ekonomi bilimindeki
kursları da içerir. Bu kurslar, yurt
içinde olabileceği gibi, yurt dışında
da veriliyor olabilir. Türk çocukları
bu alandaki ulusal mevzuat çerçevesinde sağlanan avantajlardan
yararlanabilir. O halde, 1/80 sayılı
OKK md. 9 uyarınca, somut uyuşmazlıktaki gibi bir burs bakımından,
bir Türk çocuğunun eğitim burslarına ayrımcı olmayan biçimde erişim
hakkı mevcuttur. Dahası, Türk çocuğu, bu burs çerçevesinde ailesinin
köken devletinde eğitimini sürdürmeye karar verdi diye bu haktan
yoksun bırakılamaz. Gürol kararı, bu
yönüyle, Türkiye – AB ortaklık hukukundaki Türk işçilerinin aile üyelerine yönelik vatandaşlık temelinde
ayrımcılık yasağının kayda değer sonuçlar doğurabileceğine örnek oluşturan kararlardan birisidir.
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Gymnich Toplantıları
(Gymnich Meetings)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin
dışişleri bakanlarını altı aylık dönemlerde bir araya getiren toplantılardır. 1970’lerde Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) üyesi ülkeler, aralarındaki ekonomik bütünleşmenin
başarısının siyasi konularda işbirliği
yapmalarından geçtiğinin farkına
varmıştır. Bu dönemde Arap-İsrail
mücadelesi kaynaklı siyasi bir krizin
sonrasında yaşanan ekonomik kriz
de, AET üyesi ülkeleri aralarındaki
siyasi işbirliğinin ivedilikle işlerlik
kazanması gerektiği yönünde ikna
etmiştir. Avrupa Siyasi İşbirliği, Maastricht Antlaşması öncesi dönemde Gymnich toplantıları gibi gayri
resmi mekanizmalar geliştirerek faaliyet göstermiştir. Gymnich toplantıları adını, ilk toplantıya ev sahipliği
yapan Almanya’nın Bonn eyaleti yakınlarında yer alan kaleden almaktadır. Toplantılara dışişleri bakanları, samimi bir ortam oluşmasını
sağlamak adına bireysel katılım göstermekte, kendilerine yardımcıları,
danışmanları ya da sekreterleri gibi
üçüncü şahıslar refakat etmemektedir. Bununla birlikte son yıllarda bu
toplantılara, Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi,
Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk
ve Genişleme Müzakerelerinden
sorumlu komisyon üyesi, Avrupa
Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinden bir temsilci ve Bakanlar
Konseyi temsilcisinin de katılımı
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söz konusu olmaktadır. Kimi zaman
AB’ye katılım süreci devam etmekte
olan aday ülkelerin dışişleri bakanları da toplantılara davet edilmektedir. Toplantılar Konsey dönem başkanlığını yürütmekte olan AB üyesi
ülke ev sahipliğinde düzenlenmekte
ve çoğunlukta şehir merkezlerinin
dışında mekânlarda gerçekleştirilmektedir. Gymnich toplantılarında
bir araya gelen dışişleri bakanları,
çoğunlukla hâlihazırda devam etmekte olan uluslararası siyaset ve
AB’nin gündeminde olan gelişmeleri ya da konuları gayri resmi bir
şekilde ele almaktadır. Toplantının
yeri, tarihi ve gündemde yer alan
konulara dair ana başlıklar ilan edilmektedir. Bununla birlikte AB üyesi
ülkelerin dışişleri bakanlarının uluslararası gelişmelere dair samimi
fikirlerini paylaşmalarına yönelik
olan toplantılar sonunda herhangi
bir açıklama ya da bildiri yayınlanmamaktadır.
Okuma Listesi
Glarbo, Kenneth. “Wide-awake Diplomacy: Reconstructing the Common Foreign and Security Policy
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European Public Policy, 6(4), 1999,
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Policy Deliberation”, CEUR Working
Paper Series, No. 2, 2011.

Hakim Durumun Kötüye
Kullanılması (Abuse of
Dominant Position)
–Ceran ARSLAN OLCAY ve Zafer Can
DARTAN–
Hâkim durum, ekonomik açıdan
bakıldığında bir gücün ifadesi olarak karşımıza çıkar. Roma Antlaşması’nın 82. maddesi ile, Avrupa
Birliği’nin (AB) başlangıç yıllarından
bu yana hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamıştır. Ortak pazarda bir veya birkaç teşebbüsün,
piyasayı etkileme gücünü kötüye
kullanarak rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunması ve bu nedenle
üye devletler arası ticareti etkilemesi, ortak pazarın temel ilkeleriyle
bağdaşmayacağı ve Birlik içi ticareti olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle yasaktır. Bu durum, Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 102. maddesinde düzenlenmiştir.
Hakim durumun kötüye kullanılmasının bazı örnekleri, Komisyon ve
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
kararları ışığında şunlar olabilir. Pazara girmek isteyen teşebbüslerin
engellenmesi, rakiplerin piyasaya
girişlerinin zorlaştırılması, eşit durumda olan alıcılara aynı hak veya
yükümlülükler için farklı şartlar öne
sürülmesi, herhangi bir mal veya
hizmet alımı için başka bir mal veya
hizmet alımının şart koşulmasına,
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belli bir piyasada kurulan hakimiyet
sayesinde elde edilen avantajların
başka bir piyasada rekabeti bozacak
şekilde kullanılması ve nihai tüketicilerin zararına olacak şekilde üretimin kısılması, pazarlama ve teknik
gelişme imkanının kısıtlanması olarak da tanımlanmaktadır.
Hâkim durumun en önemli göstergesi elde edilmiş olan pazar payıdır.
İlgili işletmenin pazar payının yanı
sıra, rakiplerin pazar paylarının da
belirlenmesi. % 30 pazar payına
sahip bir işletme rakiplerin pazar
payının % 1-2’den fazla olmadığı
bir pazarda hâkim durumda kabul
edilebilir. Oysa % 25, % 10, % 20, %
5 ve diğerleri % 10 pazar payına sahip ise % 30 pazar payına sahip bir
işletme hâkim durumda görülmeyecektir. Bu nedenle hâkim durumun
belirlenmesi, öncelikle pazar payının saptanmasıyla başlar. Avrupa
Birliği’nde işletmelerin çok yüksek
pazar paylarına sahip olması tek
başına hâkim durum oluşumunun
kabulü için yeterli bulunmaktadır.
Rekabet konusundaki en iyi örneklerden biri olarak da AB Rekabet
Kurumu’nun Google’a verdiği cezalar gösterilebilir. 2020 yılı itibariyle
Dünya genelindeki dijital pazarın
yaklaşık olarak % 90’ından fazlasını
elinde bulunduran Google, 2016 yılında AB tarafından Android işletim
sistemiyle piyasayı domine etmek
ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlanmış ve AB, 2017 yılında
şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar Avro, 2018 yılında
ise Android işletim sisteminde pi612

yasa hakimiyetini kötüye kullandığı
gerekçesiyle 4,3 milyar Avro ceza
kesmiştir. 2019 yılında da internet
reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense‘in rekabet kurallarını ihlal ettiği
gerekçesiyle 1,49 milyar Avro ceza
ödemesine hükmetmiştir. Google,
toplam olarak, 8,21 milyar Avro tutarında para cezasına çarptırmıştır.
Okuma Listesi
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Haklı Gösterme
(Justification)
–İlke GÖÇMEN–
Haklı gösterme, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan
vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Haklı
gösterme bu bağlama oturtulduktan sonra açıklanacaktır.
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Haklı gösterme, esasen, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) temel
serbestîler ile ilgili olarak kullandığı ortak çerçevenin aşamalarından
birisidir. Herhangi bir somut uyuşmazlık yönünden, birinci aşamada,
o somut uyuşmazlık ile ilgili olan
ve o uyuşmazlığı çözecek düzenleme getiren bir Avrupa Birliği (AB)
tasarrufu, yani pozitif bütünleşme,
var mı diye bakılır. Eğer varsa uyuşmazlık ona göre çözülür. Eğer yoksa
ikinci aşamada, o somut uyuşmazlık
temel serbestîlerden herhangi birisinin uygulama alanı içinde kalıyor
mu diye bakılır. Eğer kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem, temel
serbestîler bakımından vatandaşlık temelinde doğrudan ayrımcılık
veya vatandaşlık temelinde dolaylı
ayrımcılık veya kısıtlama oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer oluşturuyorsa dördüncü aşamada, yani haklı
gösterme aşamasında, o somut
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem
haklı gösterilebilir nitelikte mi diye
–haklı gösterme– bakılır. Eğer ihtilaflı ulusal önlem haklı gösterilebilir
nitelikteyse AB hukukuna aykırılık
oluşmamış demektir, dolayısıyla o
önlem uygulanmaya devam edebilir. Eğer ihtilaflı ulusal önlem haklı
gösterilebilir nitelikte değilse AB
hukukuna aykırılık oluşmuş demektir, dolayısıyla o önlem bir kenara
bırakılır ve somut uyuşmazlık temel
serbestîler uyarınca çözülür.

lık ilkesi ile uyumlu olmak kaydıyla
haklı gösterilebileceğini ifade eder.
Buradaki en önemli nüans ise şöyle belirtilebilir. Böyle bir önlem,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık oluşturuyorsa yalnızca
kurucu antlaşmadaki istisnalar ile
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak
kaydıyla haklı gösterilebilir. Böyle
bir önlem, vatandaşlık temelinde
dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama
oluşturuyorsa hem kurucu antlaşmadaki istisnalar hem de kamu yararına ilişkin ağır basan sebepler ile
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak
kaydıyla haklı gösterilebilir.
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Haklı gösterme, öz olarak, temel
serbestîler yönünden kural olarak
yasak olan bir ulusal önlemin belirli
meşru sebep temelinde ve orantılıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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Hallstein, Walter
(1901-1982)
–Yeliz ŞAHİN–
Avrupa Komisyonu’nun ilk Başkanı,
Alman diplomat, devlet adamı ve
akademisyen Walter Hallstein, 1901
yılında Mainz / Almanya’da dünyaya
gelmiştir. Bonn, Münih ve Berlin’de
hukuk ve siyaset bilimi eğitimi alan
Hallstein, Rostock Üniversitesi’nde
ve Frankfurt Üniversitesi’nde dersler vermiş ve Karşılaştırmalı Hukuk
ve Ekonomi Hukuku Enstitüsü’nün
direktörlüğünü yürütmüştür. Nazi
rejimine karşıtlığıyla bilinen Hallstein, 1942’de orduya katılmak zorunda kalmış ve Almanya’nın müttefikler tarafından işgali sırasında esir
düşmüştür. ABD’de savaş esiri olarak geçirdiği dönemden sonra 1948
yılına kadar Frankfurt am Main
Üniversitesi’nin rektörlüğünü yürütmüştür. Hallstein, bunu takiben
Georgetown Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
Hallstein 1950 yılında, Almanya
Şansölyesi Konrad Adenauer tarafından, Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nu (AKÇT) kurmaya yönelik Schuman Konferansı müzakerelerinde Almanya heyetinin başkanı olarak atanmıştır. Bu süreçte
Hallstein, Fransız mevkidaşı Jean
Monnet ile yakın çalışma imkânı
bulmuştur. Almanya Dışişleri Bakanı olan Hallstein, Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun (AET) kurulması sürecinde de aktif rol oynamıştır. “Hallstein Doktrini” 1950’lerde ve bunu
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takip eden dönemde Almanya dış
politikasını şekillendirmiştir.
1958’de Avrupa Komisyonu’nun
ilk Başkanı olarak atanan Walter
Hallstein, bu görevi 1967 yılına kadar yürütmüştür. Hallstein, Avrupa
bütünleşmesinde belirleyici bir rol
üstlenmiş; Ortak Pazar’ın hızlı şekilde hayata geçirilmesine ve AB
kurumlarının gelişimine yön veren
isimlerden biri olmuştur. Hallstein’ın Avrupa bütünleşmesi konusundaki fikirleri, Avrupa Komisyonu
Başkanlığı döneminden sonra da
bütünleşmeye yön vermeye devam
etmiştir. Federal Avrupa vizyonuna
sahip Hallstein, AET’nin güçlü bir
Avrupa Komisyonu ve güçlü bir parlamentoya sahip olması gerektiğini
savunmuştur. Hallstein, bu dönemde, bütünleşmenin ulus-devletlere
öncelik veren hükümetlerarası metotla ilerlemesi gerektiğini savunan
Fransa Cumhurbaşkanı Charles de
Gaulle ile de karşı karşıya gelmiştir.
Sözkonusu görüş ayrılıkları, Ortak
Tarım Politikası mali düzenlemeleri ve Avrupa Parlamentosu’nun
bütçeye yönelik yetkilerini artıracak teklifler sunması ve nitelikli
çoğunluk metodunu savunması ile
derinleşmiş ve 1965’te Fransa’nın
Topluluk kurumlarındaki temsilcilerini çekerek yedi ay süreyle karar
alma süreçlerine katılmamasıyla
sonuçlanan “Boş Sandalye Krizi”ne
yol açmıştır. Kriz, 1966’de varılan
“Lüksemburg Uzlaşısı” ile çözüme
kavuşmuştur. Hallstein, 1969-1972
yılları arasında Almanya Parlamentosu’nun alt kanadı Bundestag’da
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milletvekili olarak görev yapmıştır.
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Hazmetme Kapasitesi
(Absorption Capacity)
Bkz. Entegrasyon Kapasitesi

Helsinki Nihai Senedi
(Helsinki Final Act)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Helsinki Nihai Senedi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı
AGİT/AGİK’in kurucu belgesi niteliğindedir. Soğuk Savaş nedeniyle
oluşan güvenlik ikilemi ve silahlanma yarışı, iki bloğu ve ekonomilerini
oldukça zor durumda bırakmıştır.
Sovyetler Birliği, 1954 yılından beri
Avrupa’da bir güvenlik konferansının toplanması konusunda ısrarlı bir
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tutum sergileyerek konferansın toplanması adına çağrıda bulunmuştur.
Batı ülkeleri Sovyetler Birliği’nin
çağrısı karşısında başta çekimser
davranmış ancak yumuşama dönemi, ülkelerin ekonomilerinin Soğuk
Savaş dinamiklerinden gittikçe daha
kötü etkilenmesi ve 1971 yılında
Berlin konusunda taraflar arasında
anlaşma sağlanması neticesinde
Konferans’ın toplanması gündeme
gelmiştir. Bu çerçevede Avrupa’da
güvenlik ve istikrarın sağlanması,
devletler arasındaki düzenli işbirliği
ve diyaloğun geliştirilmesi, anlaşmazlıkların azaltılarak güvenliğin
sağlanabilmesi için Konferans’ın
toplanmasına karar verilmiştir. Konferans’ta konuşulmak üzere güvenlik konusunda belirlenen üç konu
başlığı, “üç sepet” olarak adlandırılmıştır. 1. Sepet: “Avrupa’da Güvenliğe İlişkin Sorunlar”, 2. Sepet:
“Ekonomi, Bilim, Teknik ve Çevre
Alanındaki İşbirliği”, 3. Sepet: “İnsani Boyut ve Diğer Alanlarda İşbirliği”
olarak tespit edilmiştir. 1972 yılında Helsinki Konferansı’nın düzenlenmesi için görüşmeler başlamış,
1973’te Mavi Kitap olarak bilinen
konferans programı ve programın
sürdürülmesine dair “Helsinki Görüşmelerine Dair Son Tavsiyeler”
isimli belge kabul edilmiştir. Temmuz 1973’te başlayan Helsinki Konferansı’na 35 ülke katılmıştır. Batı
ülkeleri kıtada gerginliğin azaltılması ve insan hakları konusunda daha
fazla işbirliği arzularken, Sovyetler Birliği Orta ve Doğu Avrupa’da
Sovyetler Birliği’nin üstünlüğünün
sağlanmasını hedeflemiştir. Görüşmelerin sonunda 1 Ağustos 1975’te
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taraflar Helsinki Nihai Senedi’ni imzalamışlardır. İngilizce nüshası 62
sayfa olan Belge, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Konferansı’nın (AGİK) dayandığı temel ilkelerin belirlenmesini sağlamıştır. Bu ilkeler; “Egemen
eşitlik ve egemenliğe saygı”, “Sınırların ihlâl edilmezliği”, “Devletlerin
toprak bütünlüğünün korunması”,
“İçişlerine karışmama”, “Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma
tehdidinden kaçınma”, “Anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü”,
“Devletler arasında işbirliği”, “İnsan
hakları ve temel özgürlüklere saygı”, “Uluslararası hukuktan doğan
yükümlülüklerin iyi niyetle yerine
getirilmesi”dir.

ni Boyut ve Diğer Alanlarda İşbirliği
başlığını taşıyan üçüncü sepet ise
parçalanmış ailelerin birleştirilmesi, farklı uluslardan insanların evliliklerinin kolaylaştırılması, taraflar
arasında turizmin geliştirilmesi gibi
konuları içermektedir. AGİK, yumuşama döneminin bir getirisi olarak
Nihai Senedin düzenlemeleri ile
oluşturulmuş bir platform olmakla
birlikte, 1980’lerde bloklar arasında
yeniden artan gerilime engel olamamıştır. Bununla birlikte Soğuk Savaş
sona erdikten sonra AGİK’in yapısını
kurumsallaştırma gereği doğmuş ve
AGİK, AGİT’e dönüştürülmüştür.

Konferans’ta bu ilkelerin yanı sıra
sözü edilen ilkelerin uygulanabilmesi için önceden haber verme,
gözlemleme, silahsızlanma ve şeffaflık esaslarına dayanan yöntemler
öngörülmüştür. Örneğin, 25 binden
fazla askeri kuvvetin katıldığı manevra veya tatbikatların önemli kuvvet kaydırmalarının bütün taraflara
önceden bildirilmesi ve tatbikatlara
gözlemci davet edilmesi bu uygulamalar arasındadır.

Civelek, Jale. “Helsinki Son Senedi,
Paris Şartı ve AGİT”, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü
Avrupa Araştırmaları Dergisi Cilt:14,
Sayı:2, 2006.

Nihai Senet’in birinci sepeti güvenlikle ilgili düzenlemeleri içerirken,
ekonomi, bilim, teknoloji ve çevre
koruması konularını içeren ikinci
sepet; ekonomik, ticari, bilimsel,
teknolojik ilişkilerin geliştirilmesi ve
çevre koruması alanında işbirliğinin
arttırılmasına yönelik tavsiyeleri
kapsamaktadır. Zira bu konular da
barış ve güvenlikle doğrudan ilgili
konular olarak kabul edilmiştir. İnsa616
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Helsinki Zirvesi (Helsinki
European Council)
–Hatice YAZGAN–
10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de gerçekleştirilen Zirve’nin en
önemli gündem maddeleri, Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesi, kurumsal reformu ve istihdam ile ilgili
konulardır. Zirve’de, Avrupa entegrasyonunun itici gücünün barış ve
refah arayışı olduğunu ve Birliğin;
vatandaşlarının güvenlik ve refahını
esas alan görevlerine odaklanması
gerektiğini belirten “Milenyum Deklarasyonu” kabul edilmiştir. Zirve
kararlarında Aralık 1997’de Lüksemburg Zirvesi ile oluşturulan genişleme sürecinin önemi teyit edilmekte
ve söz konusu dönemde 13 aday ülkenin tek bir çerçevede ele alındığı
katılım sürecinin devamının Birliğin
istikrar ve refahı için önemine vurgu yapılmaktadır. Katılım sürecindeki ülkelerin, AB Antlaşmalarda
yer alan değer ve amaçlarını paylaşmaları gereği ve Birleşmiş Milletler
Şartı çerçevesinde çatışmaların barışçıl çözümü ilkesi vurgulanmaktadır. Zirve kararlarında aday ülkelerin
sınırlara ilişkin ve diğer ilgili konuları çözmek için her türlü çabayı sarf
etmeleri gerektiği, çözüm sağlanamazsa uyuşmazlığın Uluslararası
Adalet Divanı’na götürülebileceği
belirtilmektedir. En geç 2004 yılı sonuna kadar, uyuşmazlıkların özellikle katılım sürecine etkileri ve Uluslararası Adalet Divanı’nda çözüm
aranması bakımından gözden geçirileceği ifade edilmektedir. Zirve kaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rarlarında, müzakerelerin açılması
için önkoşulun Kopenhag siyasi kriterlerine uyum olduğu, Kopenhag
kriterlerinin tümünün yerine getirilmesinin de Birliğe katılımın temeli
olduğu vurgulanmaktadır.
Kararlarda genişleme politikasına
ilişkin olarak yer alan diğer hususlar
arasında şu konular yer almaktadır:
Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü
için BM nezdindeki görüşmelere
olan destek belirtilmekte, sorunun
çözümünün Kıbrıs’ın üyeliğini kolaylaştıracağının altı çizilmektedir. Katılım müzakereleri tamamlandığında
çözüm elde edilmemişse, Birliğe
katılım için kararın bu durum önkoşul olmadan verileceği ve diğer tüm
ilgili faktörlerin dikkate alınacağı
belirtilmiştir. Zirve kararlarında Romanya, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Malta ile müzakerelere başlanması için Şubat 2000
tarihi itibariyle ikili hükümetlerarası
konferansların
gerçekleştirilmesi
konusu yer almaktadır. Müzakerelerde her aday ülkenin kendi performansına göre değerlendirileceği, bu
ilkenin gerek müzakere fasıllarının
açılmasında gerekse müzakerelerin
yürütülmesinde uygulanacağı belirtilmektedir.
Zirve kararlarının Türkiye ile ilgili
bölümünde, ilerleme raporunda da
yer alan Türkiye’deki olumlu gelişmelerin ve Kopenhag kriterleri ile
uyum için reformlara devam etme
isteğinin memnuniyetle karşılandığı
belirtilmekte, Türkiye’nin diğer aday
ülkelere uygulanan aynı koşullar temelinde değerlendirilecek bir aday
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ülke olduğu ifade edilmektedir. Türkiye’nin katılım öncesi stratejiden
faydalanacağı, Topluluk program
ve ajansları, aday ülkeler ve Birlik
arasındaki toplantılara katılacağı,
Türkiye için Katılım Ortaklığı’nın
oluşturulacağı ve uygun izleme mekanizmalarının kurulacağı belirtilmektedir.

hususlar da ekonomi başlığı altında
yer almaktadır.

Helsinki Zirvesi’nin kurumsal reforma ilişkin kararlarında, sözkonusu
reforma ilişkin hükümetlerarası
konferansın hazırlıklarına ilişkin hususlar bulunmaktadır. Konferansta
genişleme öncesi daha etkili hale
getirilebilecek ve çalışma yöntemleri ile ilgili düzenleme yapılabilecek
Komisyon ve Konsey ile ilgili konular, nitelikli çoğunlukla karar alma
konusu, bu konularla ilgili Antlaşmalarda yapılabilecek değişikliklerin görüşülmesi öngörülmektedir.
Güvenlik ve savunma politikası konusunda, karar almada otonom bir
kapasite geliştirme konusundaki
kararlılık belirtilmekte ve 2003 yılı
itibariyle 50 000—60 000 kişilik 60
gün içinde konuşlanması sağlanacak ve en az bir yıl süreyle Petersberg görevleri çerçevesinde hareket edecek askeri güç oluşturulması
kararı alınmıştır. Zirve kararlarının
ekonomiye ilişkin bölümünde, tek
pazar ve tek paraya ilişkin gelişmelerden fayda sağlanmasının ekonomi, istihdam ve yapısal politikaların
koordinasyonunu öngören Konsey
raporuna atıf yapılmakta ve bu konuyla ilgili uygulamanın yerine getirilmesinin önemi belirtilmektedir.
Vergi, istihdam, iç pazar, çevre ve
sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin

T.C. Dışişleri Bakanlığı. “Helsinki Zirvesi”, http://www.mfa.gov.tr/helsinki-zirvesi-10-11-aralik-1999.tr.mfa.
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Herkes Yönünden Etkili
(Erga Omnes Effect)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
tarafından verilen hükmün davanın
/ usulün / prosedürün taraflarını
aşar nitelikte Avrupa Birliği (AB)
hukuk düzeninde herkes için hüküm
doğurması ve herkes için bağlayıcı nitelik taşıması durumunu ifade
eder. AB tasarruflarına ilişkin iptal
kararları, kapsamında olan herkes
için hukuki etki doğuracak niteliktedir. Bir kararın muhatabının iptal
davası açması durumunda AB yargısının yargısal faaliyeti tasarrufun
muhatabı ilgilendiren yönlerine
ilişkin olabilir ve diğer muhatapları
ilgilendiren yönleri yargılama meselesinin parçasını teşkil etmeyebilir. Dolayısıyla bireysel kararın iptali
herkes için hukuki etki doğursa ve
herkesi bağlasa bile bu bireysel kararın iptali, genel nitelikli bir tasarrufun iptalinin aksine, herkesin yararlanabileceği şekilde, hernekadar
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bazı belirli koşullara tabi olsa da, bir
hukuki etki doğurmayabilecektir.
Prensipte de jure olarak bir yandan
ön karar prosedürü çerçevesinde
verilen geçersizlik ve yorum kararları sadece havale eden ulusal mahkemeyi bağladığı için sadece davanın
tarafları için etkilidir, diğer yandan
da hukuka aykırılık def’i çerçevesinde verilen karar AB tasarrufunu
iptal etmez ve sadece taraflar için
uygulanamazlık etkisine sahiptir.
Ancak, hukukilik, hukuki kesinlik ve
AB hukukunun yeknesak ve tekbiçim uygulanması ilkeleri itibariyle
hem Adalet Divanı tarafından dile
getirilen şekliyle önceki ön kararlarının diğer ulusal mahkemeler
tarafından emsal niteliğinde dikkate alınması talebi neticesinde ön
kararların, hem de hukuka aykırılık
def’i çerçevesinde hukuka aykırılığı
tespit edilen tasarrufa ilişkin kararların ilgili tasarrufu iptal etmemesi
ve sadece taraflara ilişkin uygulanamazlığını temin etmesine rağmen,
taraflar arasındaki ilişkinin ötesine
geçerek de facto olarak fiiliyatta
herkes için etki doğurma kapasitesine yaklaştığının ve hatta bu niteliği
taşıdığının vurgulanması gerekir.
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HICP-Uyumlaştırılmış
Tüketici Fiyatları Endeksi
(Harmonized Index of
Consumer Prices)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
HICP, Avrupa Merkez Bankası tarafından kullanılan en önemli enflasyon göstergesidir. Uyumlaştırılmış
Tüketici Fiyatları Endeksi, Avrupa
İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından
yayınlanır. Bu, Avrupa Merkez Bankası için hedef enflasyon göstergesidir. Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları
Endeksinin amacı enflasyonu para
kullanarak yapılan gerçek işlemlere
dayanarak ölçmektir. Fakat parasal
işlemler tanımı çok geniştir ve bu
nedenle bu işlemler tüketim mal ve
hizmetleri ile ilgili işlemlerle sınırlandırılmıştır. Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi sadece piyasa
işlemlerini kapsamakta, faiz oranlarını veya faiz maliyetlerini içermemektedir. Uyumlaştırılmış Tüketici
Fiyatları Endeksi yabancıların ülkedeki harcamalarını içerirken yerleşiklerin yurtdışındaki harcamalarını
içermez. Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi, yeni malları içermez
çünkü yeni bir malı iki ya da üç dönem öncesi ile kıyaslamak mümkün
değildir. Literatürde yapılan çalışmalar döviz kuru dalgalanmalarının
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksini etkilediğini göstermektedir.
Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası
eğer ki fiyat istikrarını hedefliyorsa
döviz kurlarındaki değişime dikkat
etmek zorundadır. Uyumlaştırılmış
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Tüketici Fiyatları Endeksini etkileyen
bir diğer değişken de dolaylı vergilerdir. Yapılan çalışmaların önemli
bir çoğunluğu göstermektedir ki dolaylı vergiler Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksini arttırmaktadır.
Okuma Listesi
Diewert, E. “Harmonized Indexes of
Consumer Prices: Their Conceptual Foundations”, European Central
Bank Working Paper Series. No 130,
2002, s. 1-43.
Hüfner, F. P. ve Schröder, M. “Exchnage Rate Pass-Through to Consumer Prices: A European Perspective”. Centre for European Economic
Research Discussion Paper. 2(20),
2002 s. 1-26.
Koutsouvelis, P. ve Papastathopoulos, A. “The Effects of Indirect Taxes
on Consumer Prices: Empirical Evidence for Grece”. Advances in Management and Applied Economics.
3(1), 2013, s. 61-76.

Hırvatistan (Croatia)
–Yeliz ŞAHİN–
Avrupa Birliği’nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’dir.
Nüfusu 4.058.165, yüzölçümü
56.594 km2’dir. İstikrar ve Ortaklık
Süreci’nin bir parçası olarak AB ve
Hırvatistan arasında 2001 yılında
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır. (Bkz. İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları) Eski Yugoslavya
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Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle
(International Criminal Tribunal for
the Former Yugoslavia-ICTY) işbirliği bakımından yaşanan sorunlar,
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın
onay sürecinin askıya alınmasına
yol açmıştır. Savaş suçu zanlılarının
yakalanması ve Mahkeme’ye teslim
edilmesi konusunda yaşanan gecikmeler, Hırvatistan’ın AB ile bütünleşme sürecinde aksamalara neden
olmuştur. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, 1 Şubat 2005’te yürürlüğe girmiştir.
Hırvatistan Şubat 2003 tarihinde
AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuş, Avrupa Komisyonu görüşünde, Hırvatistan’ın Kopenhag (siyasi)
Kriterleri ve İstikrar ve Ortaklık Süreci kapsamındaki koşulları karşıladığını teyit ederek Hırvatistan ile
katılım müzakerelerine başlanmasını tavsiye etmiştir. Hırvatistan 1718 Haziran 2004 tarihli AB Liderler
Zirvesi’nde, aday ülke ilan edilmiş
ve müzakerelere 2005 başında
başlanmasına karar verilmiştir. 17
Mart 2005’te başlanması beklenen
katılım müzakereleri, Hırvatistan’ın
ICTY ile yeterince işbirliği yapmadığı gerekçesiyle ertelenmiştir. ICTY
Başsavcısı Carla del Ponte’nin, Hırvatistan’ın Mahkeme ile eksiksiz işbirliği yaptığını belirten raporunun
ardından Hırvatistan, 3 Ekim 2005
tarihinde katılım müzakerelerine
başlamıştır. Savaş suçu zanlısı eski
Hırvat General Ante Gotovina’nın
Aralık 2005’te ICTY’ye teslim edilmesiyle bu konudaki sorunlar ortadan kalkmıştır.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Hırvatistan’ın katılım müzakereleri
sürecinde, AB üyesi komşusu Slovenya ile Piran Koyu’na ilişkin sınır
anlaşmazlığı nedeniyle gecikmeler
yaşanmıştır. 2008-2009 yıllarında
Hırvatistan’ın katılım müzakerelerinde 11 faslı veto eden Slovenya,
anlaşmazlığın hakemlikle çözülmesine karar verilmesi üzerine Konsey’deki blokajını kaldırmıştır.
30 Haziran 2011 tarihinde katılım
müzakerelerini tamamlayan Hırvatistan’ın AB üyelik koşullarını yerine getirdiği 12 Ekim 2011 tarihinde
Avrupa Komisyonu tarafından teyit
etmiştir. Avrupa Parlamentosu’nun
Aralık 2011’de, AB Konseyi’nin ise 5
Aralık 2011’de Hırvatistan’ın 2013
yılında AB’ye katılımına onay vermesinin ardından Hırvatistan, 9
Aralık 2011 tarihinde AB ile Katılım
Antlaşması’nı imzalamıştır. Hırvatistan’da AB üyeliğine ilişkin gerçekleştirilen referandumda halkın
%66’sı AB üyeliğine “evet” demiş ve
Hırvatistan Parlamentosu da Katılım
Antlaşmasını Mart 2012’de onaylamıştır.
AB üyeliğine kadar Hırvatistan’ın AB
üyelik koşullarına uyumu, Avrupa
Komisyonu tarafından İlerleme Raporları aracılığıyla takip edilmeye
devam edilmiştir. Katılım Antlaşması’nın onay sürecinde, Hırvatistan
Eski Yugoslavya’dan kalan Ljubljanska Banka’nın borcuna ilişkin Slovenya ile anlaşmazlık yaşamış, bu
konunun da çözülmesiyle Slovenya,
Hırvatistan’ın AB’ye Katılım Antlaşması’nı onaylamıştır. Katılım Antlaşması’nın 27 üye ülkede onaylanmaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sını takiben, Hırvatistan 1 Temmuz
2013 tarihinde AB’nin 28’inci üyesi
olmuştur.
1990’lı yılların ilk yarısında kanlı savaşlara sahne olan Hırvatistan, 2004
yılında AB üyesi olan Slovenya’dan
sonra, Yugoslavya’nın dağılmasıyla
bağımsızlığını ilan eden ülkelerden
AB’ye üye olan ikinci ülkedir. (Bkz.
Yugoslavya Savaşları)
Hırvatistan’da 11 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı
seçimlerini Hırvatistan Demokratik
Birliği (HDZ) adayı Kolinda Grabar
Kitaroviç kazanmıştır. Hırvatistan
2016 yılında HDZ lideri Tomislav Karamarko ve eşi hakkındaki yolsuzluk
iddiaları nedeniyle hükümet krizine sahne olmuş, Başbakan Tihomir
Oreşkoviç liderliğindeki hükümetin
güvensizlik oyu almasını takiben Eylül 2016’da erken seçim yapılması
kararı alınmıştır. Parlamento seçimleri, 11 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşmiş ve HDZ’nin galibiyetiyle
sonuçlanmıştır. HDZ Genel Başkanı
Andrej Plenkoviç liderliğinde HDZ
ve MOST Hareketi koalisyon hükümeti göreve gelmiştir. 2017 yılında,
Hırvatistan’ın en büyük firmalarından biri ve iflasın eşiğinde olan
Agrokor’un borçtan kurtarılması
için özel yasaları çıkarılması, iki koalisyon ortağının arasının açılmasına yol açmış ve koalisyon hükümeti
2017 ilkbaharında çökmüştür. HDZ,
bu kez liberal görüşlü Hırvatistan
Halkçı Partisi (HNS) ile koalisyona
gitmiş ve erken seçim önlenmiştir.
26 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen AP seçimlerine katılım oranı
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%29,86 olmuştur. İktidar partisi HDZ,
oyların %22,72’sini alırken muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin
(SPD) oy oranı %18,71 olmuştur. HDZ
dört, SPD üç sandalye kazanmış olup,
geri kalan dört sandalyenin her biri
ise küçük partiler arasında bölünmüş
durumdadır. Hırvatistan’da 5 Ocak
2020 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde SPD adayı
Zoran Milanoviç’in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen erken genel seçimlerde ise iktidarda bulunan HDZ galip
gelmiş ve Andrej Plenkovic ikinci kez
Başbakan olmuştur.

Hibrit Tehditlerle
Mücadele için Avrupa
Mükemmelliyet Merkezi
(European Centre of
Excellence for Countering
Hybrid Threats)
–Seven ERDOĞAN–

“Croatian Politics and History since
1990: an Overview”, Total Croatia.
2018,
https://www.total-croatia.
com/croatian-politics/#oreskovic

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi’nin
ortak girişimi neticesinde 2017 yılında kurulan oldukça yeni bir Avrupa
Birliği (AB) kurumudur. Kurumun
merkez ofisi Finlandiya’nın başkenti
Helsinki’dedir. Temel amacı, merkez
bünyesinde işbirliği yapan “aktörlerin hibrit tehditlerle mücadeleye yönelik iyi uygulamaları paylaşmaları,
bu tehditleri bertaraf etmeye yönelik ortak kapasiteler geliştirmeleri ve
denemeleri ile söz konusu tehditlerle mücadele etmek üzere ortaklaşa
yeni fikirler geliştirmeleri”dir. Merkez bu temel amacı gerçekleştirmeye uygun bir örgütlenmeye sahiptir.
Merkez kapsamında “hibrit etki,
zafiyetler ve dayanıklılık, strateji ve
savunma konularına odaklanan çıkar
toplulukları” olarak adlandırılan oluşumlar bulunmaktadır. Söz konusu
çıkar topluluklarının faaliyetleri merkez sekreteryası tarafından koordine
edilmekte ve kurumun araştırma ve
eğitim birimi tarafından da desteklenmektedir.

Şahin, Yeliz. “Hırvatistan’ın AB Serüveninde Mutlu Son”, İKV Değerlendirme Notu, No:70, Temmuz, 2013,
https://www.ikv.org.tr/

Merkez, Birliğin hibrit tehditlerle
mücadelede NATO ile de işbirliği
içinde hareket etmesine olanak sağlamaktadır. Merkezin faaliyetlerinin

Para birimi olarak Kuna’yı kullanan
Hırvatistan’ın, gerekli koşulları sağlamasını takiben ortak para birimi
Avro’ya geçiş yapması öngörülmektedir. Hırvatistan, Schengen Alanı’na
dâhil değildir.
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odak noktasında yer alan hibrit tehditler, devlet ya da devlet dışı aktörlerce yerel, bölgesel ya da uluslararası seviyede faaliyet gösteren
siyasal aktörlerin veya devletlerin
karar verme süreçlerini aksatmaya
ya da bu süreçlere zarar vermeye
yönelik gerçekleştirilen eylemler
olarak tanımlanmaktadır. Günümüz
dünyasında oldukça yaygın olan hibrit tehditlere örnek olarak yanlış bilgilendirme yapmak, itibar düşürücü bilgi yaymak, güvensizlik ortamı
oluşturmak, petrol ya da doğalgaz
hatlarına saldırılar düzenlemek verilebilir. Hibrit saldırılara hedef olan
siyasal aktörler, sıklıkla saldırıları
gerçekleştiren aktörlerin hedef ya
da çıkarlarına aykırı hareket eden ya
da rakip olarak görülen aktörlerdir.
Söz konusu eylemler siyasi, ekonomik, sivil, askeri ya da istihbarat
alanlarında gerçekleşebilmektedir.
Bu tür saldırılar, genel olarak saldırılan aktörün fark ederek önlem
alması zor olan araçlar kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Hibrit saldırıları düzenleyen aktörler etkisi sınırlı
araçlarla hedeflerine ulaşamazlarsa, şiddeti de barındıran hibrit savaşa da başvurabilmektedir.
Okuma Listesi
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No. 110, 2019.

Hizmetlerin Serbest
Dolaşımı (Free
Movement of Services),
Hizmet Alan (Service
Recipient), Hizmet Sunan
(Service Provider),
Hizmet Sunanın İş Gücü
(Labour Force of Service
Provider), Hizmetler
(Services)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Avrupa Birliği (AB) Tek Pazarı’nın
tam anlamıyla hayata geçirilmesi
için gerekli olan hizmetlerin serbest
dolaşımı; malların, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı ile beraber 1957 yılında Roma Antlaşması
ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun dört serbestisinden biridir.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 56 ile 62’nci maddeleri ile düzenlenen hizmetler, ücret
karşılığında icra edilen sınai ve ticari
faaliyetler ile zanaat faaliyetleri ve
serbest meslek faaliyetlerini kapsayan ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Hizmet alan kavramı ile ifade edilen bir kişi ya da işletme olabilmektedir ve alacağı bir hizmet karşılığında kendisi veya yerine
bir başkası ya da kurum ödeme yap623

makla yükümlüdür. Belirli bir ücret
karşılığında kurumlara, işletmelere
ya da kişilere hizmet sağlayanlara
ise hizmet sunan adı verilmektedir.
Hizmet sunan kişinin iş gücü, vatandaşlığı önem taşımaksızın hizmet
sunanın iş gücü olarak hizmetlerin
serbest dolaşımının kapsamı içinde
kalmaktadır. Hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin önemli noktalardan
bir diğeri de hizmetin bir başka AB
ülkesinde geçici olarak sağlanmasıdır. Hizmetin bir başka AB ülkesinde
kalıcı olarak sağlanması durumu iş
kurma hakkı kapsamına girmektedir.
Okuma Listesi
Çatır, B. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı: Türkiye-AB Üyelik Müzakereleri
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Hollanda (Netherlands)
–Ahmet CERAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) kurucusu altı
ülke arasında yer alan Hollanda (Bkz.
Altılar) siyasi görünüm açısından bir
parlamenter monarşidir. AB’nin altıncı büyük ekonomisi konumundaki Hollanda, Schengen Alanı’na 26
Mart 1995 yılında dahil olmasının
akabinde Avro Alanı’na entegrasyonunu Ocak 1999’da tamamlamıştır.
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Hollanda, 1952 yılında İtalya, Fransa, Almanya, Belçika ve Lüksemburg
ile birlikte Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nu (AKÇT) kurmuş; 1957
yılına gelindiğinde aynı beş ülke ile
Roma Antlaşması’nı imzalamıştır.
Böylelikle Hollanda, kuruluşundan
bu yana Avrupa bütünleşmesinin içinde yer almıştır. Özellikle de
1958 yılında Tarım eski Bakanı Sicco Mansholt’un Avrupa Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi görevine gelmesinin ardından AB’nin
Ortak Tarım Politikası şekillenmeye
başlamış, Hollanda bu reformları ve
politikaları, Birliğin kuruluşundan bu
yana yakından takip etmiştir. AB’nin
ekonomik, siyasi, hukuki ve kurumsal entegrasyon sürecinde temel
belgeleri arasında kabul edilen Maastricht Antlaşması ve Amsterdam
Antlaşması da bu ülkede müzakere
edilmiş ve imzalanmıştır.
Ekonomik görünüm açısından; ulaşım merkezi konumu, kayda değer
ticaret fazlası ve güçlü sanayi sektörleriyle Hollanda’nın yüzölçümü
41.540 km², nüfusu 17. 407.585’tir.
Önemli Avrupa ekonomileri arasında yer almaktadır. Hollanda özellikle
de dünyada en yüksek oranda kâr
yapan tarım ihracatçısı ülkelerden
biri olarak kabul edilmektedir.
Siyasi tablonun merkezinde sosyal
demokratlar, Hıristiyan demokratlar
ve liberaller bulunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Anayasal Antlaşması,
gerçekleşen referandumda Hollanda halkı tarafından reddedilmiştir.
Sağ milliyetçi parti, Özgürlük Partisi
(Partij Voor de Vrijheld – PVV) 2006
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parlamento seçimlerinden bu yana
varlık göstermeye devam etmiş, siyasi yelpazenin daha da ucundaki
Demokrasi Forumu (Forum voor Democratie - FvD) de 2019 yılı Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerinde ve
yerel seçimlerde gözle görülür bir
zafer elde etmiştir. Savunma alanında ise Hollanda’nın 2014-2018 yılları rakamlarına göre onuncu büyük
savunma sanayisi ihracatçısı olduğu
dikkat çekerken Hollanda NATO’nun
da bir üyesidir.
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Hukuk Sözcüsü
(Advocate General)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) hukuk sisteminde hukuk sözcüsü olarak nitelendirilen husus savcılık olmaktadır. Adalet Divanı’na on bir hukuk sözcüsü
yardımcı olmaktadır. Eğer Adalet
Divanı isterse, Konsey oy birliği ile
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hukuk sözcülerinin sayısını artırabilmektedir. Konsey, 25 Haziran 2013
tarihinde aldığı kararla hukuk sözcüsü sayısını sekizden on bire çıkarmıştır. Konsey kararında bir hukuk
sözcüsünün 1 Temmuz 2013 tarihinde diğer iki hukuk sözcüsünün ise 7
Ekim 2015 tarihinde göreve başlaması kabul edilmiştir.
Hukuk sözcüsü, Avrupa Birliği Adalet Divanı Statüsü Hakkında Protokol’e uygun olarak Adalet Divanı
nezdinde açılan davalar hakkında
gerekçeli iddianamesini tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde açık
celsede sunmakla görevlidir. Hukuk
sözcüsü istisnai durumlarda gerekçeli iddianamesini yazılı olarak da
sunabilmektedir.
Görev süresi biten hukuk sözcüsü
yeniden atanabilmektedir. Adalet
Divanı, hukuk sözcüleri arasından
birini birinci hukuk sözcüsü olarak
bir yıllığına atamaktadır. Hukuk sözcüleri, her üç yılda bir kısmen yenilenmektedir (altı ve beş şeklinde).
Avrupa Birliği Adalet Divanı Statüsü
Hakkında Protokol’ün bazı düzenlemeleri, hukuk sözcülerine de uygulanmaktadır.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 268–269.
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Hukuka Aykırılık Def’i
(Plea of Illegality)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 277. maddeye göre iptal davası ile ilgili ABİHA
263. maddede belirtilen zamanaşımı süresinin geçmesine rağmen
davanın herhangi bir tarafı, genel
uygulaması olan bir Avrupa Birliği
(AB) tasarrufunun hukuki konu teşkil ettiği derdest bir davada, iptal
davası sebeplerini ileri sürerek bu
tasarrufun uygulanamazlığını talep
edebilir. Hukuka aykırılık def’i, aynen ön karar prosedürü gibi, bağımsız bir yargı yolu değildir. Ancak
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
önündeki bir davada arızi ve bağlı
bir def’i olarak ileri sürülebilir. Bu
itibarla def’in ileri sürülebilmesi,
başka bir ABİHA hükmüne istinaden doğrudan açılan bir davanın
kabul edilebilir olmasına bağlıdır.
Hukuka aykırılık def’i çekişmesiz bir
yargı yolu olan ön karar prosedürü
çerçevesinde havale gerçekleştiren
ulusal mahkemeler önünde de ileri
sürülemez. Aleyhine def’i ileri sürülecek genel uygulama tasarrufunun,
davada hukuki mesele teşkil etmesi
ve davayla ilintili olması gerekir. Hukuka aykırılık def’i davanın her iki
tarafı tarafınca ileri sürülebilir veya
istisnai olarak hukuka aykırılık meselesinin bir kamu düzeni meselesi
olması hasebiyle ABAD tarafından
re’sen değerlendirmeye alınabilir.
Hukuka aykırılık def’i davanın taraflarını hukuka aykırı genel tasarruf626

ların uygulanmasına karşı koruma
amacını taşır. Bu yargı yolunun tesisinde iki gerekçe bulunmaktadır: iptal davasındaki iki aylık zamanaşımı
süresinin hukuka aykırılığın tespiti
için yeterli bir süre teşkil etmemesi;
gerçek ve tüzel kişilerin dava ehliyetinin doğrudan yargı yolu teşkil
eden iptal davası çerçevesinde kısıtlılığı. Hukuka aykırılık def’i bir süre
kısıtlamasına tabi değildir. Def’i ancak davaya başvuru sırasında veya
savunmada ve 277. maddeye açıkça
atıfta bulunularak sarih olarak veya
sözkonusu atfın yapılmamasına rağmen yeterli açıklıkta sebepleri ifade
etmek veya hukuka aykırılığı iddia
etmek suretiyle zımni olarak ileri
sürülebilir. Gerçek ve tüzel kişiler
tarafından ancak aleyhlerine açılabilecek iptal davası ehliyetine sahip
olunamayacak tasarruflara ilişkin
def’i ileri sürülebilecektir. Ayrıcalıklı
davacılar tarafından ise, sözkonusu
zamanaşımı süresi içerisinde hukuka aykırılığın ortaya çıkmasının pek
makul görülmemesi ve hukuka aykırılığın genelde uygulayıcı tasarruflar
marifetiyle ortaya çıkması nedeniyle sadece tüzükler aleyhine def’i ileri sürülebilme imkanı sağlanmıştır.
Dava sonucunda kararın hukuki
sonuçları itibariyle, genel uygulama tasarrufunun hukuka aykırılığının tespiti halinde bu tasarrufun
prensipte sadece davanın tarafları
arasında uygulanamazlığı söz konusudur. Bu itibarla tasarrufun sahibi
kurum, organ, ofis veya ajansın hukuka aykırılığı giderme mükellefiyeti vardır. Ancak, hukuki kesinlik, AB
normlarının yeknesak uygulanması
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ve hukukilik ilkeleri çerçevesinde bu
hukuki etkinin davanın taraflarını
(inter partes) aşar mahiyette herkes
yönünden etki (erga omnes) doğurduğunun gittikçe artan bir şekilde
kabul gören bir yaklaşım olduğunun
da vurgulanması gerekir.
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Hukuki Belirlilik 		
(Legal Certainty)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Hukuki belirlilik ilkesi, Avrupa Birliği
(AB) hukukunun genel ilkelerinden
biri olarak, hukuk kurallarının açık,
net ve etkileri açısından öngörülebilir olmasını, AB hukuku tarafından
yönetilen hukuki durum ve ilişkilerin öngörülebilir olmasını gerektirir.
Dolayısıyla AB hukukunun süjeleri
eylem ve işlemlerini hukuku ve bu
çerçevede hak ve yükümlülüklerini
bilerek tasarlayabilme imkanı kazanacaktır. Bu ilke, AB kurumlarının
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hukuku tutarlı ve çelişkiden uzak
uygulamalarını, idari işlemlerin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasını, zamanaşımı sürelerinin makul
ve önceden belirli olmasını, idari ve
finansal yaptırımların belirsiz genişlikte bir süreyle uzatılmamasını, yasal düzenlemelerin yayımlanmasından önceye şamil uygulanmamasını
veya uygulanmasının belirli şartlar
dahilinde sınırlı olmasını, bir suçtan iki defa yargılanmamayı, kural
ve hükümlerin aleni olmasını, mahkemelerin hükümlerinin bağlayıcı
olmasını, yargısal korunma mekanizmasının ve usul kurallarının etkili
olmasını, fakat aleyhlerine yargı yollarına başvurulmayan hukuka aykırı
tasarrufların bile kişiler için kesinlik
ve geçerlilik taşımasını, aynı hukuki
hükmün tutarlı ve uyumlu, temelde
benzer hukuki hükümlerin de özdeş
yorumlanmasını, meşru beklentilerin korunmasını, hukukun uygulanmasının herkes için eşit ve tarafsız
olmasını gerektirir. Bu itibarla hukuki belirlilik ilkesi, kamu otoritelerine
karşı bireysel garantileri temin eder
ve hukukun süjelerini kamu otoritelerinin keyfiliğinden korur.

Hukuki Dayanak 		
(Legal Base)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği (AB) ve Birlik organlarının yetkilendirilme ilkesi çerçevesinde Üye Devletler tarafından
verilen yetkiler kapsamında hareket edebilecekleri kurucu antlaşmalarda yer almaktadır. Dolayısıyla
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sınırlı yetki ilkesinin hakim olduğu
Birlikte, Birlik kapsamında yapılacak herhangi bir hukuki tasarrufun
kurucu antlaşmalarda yer alan bir
hüküm esas alınarak yapılması, yani
Birliğin Üye Devletlerce ilgili konuda
tasarrufta bulunması için yetkilendirilmiş olması hukuki dayanak olarak
adlandırılır. Diğer bir deyişle Birliğin
yetkilendirilme ilkesine uygun olarak hareket ettiğinin bir göstergesi
ilgili tasarrufun Birliğe verilen yetki
kapsamında kaldığının ispatı olan
hukuki dayanaktır. Birlik ve Birlik
kurumlarının yetkileri yapılmak istenen tasarrufa ilişkin kurucu antlaşmalarda öngörülen düzenlemelere
göre değişiklik arz etmektedir. Bu
nedenle, Birlik hukuki tasarruflarının hayata geçirilmesinde kurucu
antlaşmalarda konuyla ilgili doğru
hükmün tespit edilerek yetkilerin
belirlenmesi, hukuki dayanak eksikliği veya yanlışlığı gerekçesiyle tasarrufun iptali veya reddi sonucunun
doğmasına engel teşkil edecektir.

Hukuki Konularda
Adli İşbirliği (Judicial
Cooperation in Civil
Matters)
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–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Hukuki konularda adli işbirliği, yabancı unsurlu uyuşmazlıklar bakımından Üye Devletlerin yargı ve
idari sistemlerindeki mevcut farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla Üye Devlet makamları arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesine dayanmaktadır. Bu alan, esas
itibariyle, geleneksel olarak milletlerarası özel hukukun kapsamında
kabul edilen, yabancı unsurlu özel
hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanacak hukukun tayini ve
uygulanması, yetkili mahkemenin
tayini ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konularına
ilişkindir.
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zenlemeyi kanunlar ihtilâfı hukuku
kurallarıyla tamamlamak üzere Akdi
Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk
Hakkında Roma Konvansiyonu 1980
yılında kabul edilmiştir.
Hukuki konularda adli işbirliğine
ilişkin hükümler, ilk kez Maastricht Anlaşması (1993) ile Avrupa
Birliği’nin (AB) üçüncü sütununu
oluşturan Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği başlığı altında yer almıştır.
Amsterdam Antlaşması’nın (1999)
ise, AB’de milletlerarası özel hukukunun gelişimi dikkate alındığında
bir dönüm noktası teşkil ettiği söylenebilir. Zira, hukuki konularda adli
işbirliği Amsterdam Antlaşması’yla
birlikte AB’nin üçüncü sütunundan,
Topluluklar sütunu (veya ekonomik
entegrasyon sütunu) olarak anılan
birinci sütununa kaydırılmış, Avrupa
Topluluğu Antlaşması’nın (ATA) IV.
Başlığı altında düzenlenmek suretiyle Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
Alanı’na dahil edilmiş, böylece, kurumlar, hukuki konularda adli işbirliğine ilişkin konularda düzenleme
yapma yetkisine sahip olmuşlardır.
Amsterdam Antlaşması sonrasında ATA’nın 65. maddesinde, hukuki
konularda adli işbirliğine ilişkin ve
sınır aşıcı etkilere sahip önlemlerin,
İç Pazar’ın işleyişinde gerekli olduğu
ölçüde, mahkeme ya da mahkeme
dışı organlarca verilen belgelerin
sınır ötesi tebliğine ilişkin sistemin,
delillerin alınmasına ilişkin işbirliğinin, mahkeme dışı davalarda verilen
kararlar da dahil olmak üzere, medenî hukuk ve ticaret hukuku davalarına ilişkin kararların tanınması ve
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tenfizinin geliştirilmesi ve sadeleştirilmesi; Üye Devletlerde uygulanan
kanunlar ihtilâfı ve mahkemelerin
yargı yetkisine ilişkin kuralların uyumunun geliştirilmesi; medeni yargılamanın iyi işleyişi önündeki engellerin, gerektiğinde Üye Devletlerde
uygulanan medeni usul kurallarının
uyumunun geliştirilmesi suretiyle,
kaldırılması amacıyla kabul edileceği ifade edilmiştir.
Hukuki konularda adli işbirliği, Lizbon Antlaşması (2009) ile getirilen
değişiklikler sonrasında ise, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’na
dahil diğer konular gibi Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) III. Kısmının V. Başlığı altında hükme bağlanmaktadır.
Bu çerçevede, Özgürlük, Güvenlik,
Adalet Alanı’na ilişkin genel ilkelerin
düzenlendiği 67. maddede, Birliğin
özellikle hukuki konulardaki yargı
kararlarının ve yargı dışı kararların
karşılıklı tanınması ilkesi vasıtasıyla
adalete erişimi kolaylaştıracağı belirtildikten sonra, 81. maddede Birliğin, sınır ötesi etkileri olan hukuki
konularda, mahkeme kararlarının
ve mahkeme dışı kararların karşılıklı
tanınması ilkesi temelinde bir adli
işbirliği geliştireceği ifade edilmiştir.
Buna göre, Avrupa Parlamentosu
ve Konsey’e, mahkeme kararları ve mahkeme dışı kararların Üye
Devletler arasında karşılıklı olarak
tanınması ve tenfizi; mahkeme ve
mahkeme dışı belgelerin sınır ötesi tebliği; kanunlar ihtilâfı ve yetki
ihtilafı konusunda Üye Devletlerde
uygulanan kurallar arasında uyum;
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delil toplanması konusunda işbirliği;
adalete etkili erişim; gerektiğinde
Üye Devletlerde uygulanan hukuk
usulü kuralları arasındaki uyumu
artırarak, hukuk davalarının düzgün
yürütülmesinin önündeki engellerin
kaldırılması; uyuşmazlıkların çözümü konusunda alternatif yöntemlerin geliştirilmesi ve hakimlerin ve
adli personelin eğitiminin desteklenmesi amaçlarıyla olağan yasama
usulü uyarınca düzenleme yapma
yetkisi tanınmıştır (md. 81(2)). Antlaşma’da olağan yasama usulüne
getirilen tek istisna aile hukukuna
ilişkin sınır ötesi etkileri olan tedbirler olup, söz konusu tedbirlerin
Konsey tarafından özel yasama
usulü uyarınca, Avrupa Parlamentosu’na danıştıktan sonra oy birliği ile
alınacağı hükme bağlanmıştır (md.
81(3)).
Amsterdam Antlaşması’ndan bu
yana, hukuki konularda adli işbirliğine ilişkin önemli sayıda ikincil hukuk kabul edilmiştir. Bu çerçevede,
1215/2012 sayılı Medeni ve Ticari
Konularda Yargı Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki Tüzük (Brüksel Ia
Tüzüğü), 2201/2003 sayılı Evliliğe
ve Velâyet Sorumluluğuna İlişkin
Meselelerde Yargı Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair Tüzük (Brüksel IIa Tüzüğü);
4/2009 sayılı Nafaka Yükümlülükleri
Konusunda Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Kararlarının
Tanınması ve Tenfizi ile İşbirliği Hakkında Tüzük; 650/2012 sayılı Mirasa
İlişkin Konularda Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk, Mahkeme Kararları630

nın Tanınması ve Tenfizi ve Mirasa
İlişkin Resmî Belgelerin Kabulü ve
Tenfizi ile Avrupa Miras Belgesinin
Oluşturulması Hakkındaki Tüzük;
2016/1103 sayılı Eşler Arasındaki
Mal Rejimlerine İlişkin Konularda
Yargı Yetkisi, Uygulanacak Hukuk ve
Mahkeme Kararlarının Tanınması ve
Tenfizi Hakkında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük; 2016/1104 sayılı Kayıtlı Birlikteliklerin Malvarlığına İlişkin Sonuçları
Hakkında Yargı Yetkisi, Uygulanacak
Hukuk ve Mahkeme Kararlarının
Tanınması ve Tenfizi Hakkında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük; 1259/2010 sayılı
Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak
Hukuk Alanında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin
Tüzük; Sözleşmeye Dayanan Borç
İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında 593/2008 sayılı Tüzük (Roma
I Tüzüğü); Sözleşme Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında
864/2007 sayılı Tüzük (Roma II Tüzüğü); 2015/848 sayılı İflas Tüzüğü;
805/2004 sayılı İhtilafsız Para Alacakları İçin Avrupa İcra İlâmı Hakkında Tüzük; Sınıraşan Uyuşmazlıklarda Adli Yardıma İlişkin Asgari Ortak Kuralların Belirlenerek Adalete
Erişimin İyileştirilmesi Hakkındaki
2002/8 sayılı Direktif; Avrupa Küçük
Talepler Usulü Hakkında 861/2007
sayılı Tüzük; Avrupa Ödeme Emri
Usulü Hakkında 1896/2006 sayılı
Tüzük; Adli ve Ticari Meselelerde
Arabuluculuğun Belli Yönleri Hakkındaki 2008/52 sayılı Direktif; Medeni ve Ticari Konularda Adli ve Adli
Olmayan Belgelerin Tebliğine ilişkin
1393/2007 sayılı Tüzük ve Üye DevAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

let Mahkemeleri Arasında Medeni
veya Ticari Meselelerde Delil Toplanmasına İlişkin İşbirliği Hakkındaki 1206/2001 sayılı Tüzük bu alana
ilişkin önemli düzenlemeler olarak
belirtilebilir.
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Hukuki Tasarruflar
(Legal Acts)
–Narin İDRİZ–
Hukuki tasarruflar için kesin bir
tanım verilmesi gerekirse, bunlar
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) 6. Kısım, Başlık I,
Bölüm 2, Kesim 1’de “Birliğin hukuki tasarrufları” altında tanımlanan
araçlar olacaktır. Bunlar ABİHA md.
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288’de tanımlanan tüzük, direktif,
karar, tavsiye ve görüşler ile 289–
291’de tanımlanan yasama tasarrufu, yetki devrine dayanan tasarruf
ve uygulama tasarrufu’dur.
“Hukuki tasarruflar”, daha geniş
kapsamda, Birlik kurumları tarafından görevlerini yerine getirmek
için kullanılan tüm tedbirleri tanımlamada kullanılmaktadır. Hukuki
tasarruflar, hem kurucu antlaşmalarda tanımlanan hem de burada
tanımlanmasa da uygulamada kullanılan tedbirleri kapsamaktadır.
İkincisine örnek olarak ilke kararları,
sonuçlar, bildiriler, yol haritaları, kılavuzlar, yeşil kitaplar ve beyaz kitaplar verilebilir.
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
kapsamında kullanılan, eylem ve tutumlar gibi (Bkz. Avrupa Birliği Antlaşması md. 25(b/i ve ii)), özel hukuki tedbirler de “hukuki tasarruf”
olarak sınıflandırılabilmektedir.
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of Norms in EU Law”, Anthony Arnull ve Daminal Chalmers (der), The
Oxford Handbook of European Union Law, Oxford: Oxford University
Press, 2015, s. 106–108.

Hukukun Genel İlkeleri
(General Principles of
Law)
–Narin İDRİZ–
Hukukun genel ilkeleri, içeriği genel ve soyut olan temel kurallardır.
Bu kurallar, yazılı hukuk kaynakları
yetersiz kaldığında yargı tarafından
kullanılan yazılı olmayan bir hukuk
kaynağıdır. Hukukun genel ilkeleri
mevcut veya potansiyel boşlukları
doldurarak hukuk sisteminin düzgün çalışmasını kolaylaştırır. Bu ilkeler çoğu zaman ulusal hukuk sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Hukukun genel ilkelerine birkaç örnek,
hakkaniyet ilkesi, neden olunan zararın telafi edilmesi ilkesi, kuralların
yorumlanma ilkeleri veya kural çatışmalarının çözümü için kullanılan
ilkelerdir.
Bu genel ilkelerin bir kısmının yaygın
olarak kullanıldığı ve birçok ulusal
sistemde bulunabileceği kanaatine
varılması halinde ilgili genel ilkeler
uluslararası hukukta da uygulanabilir. Şöyle ki Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesi paragraf
1(c), “uygar uluslarca kabul edilen
hukukun genel ilkeleri”ni uluslararası hukukun kaynaklarından biri
olarak kabul etmektedir. Genel ilkeler, uluslararası hukuktaki normlar
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hiyerarşisinde genellikle anlaşmalar veya uluslararası teamül hukuku bir hukuk kuralı sağlamadığında
“boşluk doldurucu” olarak kullanılmaktadır. Bu hukukun genel ilkelerine örnek olarak, iyi niyet, kesin
hüküm ve hakimlerin tarafsızlığı
verilebilir. Uluslararası mahkemeler,
diğer uluslararası hukuk kaynaklarında kural bulamadıklarında bu
ilkelere dayanmaktadır. Bu tür hukukun genel ilkeleri uluslararası ve
ulusal mahkemelerin kararlarında
bulunabilmektedir. Bunlara yapılan atıflar ayrıca “en nitelikli yayıncıların”ın (yani seçkin uluslararası
hukuk uzmanları) öğretilerinde de
bulunabilir.
Bu ilkelerin AB hukukundaki yerine
ilişkin ayrıntılı değerlendirme Avrupa Birliği Hukukunun Genel İlkeleri
başlığı altında yapılmıştır.
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Hukukun Üstünlüğü
Çerçevesi (Rule of Law
Framework)
–İlke GÖÇMEN–
Hukukun üstünlüğü çerçevesi, kurucu antlaşmada yer almamakla birlikte, Komisyon tarafından bir Bildiri ile başlatılan bir girişim olarak
nitelendirilebilir (COM/2014/0158
final). Buna göre, madde 7 prosedürünü tamamlamak üzere, onun
öncesinde, hukukun üstünlüğüne
yönelik sistemik tehditler ile ilgilenmek ve çözmek amacıyla bir çerçeve
oluşturulmuştur. Hukukun üstünlüğü ile “tüm kamu gücünün, tarafsız
ve bağımsız mahkemelerin denetimi altında ve … hukukun çizdiği sınırlar içinde hareket edeceği” kastedilmektedir. Hukukun üstünlüğü,
bu çerçeve oluşturulurken AB’nin
diğer değerleri arasından ayrılmıştır, çünkü AB için özel önemi haizdir:
Hukukun üstünlüğü ile uyum hem
AB’nin değerlerinin korunmasının
hem de kurucu antlaşmalardan kaynaklanan hakların ve yükümlülüklerin uygulanmasının ön koşulu olarak
görülmektedir. Bu yönden, hukukun
üstünlüğü çerçevesi, bir yandan ihlal davasının, diğer yandan madde 7
prosedürünün boşluklarını tamamlamak üzere geliştirilmiştir. Bundan
başka, hukukun üstünlüğü çerçevesi, yalnızca sistemik nitelikli tehlikelerle ilgilenmek için oluşturulmuştur. Bu bakımdan, “bir Üye Devletin
siyasi, kurumsal ve/veya hukuk düzeni, anayasal yapısı, güçler ayrılığı,
yargının bağımsızlığı veya tarafsızlığı
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veya yargısal denetim sistemi” tehlike altında olmalıdır.
Hukukun üstünlüğü çerçevesi; Komisyonun değerlendirmesi, Komisyonun tavsiyesi ve tavsiyenin takibi
olmak üzere üç aşamalı bir süreç
ile işlemektedir. İlk olarak, Komisyon, alakalı bilgiyi toplayıp inceler
ve hukukun üstünlüğüne yönelik
sistemik bir tehlike olup olmadığını
değerlendirir. Komisyon, böyle olduğu kanısına varırsa bir “hukukun
üstünlüğü görüşü” göndererek ilgili
Üye Devlet ile diyalog başlatır. İkinci
olarak, Komisyon, bir çözüme varılamadığında ve sistemik tehlikeye
ilişkin nesnel deliller olduğunda, ilgili Üye Devlet otoriteleri de bunu
gidermek için uygun adımları atmadığında, ilgili Üye Devlete hitaben tanımlanmış sorunları çözmesi
amacıyla bir “hukukun üstünlüğü
tavsiyesi” çıkarır. Üçüncü olarak, Komisyon, ilgili Üye Devletin kendisine
yöneltilen tavsiye karşısındaki tepkisini izler ve tatmin edici bulmazsa
madde 7 prosedürünü başlatıp başlatmamayı değerlendirir. Komisyon,
süreç boyunca, Avrupa Parlamentosu’nu ve Konsey’i düzenli olarak
bilgilendirir.
Hukukun üstünlüğü çerçevesi bugüne kadar yalnızca bir kez Polonya’ya
karşı Ocak 2016’dan Aralık 2017’ye
kadar kullanılmıştır. Komisyon, bu
çerçeveden sonuç alamayınca,
madde 7 prosedürü çerçevesinde,
20 Aralık 2017 tarihinde AB’nin
değerlerinin ciddi biçimde ihlaline
yönelik açık bir risk bulunduğu için
Polonya’ya karşı bir gerekçeli öneri
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sunmuştur (COM(2017) 835 final).
Bu süreç hala devam etmektedir.
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Hükümetlerarası
Konferans
(Intergovernmental
Conference)
–Seven ERDOĞAN–
AB Kurucu Antlaşmalarında değişiklik yapmanın resmi yöntemidir.
Konferansa Zirve, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri katılmaktadır. Genişlemenin,
bütünleşme gündemindeki yerinin
üst sıralarda olduğu dönemlerde,
Birliğe katılacak ülkelerin de gelecek
dönemde üyesi haline gelecekleri
yapının dönüşüm sürecine gayri resmi olarak dâhil edilmeleri de söz konusu olabilmektedir. Birkaç gün süren hükümetlerarası konferanslarda
daha önceki yıl ya da aylarda çalışma
gruplarının oluşturdukları taslak ant634

laşma metinleri üzerinde çalışılmaktadır. Hükümetlerarası konferansı
takiben Zirve, çözülemeyen siyasi
konuları ele almak üzere toplanmaktadır. Uzlaşılan Antlaşma metni üzerinde Üye Devletlerin hukukçuları ve
dilbilimcileri çalışarak nihai metni
ortaya çıkarmaktadır.
Hükümetlerarası konferanslarda katılımcıların birincil hedefi Avrupa
bütünleşmesini kendi çıkarlarına
göre şekillendirmektir. Dolayısıyla bu
tür konferanslar her zaman bir güç
mücadelesine sahne olmaktadır. Bu
nedenle her üye devleti tatmin etmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Anlaşmaların onay sürecinde
düzenlenen referandumlarda sıklıkla
üye devlet halklarının uzlaşılan metni reddettikleri örnekler olmuştur.
1990 sonrası dönemde AB’nin sıklıkla demokrasi açığı söylemleriyle
eleştirildiği dönemde hükümetlerarası konferanslarda kararların yeterince demokratik, şeffaf ve halka
yakın bir şekilde alınmıyor olmasının
da bu süreçte payının olduğu ileri sürülmüştür. Nitekim 1990 sonrası dönemde AB Antlaşmalarının defalarca
referandumlarda üye ülke halklarının onayını elde etmekte zorlanmalarından dolayı, AB 2007 yılında Lizbon Antlaşması öncesinde toplanan
son hükümetlerarası konferansın ardından geçen uzun bir süreye karşın,
bu yönteme tekrar başvurmamıştır.
Avrupa bütünleşmesi bu süreçte yaşaması gereken zorunlu değişimleri,
hükümetlerarası konferanslar yerine
AB mekanizmasının dışında yer alan
mekanizmalar geliştirerek ve deneyimleyerek yoluna devam etmiştir.
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Hükümetlerarasıcılık
(Intergovernmentalism)
–Sezgin MERCAN–
Hükümetlerarasıcılık,
Realizmin
öncülerinden Stanley Hoffmann tarafından, Charles de Gaulle Fransası’ndaki milliyetçi eğilimlerden, bu
eğilimlerin yarattığı gelişmelerden
ve bu gelişmelerin Avrupa Toplulukları ile ilişkilere yansımalarından
hareketle geliştirilmiştir. Klasik Realizm Hoffmann’ın Avrupa bütünleşmesine dönük çalışmalarında
temel referans noktası olduğu gibi,
Hükümetlerarasıcılığın gelişiminde
de yol gösterici olmuştur. Bunu Hoffmann’ın, Hükümetlerarasıcılığı geliştirirken devlet-merkezciliği temel
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almasından anlamak mümkündür.
Yine de Klasik Realizm ile Hükümetlerarasıcılık birbirinin aynı değildir.
Hükümetlerarasıcılık kapsamlı bir
uluslararası işbirliği incelemesi yapıp, bölgesel bütünleşme eylemini
önemserken, Klasik Realizm buna
oldukça uzak durmaktadır. Hükümetlerarasıcılık; çıkar çatışmalarının
olmadığı, devletler değil, toplumlar
arasında işbirliğinin önemli olduğu
koşullarda ve konularda bölgesel ve
uluslararası bütünleşmeyi desteklemektedir. Kimlikle ilgili konularda,
dış ve güvenlik politikası gibi devletlerin bekasını ilgilendiren hususlarda ise böyle bir bütünleşme pek
tercih edilmemektedir. Hükümetlerarasıcılık, federal sistemdeki politik
faaliyetlerin koordine edilmesinde
önemli bir araç konumundadır. Yetki paylaşımıyla ilgili konularda ya da
uyuşmazlıklarda alternatifmiş gibi
kabul edilmektedir. Hükümetlerarasıcılık, üye ülkeleri, Avrupa bütünleşmesini kontrol etmede başat aktörler olarak görmektedir. Böyle bir
bütünleşmede ulusal hükümetler,
kendi halklarının çıkarlarını koruyabilmektedirler. Ulusüstü kurum ve
aktörler geri plana itilebilmektedirler.
Hükümetlerarasıcılığa göre, bütünleşmeler ve (onların) kurumsal
yapıları, hükümetlerin başka türlü
ulaşamayacakları hedeflere erişmelerine imkân tanıyabilmektedir.
Literatüre göre, Avrupa bütünleşmesinde olduğu gibi, bütünleşmenin kurumları hükümetlerin gücünü
iki şekilde arttırmaktadır. Bunlardan
ilki, kurumların devletler arasındaki
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pazarlığın etkisini güçlendirmesidir.
Bütünleşme konularıyla ilgili olarak,
uluslararası zeminde eşit ve egemen devletler arasında hükümetlerarası bir pazarlık yapılmaktadır.
Ortak bir müzakere forumunun ve
karar alma prosedürlerinin varlığı,
anlaşmaların yapılmasının ve korunmasının maliyetlerini düşürmektedir. İkincisi, bütünleşme kurumlarının çıkar grupları karşısında siyasi
liderlerin otonomisini güçlendirmesidir. Bu durumda kurumların ortak
politikaların meşruiyetini ve güvenilirliğini arttırmasının payı vardır. Kurumlar bir müzakere ortamını, ortak
karar prosedürlerini, yasal ve siyasi
normları oluşturarak uluslararası
işbirliğini yaymaktadır. Avrupa Birliği (AB) örneği, diğer bütünleşmelerden farklı bir uluslararası kurum
olma niteliğine sahiptir. Bu farklılığı
ulusal bağımsızlığın devredilmesini
kapsayan iki faktöre dayandırmak
mümkündür. Bunlardan ilki, nitelikli çoğunluğa dayalı oylama kuralları
aracılığıyla ulusal bağımsızlığın diğerlerinin oylarına bağımlı hale getirilmesidir. İkincisi de yarı otonom
merkezi kurumlara yetki devridir. Bu
iki faktörden hangisinin seçileceği
yapılacak bir fayda-zarar analizine
dayanmaktadır. Bunlar oybirliğine
nazaran daha etkili karar alma şekilleridir.
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İç Devalüasyon
(Internal Devaluation)
–Naib ALAKBAROV–
İç devalüasyon, bir ülkenin döviz kurunun değerini düşürmeden, işgücü
maliyetlerini düşürerek ve üretkenliği artırarak rekabetçiliği geri kazanmayı hedeflenmesidir.
Para biriminin devalüasyonu, sabit
veya kısmi sabit bir döviz kuru politikası uygulayan bir ülkenin para
biriminin değerinin düşürülmesi kararıdır. Para birimini devalüe etmek,
ekonomilerin ihracatının daha rekabetçi hale gelmesi, ithalatın daha
pahalı olması gerektiği anlamına
gelir. Bu uygulamanın sonucunda,
ihracat için daha fazla talep ve cari
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hesapta iyileşme beklenmektedir.
Bazı durumlarda bir ülke, para biriminin devalüasyonunu istemeyebilir veya bunu yapamayabilir, ancak
yine de bu ülkenin rekabet edebilirliğini geliştirmesi gerekir. Rekabeti
arttırmak için maliyetleri düşürmeye ve iş gücü verimliliğini arttırmaya çalışabilir. Bu, para biriminin devalüasyonuna başvurmadan, daha
ucuz ihracat yapılmasını sağlar.
Hükümet, örneğin KDV’yi artırarak
sigorta giderleri gibi bordro vergilerini düşürebilir. Bu uygulama toplam
vergi gelirlerini aynı kalmasını sağlar
ancak işe alınan işçilerin maliyetini
düşürür. Diğer taraftan hükümet
kamu kesimi ücretlerini düşürebilir
ve diğer ücretler üzerinde de düşürmek için baskı yapabilir.
Uygulamada, iç devalüasyon Letonya, Yunanistan ve İrlanda gibi, hükümet harcamalarını azaltmak ve
mali tasarrufun azaltılması için çok
fazla baskının söz konusu olduğu
ülkeler tarafından uygulanmıştır. Bu
deflasyonist maliye politikası, ücret
ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü
baskı yapar ve fiili deflasyona yaklaşır.
Uygulamada, Letonya, Yunanistan
ve İrlanda tarafından uygulanan iç
devalüasyon, devlet harcamalarını
azaltmak ve tasarruf tedbirleri almak için önemli bir baskının olduğu bir durumu ifade etmektedir. Bu
deflasyonist maliye politikası, ücret
ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü
baskı uygular ve fiili deflasyona yakAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

laşılmaktadır. J.Stiglitz, iç devalüasyon uygulanırken, rekabet gücünü
arttırmanın da önemini vurgulamaktadır. Bu şekilde, ücret kesintilerinin sadece yüksek kar marjları
olarak değil, düşük fiyatlar olarak
tüketicilere iletilmesi sağlanmaktır.
Kamu harcamalarını herhangi bir
parasal teşvik olmadan azaltmak,
ekonomik büyümenin azalmasına
ve işsizliğin artmasına yol açıyor. İç
devalüasyon ile, fiyatları ve ücretleri düşürerek rekabet gücünün yeniden kazanılması uzun zaman alabileceğinden çok acı verici bir süreç
olabilir. Örneğin Letonya GSYH’sında % 25’e yakın rekor düşüş yaşanmıştır. İç Devalüasyon uygulamasının sorunları şu şekilde sıralanabilir:
Ücret kesintilerine karşı direnç: Keynes’in belirttiği gibi, nominal ücret
kesintilerine karşı çok fazla direnç
söz konusudur. Sendikalar her zaman potansiyel grev ve aksamalara
yol açan nominal ücret seviyelerini
korumaya çalışıyorlar.
Eşitsizlik: İç devalüasyon peşinde
olan ülkeler, genellikle kamu kesimindeki ücret kesintilerine güvenirler. Bununla birlikte, bazı sektörler
ücret kesintilerinden kaçınabilirler.
Bu nedenle, özellikle de bankacılık
sektörü gibi yüksek ücretli meslekler bu sorundan sorumluyken bir
adaletsizlik duygusu oluşmaktadır.
Borç Deflasyonu: İç devalüasyona
ihtiyaç duyan ülkeler, genellikle yüksek özel sektör ve yüksek kamu sektörü borcuna sahiptir. İç devalüas637

yon uygulaması enflasyonu düşürür
ve muhtemelen deflasyona yol açar.
Bu, borcun gerçek değerini artırır ve
borç oranını düşürmeyi zorlaştırır.
Yani borç / Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
(GSYH) oranlarının azaltılması zorlaşmaktadır. Borcun GSYH’ye oranındaki bu artış, piyasaları tedirgin
edebilir.
Okuma Listesi
Internal Devaluation Definition,
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İç İçe Geçmiş Halkalar
Avrupası (A Europe of
Concentric Cycles)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa’da bütünleşmenin esnekliğiyle ve farklılaştırılmış bir biçimde
yürütülmesiyle ilgili bir kavramdır.
(Bkz. Farklılaştırılmış Entegrasyon)
Entegrasyonun homojen bir şekilde
yürütülememeye başlanması, özellikle siyasi alana girildikçe bazı ülkelerin isteksizlik göstermeye başlaması nedeniyle tartışılan bu bütünleşme modeline göre, bir grup ülke
kendi aralarında entegrasyonu daha
ileri aşamalara götürebilir. Bu ülkeler çekirdek Avrupa (core Europe)
olarak anılmaktadır. Bunları daha
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geriden takip eden ve daha az konuda daha gevşek bir entegrasyona
gitmiş ülkeler yer alacaktır. Bunların dışında da yine daha az entegre
olmuş ülkeler ortaya çıkacaktır. Bu
yaklaşıma göre, ülkeler entegrasyona istedikleri derece ve düzeyde
katılırken, çekirdek Avrupa’dan dışarıya doğru gittikçe gevşeyen bütünleşme halkaları içerisinde farklı
ülke grupları bulunacaktır. En dışarıda ise bütünleşmeye en düşük düzeyde katılan ülkeler yer alacaktır.
Avrupa Birliği (AB) böyle bir yaklaşımı benimsememiş olmakla birlikte,
entegrasyon esnekleştikçe ve farklılaştıkça ortaya çıkacak bir olasılık
olarak iç içe geçmiş halkalar Avrupası’ndan söz edilmektedir. Bu türden
bir yaklaşım, farklılaştırılmış entegrasyonun bütün boyutlarına sahip
olmakla birlikte daha çok dışsal ve
yatay olarak farklılaşmış bir Avrupa
ortaya çıkaracaktır. Yani merkezinde
AB bütünleşmesine tam olarak katılan ülkeler yer alırken, onun dışındaki halkada istisnalarla bütünleşmeye katılan üyeler, onların dışındaki halkada ise üye olmayan ama
AB yapılarına sıkı sıkıya bağlanmış
ülkeler ve ardından yine üye olmayan ve belli alanlarda AB yapılarına
bağlanmış ülkeler (Avrupa Ekonomik Alanı) ve en dışarıda da Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde AB ile yakın işbirliği içerisindeki
ülkeler olacaktır. Böylece halkalar
dışarıya doğru açıldıkça zayıflayan,
merkeze doğru gittikçe güçlenen bir
entegrasyon yapısı ortaya çıkacaktır.
Bu yolla her ülke istediği oranda entegrasyona katılırken, entegrasyonu
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

daha da ilerletmek isteyen ülkelere
engel olmayacaklardır.
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İç Pazar 		
(Internal Market)
–Selvi EREN–
İç Pazar, mal, hizmet ve iş fırsatlarına ülkeler arasında eşit erişim
sağlayan bir refah ve özgürlük alanı
olarak tanımlanmaktadır. Son araştırmalar, Avrupa Birliği (AB) içerisindeki mal ve hizmetlerin serbest
dolaşımı ilkelerinin yılda 985 milyar
Avro tutarında tahmini faydalar
sağladığını göstermektedir. İç Pazar’ın yasal çerçevesi, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’da
4(2)(a), 26, 27, 114 ve 115’inci
maddeleri ile oluşturulmuştur.
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1958’de Roma Antlaşması ile kurulan ortak pazar, ekonomik refahı
artırmak ve “Avrupa’nın halkları
arasında daha yakın bir birliğe” katkıda bulunmak amacıyla Üye Devletler arasındaki ticaret engellerini
ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.
1986 tarihli Avrupa Tek Senedi ile
ise Avrupa Ekonomik Topluluğu
Antlaşması’nda “malların, kişilerin,
hizmetlerin ve sermayenin serbest
dolaşımının sağlandığı iç sınırlar
olmayan bir alan” tanımlanarak İç
Pazar oluşturma hedefi ortaya konmuştur.
Roma Antlaşması’nın temel amacı
olan Ortak Pazar, 1968 yılında kurulan Gümrük Birliği’nin sağladığı
kotaların kaldırılması, vatandaşların ve işçilerin serbest dolaşımı ve
Katma Değer Vergisinin (KDV) genel
olarak uygulanması ile oluşturulmuştur. Avrupa Tek Senedi’nin 1
Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe
girmesiyle İç Pazar’ın tamamlanması için 31 Aralık 1992 tarihine
kadar süre belirlenmiştir. Ayrıca,
ortak gümrük tarifeleri için nitelikli
çoğunluk oyunu başlatmıştır. Hizmetlerin ücretsiz sunulması, sermayenin serbest dolaşımı ve ulusal
mevzuatın yakınlaştırılması için ise
nitelikli çoğunluk oyu belirlenmiştir. Bu sayede İç Pazar’a ilişkin karar
alma mekanizmaları güçlendirilmiştir.
İç Pazar, Avrupa Birliği ekonomisinin
refahına ve entegrasyonuna önemli
katkılarda bulunmuştur. 2003’ten
2010’a kadar süren yeni bir İç Pazar Stratejisi ile malların serbest
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dolaşımını kolaylaştırma, hizmet
pazarlarını bütünleştirme, vergi
engellerinin etkisini azaltma ve düzenleme ortamını basitleştirme ihtiyacına odaklanılmıştır. Bu dönemde
ulaşım, telekomünikasyon, elektrik,
gaz ve posta hizmetlerinin İç Pazar
içerisinde önemli ilerleme kaydedilmiştir. Avrupa Tek Pazarı’nı güçlendirmek için Ekim 2010’da “Tek
Pazar Yasasına Doğru” başlıklı bir
tebliğ yayımlanmıştır. Ekim 2012’ye
gelindiğinde Avrupa Komisyonu, İç
Pazar’ı daha da geliştirmek için Tek
Pazar Yasası II’yi sunmuştur. Yasa,
Avrupa Birliği kurumları tarafından
hızlı bir şekilde kabul edilmesi gereken 12 temel eylemi ortaya koymuştur. Bu eylemler büyüme, istihdam ve güven oluşturan 4 dinamik
üzerine yoğunlaşmıştır: (1) entegre
ağlar, (2) vatandaşların ve işletmelerin sınır ötesi hareketliliği, (3) dijital
ekonomi ve son olarak (4) uyumu
güçlendirme ve tüketici yararları.
Mayıs 2015’te Avrupa Komisyonu,
Avrupa dijital ekonomisinin oluşturulması için yoğun bir yasama
programı belirleyerek “Dijital Tek
Pazar Stratejisi”ni kabul etmiştir. 28
Ekim 2015 tarihinde ise insanların
günlük yaşamlarında pratik yararlar sağlamaya ve tüketiciler için ek
fırsatlar yaratmaya odaklanan “Tek
Pazar’ın Geliştirilmesi: İnsanlar ve iş
için daha fazla fırsat” isimli bir tebliğ
yayımlanmıştır.
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İçtihat Hukuku		
(Case Law)
–Narin İDRİZ–
“İçtihat” terimi, mahkeme kararları ve yargı görüşleri ile geliştirilen
kural ve ilkeleri ifade etmektedir.
Hakimler belirli davalara ilişkin kararlar ve görüşler verirken ilgili hukukun yorumunu da sağlamaktadır.
Bu da içtihat olarak adlandırılmaktadır. Anglo Sakson hukuk sistemlerinde içtihat hukuku başlıca hukuk
kaynağı olarak çok önemli bir rol
oynamaktadır. Yüksek mahkemelerin yargılama ve kararları “bağlayıcı
emsaller” olarak kabul edilmektedir, bu da bu yüksek mahkemelerin kararlarının normatif olduğu ve
benzer hukuk uyuşmazlıklarında
karar verirken alt mahkemelerin izlemesi gereken hukuk kuralları / ilkeleri ve yorumları olduğu anlamına
gelmektedir. İngiltere veya Amerika
Birleşik Devletleri gibi ülkeler bu sistemi takip etmektedir.
Bununla birlikte, Roma hukukunAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dan kaynaklanan geleneği, Kıta Avrupası hukuk sistemini takip eden
diğer çoğu ülke için, içtihatlar aynı
bağlayıcı rolü oynamamaktadır ve
mahkemeler, yüksek mahkemeler
tarafından verilen kararlara kesin
olarak bağlı değildir. Bununla birlikte, içtihat hukukunun etkisi, yazılı hukuk kurallarının kapsamadığı
veya sadece kısmen kapsadığı alanlarda özellikle önemli olabilmektedir. İçtihat; hukuk raporları ve dergileri, mahkeme web siteleri ve yasal
veritabanları gibi çeşitli şekillerde
yayınlanmaktadır.
Avrupa Birliği (AB) hukuk düzeni
içinde içtihat hukuku esas olarak
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
tarafından geliştirilmiştir. ABAD;
Adalet Divanı ve Genel Mahkeme’den oluşur. ABAD, AB’nin yargı
otoritesidir ve ulusal mahkemeler
ile işbirliği içinde AB hukukunun uygulanmasını ve tek tip yorumlanmasını sağlamaktadır. AB hukuku, Üye
Devletlerin herhangi bir mahkemesi (ulusal, bölgesel veya yerel mahkemeler olabilir) tarafından uygulanacak olsa da; ABAD AB hukukunun
yorumlanması konusunda nihai
otoritedir (dolayısıyla en üst derece
ulusal mahkemelerin ön karar prosedürü çerçevesinde başvuru yapma yükümlülüğü bulunmaktadır) ve
ikincil hukukun geçerliliğine karar
veren tek yetkili kurumdur. Böylelikle ABAD, AB hukukunun yorum ve
uygulanmasının birlik ve yeknesaklığının tüm Üye Devletlerde korunmasını sağlamaktadır.
ABAD içtihadı ek ve tamamlayıcı
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bir hukuk kaynağı olarak kabul edilmektedir. Lizbon Antlaşması (2009)
ile değişik AB Antlaşması md. 19,
AB hukukunun doğru bir şekilde
yorumlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak için ABAD’ı nihai mahkeme olarak belirlemek suretiyle
tamamlayıcı hukukun yasal dayanağını oluşturmaktadır. AB’nin birincil
hukukunun ve ikincil hukukunun bir
uyuşmazlığı çözemediği durumlarda ABAD, uluslararası hukuk ve AB
hukukunun genel ilkelerine ek olarak, içtihat hukukunu tamamlayıcı
hukuk kaynağı olarak kullanmaktadır. Öyle ki geçmişten beri ABAD, AB
birincil ve/veya ikincil hukukunun
bıraktığı boşlukları kapatmak için
yaratıcı AB hukuku yorum yollarını
bulmada oldukça etkili olmaktadır.
Dolayısıyla ABAD’ın kararları, AB
hukukunun resmi ve hukuki olarak
bağlayıcı bir yorumunu sunmaktadır. Bu bakımdan yalnızca Üye Devletlerin mahkemeleri tarafından
değil, ABAD’ın kendisi tarafından da
bir hukuk kaynağı olarak adlandırılmaktadır.
ABAD içtihadına 1997’den bu yana
tüm AB resmi dillerinde ABAD websitesinden erişilebilmektedir. Veri
tabanı; kararların tamamını, Divan
ve Hukuk Sözcüsü görüşlerini içermektedir. İlgili diğer veritabanları
arasında AB’nin hukuk veritabanı
olan EUR–Lex; ABAD tarafından verilen ön kararları içeren JURIFAST ve
Komisyon tarafından oluşturulan
bir veritabanı olan JURE sayılabilir.
Ayrıca, davalar Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi’nde de yayımlanmaktadır.
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İhlal Davası (Action for
Infringement)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
İhlal davası Komisyon veya bir Üye
Devlet tarafından bir Üye Devlet
aleyhine açılabilen, Üye Devletlerin
Avrupa Birliği (AB) hukukuna uymasını temin etmeye matuf kamusal denetim sağlayan yargı yoludur.
Adalet Divanı’nın doğrudan ulusal
hukukun AB hukukuna uygunluk
denetimini gerçekleştirebildiği ve
dolayısıyla aykırılık tespitini kendisinin yapabildiği yegane yargı yoludur. Üye Devletlerin siyasi olarak
birbirleri aleyhine dava açmaya genelde yeltenmemeleri nedeniyle AB
hukuk düzeninin muhafızı olarak bu
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prosedür çerçevesinde AB hukukunun Üye Devletlerde uygulanmasını sağlama adına Komisyon’un etkinliği daha fazladır. İhlal davasının
amacı Üye Devletin davranışının ve
tutumunun AB hukukunu ihlal ettiğinin yargıya tespit ettirilmesi ve bu
durumun sona erdirilmesine dair
bir deklarasyon elde edilmesi marifetiyle aykırılığın giderilmeye çalışılmasıdır. İhlali tespit eden karar bir
tespit kararı niteliğindedir ve kendi
başına icra kabiliyeti yoktur. Bu kararın hukuka aykırı ulusal normun
iptalini veya uygulanamazlığını temin etme gibi bir işlevi de bulunmamaktadır.
Üye Devletler için bağlayıcılık teşkil
eden bütün AB müktesebatı ve bu
müktesebatın her türlü ihlali, bir
tasarruf veya ihmalle gerçekleştirilmesine bakılmaksızın ihlal davasının kapsamını oluşturur. İhlal davası
çerçevesinde devlet kavramı, devletin bütün organları ve kurumları
yanında otonom ve bağımsız nitelikteki organlar ile kamu otoritelerinin kontrolündeki özel hukuk tüzel
kişilerinin tasarruf ve ihmallerini
de kapsayacak şekilde aynen uluslararası hukuktaki gibi geniş olarak
kapsayıcıdır. Bu açıdan devlet kavramının geniş yorumu için organik
yaklaşım işlevsel yaklaşımla takviye
edilmektedir.
İhlal prosedürü siyasi mülahazaların
ağır bastığı, gayrı resmi, diplomatik
ve idari süreçten aykırılığın giderilememesi durumunda resmi ve yargısal sürece doğru tırmanan uzun
erimli bir denetim mekanizması teşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kil eder. İhlal prosedürü idari ve yargısal olmak üzere iki safhadan ibarettir. Gayrı resmi süreçten sonuç
alınamaması üzerine ihlal kanaatini
taşıyan Komisyon Üye Devlete resmi tebliğde bulunur. Resmi tebligat
ihlal konusunu ve sözkonusu Üye
Devlete makul bir süre içerisinde
(genellikle 2 ay) görüşlerini sunması ve savunma hazırlayabilmesi için
gerekli unsurları içerir. Üye Devletçe sunulan gözlemler üzerine veya
gözlem sunulmaması durumunda
Komisyon, AB hukukunun ihlalini
açıklayıcı ve Üye Devletten uyulmasını istediği tedbirleri içeren, makul
süre tanıyan (genellikle 2 ay) bir
gerekçeli görüş sunabilir. Gerekçeli görüş, ihlal konusunu, gerekirse Üye Devletten ihlali gidermesi
için yapmasını istediği tasarrufları
içermeli ve bu kanaate götüren sebepleri gerekçeli, detaylı, tutarlı ve
uyumlu olarak açıklamalıdır. Resmi
tebligat ve gerekçeli görüş yargısal
sürecin ana çerçevesini oluşturur.
Her ileri aşama, iddiaların genişletilememesi ilkesi itibariyle bir öncekinde sunulan ihlal konusunu ve
şikayet gerekçesini genişletemez.
Komisyon’un bir ileri aşamaya geçip
geçmeme noktasında takdir yetkisi
ise tamdır. İhlal davası ancak Üye
Devletin kurucu antlaşmalardan
kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmemesi ve verilen süre içerisinde
gerekçeli görüşe uymaması halinde
açılabilecektir.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) 259. maddeye
istinaden bir Üye Devletin diğerinin
kurucu antlaşmalardan kaynaklı yüAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kümlülüklerini yerine getirmemesi
kanaatine binaen şikayet prosedürü Üye Devletin önce Komisyon’la
irtibat kurmasıyla başlamaktadır.
Bundan sonra süreç Komisyon’un
gerekli şartları belirli sürelerde yerine getirmemesi durumuna ilişkin
bazı küçük farklılıklar dışında ABİHA
258. maddedeki yargı–öncesi idari
safhadaki usule benzer şekilde devam etmektedir. Bu itibarla Komisyon her iki Üye Devletin görüşlerini
almak suretiyle üç ay içinde gerekçeli görüşünü sunmak zorundadır.
Ancak Komisyon’un şikayet sahibi
Üye Devletin görüşüne katılmaması, üç ay içinde gerekçeli görüşünü
sunmaması veya ihlal davasını açmaması durumunda, şikayet sahibi
Üye Devletin kendisinin, diğer Üye
Devlet aleyhine ihlal davası açabilme yetkisi bulunmaktadır. Komisyon’un ihlal davası açması durumunda bile, şikayet eden Üye Devletin taleplerinin dava dilekçesinde
tam olarak karşılanmaması durumunda, Üye Devletin ayrıca 259.
madde çerçevesinde davayı kendisinin açmasına bir mani de yoktur.
Adalet Divanı’nın Üye Devletin kurucu antlaşmalardan kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etmesi durumunda bu
Üye Devlet kararın gereğini yerine
getirmek için bütün tedbirleri almakla mükelleftir. Bu Üye Devletin
gerekli tedbirleri almadığı kanaatine varması durumunda Komisyon,
bu süreçte ihlali gerçekleştiren Üye
Devlete tekrar gerekçeli görüş sunmak zorunda değildir ve Üye Devlete gözlemlerini sunma imkanı ver643

dikten sonra Adalet Divanı’na başvuruda bulunabilir. Mevcut koşullar
çerçevesinde Üye Devlet tarafından
ödenmesine hükmedilecek uygun
toplam yekünü veya mali cezayı
belirtmek zorundadır. Bu miktarı,
ihlalin ciddiyeti, süresi ve cezanın
ilerideki ihlallere yönelik caydırıcılığı olmak üzere üç temel kritere göre
belirlemelidir. Bu çerçevede, sözkonusu yaptırımlar Üye Devletler
tarafından öngörülebilir olmalı, Üye
Devletin ödeyebilme kabiliyetini de
içeren şekilde orantılılık ilkesine ve
Üye Devletler arasında eşit muamele ilkesine riayet edilerek belirlenmelidir. Adalet Divanı Üye Devletin
önceki ihlal kararının gereğini yerine
getirmediğini tespit ederse toplam
yeküne veya mali cezaya hükmedebilir. Üye Devlete ihlal nedeniyle
def’aten veya periyodik ödeme şeklinde mali yaptırım uygulanabilir. Bu
noktada ABİHA 260. maddede belirlenen yargı yolu, önceki kararın gereğini yerine getirmeyen Üye Devletin önceki karara uymasını sağlamak
üzere düzenlenmiştir. ABİHA 260(3).
maddeye göre Komisyon, ABİHA
258. maddeye istinaden açtığı bir
ihlal davasında, Üye Devletin direktifi iç hukukta uygulayıcı tasarrufları
bildirme yükümlülüğünü ihlal ettiği
gerekçesiyle Üye Devlet tarafından
ödenmesi gereken mali cezanın
miktarını belirtebilir. Adalet Divanı
ihlal tespit ettiğinde Komisyon’un
önerdiği miktarı geçmemek üzere
toplam yeküne veya mali cezaya
hükmedebilir. Ödeme yükümlülüğü
Adalet Divanı’nın kararında belirttiği tarihten itibaren başlar.
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ABİHA 344. madde nedeniyle, Üye
Devletler aralarındaki kurucu antlaşmaların yorumlanması ve uygulanmasına dair uyuşmazlıkları ancak
ihlal davası yoluyla çözebileceklerdir ve bu konuda dolayısıyla Adalet
Divanı’nın münhasır yargısal yetkisi
bulunmaktadır.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
395–410.
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İhlal Prosedürü
(Infringement Procedure)
Bkz. İhlal Davası

İhmal Davası (Action for
Failure to Act)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
İhmal davası hukuka aykırı ihmali/
hareketsizliği teyit eden bir tespit
davasıdır. Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) 265.
maddeye göre Avrupa Parlamentosu, AB Zirvesi, Konsey, Komisyon
veya Avrupa Merkez Bankası’nın
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kurucu antlaşmaları ihlal mahiyetinde ihmali durumunda, Üye Devletler
ve diğer kurumlar tarafından Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD) önünde
aleyhlerine ihmal davası açılabilir.
Bu durum AB organ, ofis ve ajansının
ihmali için de geçerlidir. Dolayısıyla ihmal davası açılabilmesi için AB
kurum, organ, ofis ve ajansının hukuken bağlayıcı nitelikteki tasarrufu
yapma yükümlülüğünün bulunması
ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi gerekir. Ayrıcalıksız davacıları teşkil eden gerçek ve tüzel kişiler, AB’nin bir kurum, organ, ofis ve
ajansının kendisini muhatap alması
gereken tavsiye veya görüş dışındaki
bir tasarrufta ihmali olduğu gerekçesiyle dava açabilir. Davanın kabulü
makul bir süre içerisinde ihmali bulunan kurum, organ, ofis ve ajanstan
idari talepte bulunmaya tabidir. Talepten itibaren iki ay içerisinde sözkonusu kurum, organ, ofis ve ajansın
tutumunu belirlememesi üzerine 2
ay içerisinde ihmal davası açılabilecektir. Bu usuli şart, 2 ay içerisinde
kurum, organ, ofis ve ajansın tutumunu belirlemesini sağlamaya veya
tutumun belirlenmemesi durumunda da davanın konusunu ve çerçevesini belirlemeye yarar. Çünkü ancak
idari süreçte talepte bulunulan ihmal edilmiş tasarrufun yapılmasının
temin edilmesi talebiyle dava açılabilecektir. ABAD’ın ihmal kararı ilgili
kurum, organ, ofis ve ajansa kararın
gereğini yerine getirmek üzere ihmali sözkonusu olan tasarrufu yapma yükümlülüğü getirir.
İptal davası ve ihmal davası açma
hakları arasında yakın bir ilişki mevAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

cuttur. İptal ve ihmal davaları arasındaki ilişki bir hukuki çarenin iki veçhesi veya bir madalyonun iki yüzü
şeklinde ifade edilebileceğinden,
ihmal davasını düzenleyen hükümlerdeki boşluklar içtihat hukukunda,
iptal davasına ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle doldurulmuştur. Bu
itibarla, ayrıcalıksız davacıları teşkil
eden gerçek ve tüzel kişilerin ihmal
davası ehliyeti iptal davasındaki ayrıcalıksız davacıların dava ehliyetine
paralel şekilde geliştirilmiştir. Yani
ihmali iddia edilen tasarrufun niteliğine göre, bireysel ve (veya sadece)
doğrudan ilgi şartlarının karşılanması aranacaktır. Ayrıca ihmal davası
ancak ilgili kurum, organ, ofis ve
ajansın tutum belirlememesi durumuna münhasırdır. Menfi karar şeklinde dahi olsa tutumun belirlenmesi
durumunda ancak iptal davası açılabilecektir. Yani iptal ve ihmal davaları
birbirlerini tamamlayıcı, ikame edici
veya birbirine alternatif davalar değil, birinin açılabilmesi durumunda
diğerinin açılamayacağı nitelikte ya
o ya da diğeri şeklindeki davalardır.
Okuma Listesi
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İhtisas Mahkemeleri
(Specialised Courts)
–Kamuran REÇBER–
Genel Mahkeme’nin kurulmasından yaklaşık on iki yıl sonra, Genel
Mahkeme’ye bağlı “yargı daireleri”nin kurulması hususu, Nice
Antlaşması (2003) düzenlemeleri aracılığıyla değiştirilen kurucu
antlaşmalarda yer almıştır. Lizbon
Antlaşması (2009) düzenlemeleri ile oluşturulan Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın ilgili
düzenlemelerinde “yargı daireleri”
terimi yerine “ihtisas mahkemeleri” kavramı kullanılmıştır. Konsey
ve Avrupa Parlamentosu, olağan
yasama usulüne uygun olarak hareket ederek, spesifik konularda
açılan kimi kategorilerdeki davalara ilk derecede bakmakla yükümlü
olan, Genel Mahkeme’ye bağlı ihtisas mahkemeleri kurabilmektedir.
Konsey ve Avrupa Parlamentosu,
ya Komisyon’un önerisi üzerine,
Adalet Divanı’na danıştıktan sonra
ya da Adalet Divanı’nın istemi üzerine Komisyon’un görüşünü aldıktan
sonra, tüzükler aracılığıyla hareket
etmektedir. Bir ihtisas mahkemesinin kuruluşuyla ilgili olan tüzük, bu
mahkemenin oluşumuyla ilgili kuralları ve kendisine tanınan yetkilerin kapsamını belirlemektedir.
İhtisas mahkemelerinin üyeleri, bağımsızlıkları şüphe götürmeyen ve
yargısal görevlerin yerine getirilmesi için gereken koşullara sahip kişiler
arasından seçilmekte ve Konsey ta646

rafından oy birliği ile atanmaktadır.
İhtisas mahkemeleri, kendi Yargılama Usul Tüzüklerini Adalet Divanı
ile uyuşum içerisinde hazırlamaktadır. İhtisas mahkemelerine ilişkin
bu şekilde kabul edilen Yargılama
Usul Tüzüğü, nitelikli oy çokluğu ile
karar alan Konsey’in onayına sunulmaktadır. İhtisas mahkemelerinin
kurulmasına ilişkin tüzük düzenlemeleri aksini öngörmedikçe, kurucu
antlaşmaların Avrupa Birliği Adalet
Divanının ilgili düzenlemeleri ve
Avrupa Birliği Adalet Divanı Statüsü Hakkındaki Protokol’e ilişkin hükümler, ihtisas mahkemelerine de
uygulanmaktadır.
Okuma Listesi
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İhtiyati Tedbir (Interim
Relief or Interim
Measures)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
İhtiyati tedbirler doğası gereği geçici sürelidir, davanın esasına ilişkin
karar verilmesi veya gerekçeli kararda belirtilen sürenin geçmesi üzerine sona erer. İhtiyati tedbir kararı
davanın esası bakımından verilecek
karar için bir önyargı doğurmaz. AvAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rupa Birliği (AB) hukuku açısından
ihtiyati tedbir başvurularını ulusal
mahkemeler ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) önünde olanlar
şeklinde iki kategoride incelemek
uygundur.
Ulusal mahkemeler önünde ihtiyati
tedbir: Ulusal mahkeme gerekmesi
durumunda, AB hukukunun etkililiğini sağlamak amacıyla AB kaynaklı
hakların uygulanmasını temin etmek için ihtiyati tedbir koymasını
yasaklayan ulusal normu bir yana
koyarak uygulanmasını askıya alır.
Diğer nokta ise, geçerlilik denetimi
için ön karar prosedürüne başvuran
ulusal mahkeme, daha üst bir AB
normuna aykırılık iddiası bulunan
bir AB tasarrufunun uygulanmasını askıya alabilir. Bu noktada ulusal
usul hukuku kurallarının farklılığı AB
hukukunun yeknesak uygulanmasını tehlikeye düşürebilir. Bu itibarla,
geçerlilik denetimi için başvurulan
sözkonusu AB tasarrufuna dayanan
ulusal normun uygulanmasının askıya alınması veya ihtiyati tedbir kararı verilmesi bütün Üye Devletlerde yeknesak şartlara tabi olmalıdır.
Adalet Divanı ulusal mahkemede
ihtiyati tedbir kararı şartlarını, ABAD
önünde talep edilen ihtiyati tedbir
şartlarıyla aynı niteliğe çekmiştir. Bu
şartlar şu şekildedir: a) Ulusal mahkeme AB tasarrufunun geçersizliğine dair ciddi şüphe taşımalı, sözkonusu tasarruf hakkında derdest bir
ön karar başvurusu yoksa bu meseleyi kendisi havale etmelidir; Bu çerçevede ulusal mahkeme geçersizlik
başurusunda havale edilen sorularla kendisini sınırlamaksızın AB tasarAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rufunun geçersizliğine dair bütün
unsurları ve organın takdir yetkisini
değerlendirmeye almalıdır; b) Tedbir talep eden tarafın uğrayabileceği
ciddi ve telafi edilemez zararın önüne geçebilmek için ihtiyati tedbir
alınmasını gerektiren bir acil durum
sözkonusu olmalıdır; c) Ulusal mahkeme AB çıkarını nazarı dikkate almalı, tasarrufun uygulanmamasının
o tasarrufun etkililiğine halel getirip
getirmeyeceğini hesaba katmalıdır;
d) Ulusal mahkeme bütün bu koşulları değerlendirirken sözkonusu AB
tasarrufunun hukukiliğinin tespitine
yönelik Adalet Divanı’nın varsa bütün kararlarını veya ABAD’ın benzer
ihtiyati tedbir başvurularına yönelik
kararlarını nazarı dikkate almalıdır.
ABAD önünde ihtiyati tedbir: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 278. maddeye göre
ABAD önünde açılan davaların AB
tasarrufunu askıya alma etkisi yoktur. Bununla birlikte ABAD koşulların gerektirdiğine kanaat getirirse
aleyhine dava açılan tasarrufun
uygulanmasının askıya alınmasına
hükmedebilir. Tasarrufun askıya
alınmasının telafi edilemez zarara
engel olmaması durumunda ABİHA 279. madde çerçevesinde ABAD
önündeki davalarda gerekli ihtiyati
tedbirleri alabilir. Adalet Divanı Usul
Kuralları’nın 160. maddesi ve Genel
Mahkeme Usul Kuralları’nın 156.
maddesi çerçevesinde AB tasarrufunun askıya alınmasının kabulü
bu tasarruf aleyhine dava açan davacının bunu talep etmesine, ABİHA 279. madde çerçevesinde diğer
ihtiyati tedbirlerden birinin kabulü
647

için başvurunun kabul edilmesi ise
ancak davanın taraflarından birinin
talebinin bulunmasına ve bu davayla alakalı olması şartına tabidir.
ABAD Statüsü’nün 60. maddesine
göre ABİHA 278. ve 279. maddelere
halel gelmeksizin, temyizin askıya
alma etkisi yoktur. ABİHA 280. maddenin istisnası olarak bir tüzük iptaline hükmeden Genel Mahkeme kararları 2 aylık temyiz süresinin geçmesinden sonra, bu süre içerisinde
temyize gidilmesi durumunda ise
temyizin reddinden itibaren, ABİHA
278. ve 279. maddeler çerçevesinde
bir tarafın Adalet Divanı’na iptaline
hükmedilen tüzüğün etkilerinin askıya alınması veya diğer ihtiyati tedbirler için yapılan başvurulara halel
gelmeksizin, hüküm doğuracaktır.
Adalet Divanı’na yapılan temyizde
Genel Mahkeme’nin kararının askıya alınması veya başka bir ihtiyati
tedbir alınması amacıyla başvuru yapılabilir. İhtiyati tedbir kararı
vermeye, Genel Mahkeme önündeki davalarda Mahkeme Başkanı,
Adalet Divanı önündeki davalarda
Başkan Yardımcısı yetkilidir. Başkan
yardımcısı önemli ve zor davalarda
başvuruyu Adalet Divanı’na havale
edebilecektir. İhtiyati tedbir başvuruları davanın karşı tarafına bildirilir, Adalet Divanı Başkan Yardımcısı
veya Genel Mahkeme Başkanı karşı
tarafın sözlü ve yazılı görüşlerinin
temini için bir süre belirleyebilir,
hatta karşı tarafı dinlemeksizin çekişmesiz karar verebilir. İhtiyati tedbir kararı başvurusu prensipte davanın esasına ilişkin karar verilene
kadar yapılabilecektir. İhtiyati tedbir
kararı alınabilmesi için başvuru çer648

çevesinde prima facie olarak davanın esası bakımından kazanılması
noktasında makul şans bulunmalı;
tedbirin uygulanması ciddi ve telafi edilemez zarar nedeniyle aciliyet
gerektirmeli; ihtiyati tedbirin uygulanması noktasında başvurucunun
çıkarı davadaki diğer bütün çıkarlara galebe çalmalıdır. İhtiyati tedbir
kararları gerekçeli karar ile (order)
alınır.
Okuma Listesi
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İkili Paket (Two Pack)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Küresel ekonomik ve mali krizden
sonra Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ekonomik yönetişim ve bütçe
gözetiminin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri takiben üye
ülkelerde uygulanan bütçe politikalarındaki olumsuz etkilerin özelikle
Avro Alanı’nda yayılma riskinin önlenmesi ve Avro Alanı’nın bütçe deAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

netiminin güçlendirilmesi amacıyla
iki tüzükten oluşan ve “İkili Paket”
olarak adlandırılan reform paketi
tasarısı Kasım 2011’de sunulmuş ve
paket 13 Mayıs 2013’te yürürlüğe
girmiştir.
İkili Paket’te ilk tüzük, İstikrar ve
Büyüme Paktı’nın düzeltici kolu
olan Aşırı Açık Prosedürü’ne ilişkin
özel kurallar kapsamında tüm Avro
Alanı Üye Devletlerine uygulanır.
İkinci Tüzük, mali istikrara ilişkin
ciddi sorunlar yaşayan, mali yardım
alan veya mali yardımı geri ödeme
sürecinde olan Üye Devletlerin güçlendirilmiş denetimi için detaylı kural ve prosedürler ortaya koyar. Bu
denetim sonucunda Avrupa Komisyonu, Avro Alanı’nın finansal istikrarı için olumsuz etkileri olabileceği
görüşünde olduğu bir Üye Devletin
ek önlemler alması gerektiğini belirtir ve AB Bakanlar Konseyi’ne
söz konusu Üye Devletin düzeltici
önlemler alması veya bir makroekonomik uyum programı oluşturması
tavsiyesinde bulunur.
İkili Paket, Avrupa Sömestri adı
altındaki ekonomik koordinasyon
sürecinin yasal tabanını güçlendirmekte ve Avrupa Komisyonunun,
Avro Alanı üyesi devletlerin, İstikrar
ve Büyüme Paktı (İBP) kapsamınd
getirmede izledikleri politikaları denetlemektedir. Ciddi zorluk yaşayan
veya AB tarafından kurtarma paketi
sunulan ülkeler için ise çok detaylı
prosedürler öngörmektedir.

tasarılarını sunmaları, Komisyon’un
bunları değerlendirmesi ve gerekiyorsa bir görüş bildirmesi istenmektedir. Komisyon, bütçe tasarılarının
revize edilmesini de isteyebilir, bütçe inceleme sürecini tamamlar ve
sonraki yıl için tüm Avro Alanı’nı
kapsayan bir bütçe görünümü değerlendirmesi yayımlar. Komisyonun ulusal bütçeler ve Avro Alanı
ile ilgili değerlendirmeleri, Avro
Grubu’nda görüşülür. Aşırı açık prosedürü kapsamında olan Avro Alanı
ülkeleri ise yakından izlenir.
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Bu kapsamda Avro Alanı ülkelerinin
her yıl Avrupa Komisyonuna bütçe
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İkincil Hukuk
(Secondary Law)
–Narin İDRİZ–
Avrupa Birliği (AB) hukukunun iki
ana kaynağı birincil hukuk ve ikincil
hukuktur. İkincil hukuk, AB kurumlarının kurucu antlaşmalarda kendilerine verilen yetkileri kullanarak kabul ettikleri belgeleri içermektedir.
Bu hukuk; yasama tasarrufu, yasama dışı tasarruf, bağlayıcı olmayan
belgeler (“esnek hukuk” olarak da
adlandırılmaktadır) ve hukuk tasarrufu olmayan diğer tasarruflardan
oluşmaktadır.
En önemli yasama tasarrufları, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 289 gereği,
olağan yasama usulüne veya özel
yasama usullerine göre kabul edilen ve ABİHA md. 288’de sayılanlardır. Bu belgeler bağlayıcıdır ve Tüzük, Direktif ve Kararları içermektedir. ABİHA md. 288 bu belgeleri şu
şekilde tanımlamaktadır:
•

Tüzükler genel uygulama alanına sahiptir. Bütünüyle bağlayıcıdır ve tüm Üye Devletlerde herhangi bir işleme gerek olmaksızın doğrudan uygulanır.

•

Direktifler, muhatap alınan her
Üye Devleti, ulaşılması gerekli
sonuçları itibarıyla bağlar, şekil
ve yöntem seçimini ise ulusal
otoritelere bırakır.

•

Kararlar, tüzüklerle aynı şekilde,
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bütünüyle bağlayıcıdır. Buna
karşın sadece muhatabı olan
Üye Devlet, şirket veya kişilere
uygulanır.
Yasama dışı tasarruflar, yetki devrine dayanan tasarrufu (ABİHA
md. 290) ve uygulama tasarrufunu
(ABİHA md. 291) kapsar. Yetki devrine dayanan tasarruflar, Komisyon’a
yasama tasarrufunun asli olmayan
bazı unsurlarının tamamlanması
veya değiştirilmesi için, genel uygulama kabiliyeti olan yasama dışı
tasarruflar kabul etme yetkisi devreden belgelerdir. Öte yandan, uygulama tasarrufları ise, hukuken
bağlayıcı Birlik tasarruflarının uygulanması için yeknesak koşulların
gerekli olması halinde kabul edilen
belgelerdir. Bunlar genellikle Komisyon tarafından kabul edilir, ancak
Konsey tarafından kabul edilmesi
de mümkündür.
Kurucu antlaşmalarda tanımlanan
bağlayıcı olmayan ikincil hukuk belgeleri ABİHA md. 288 gereği tavsiye ve görüşlerdir. Bununla birlikte,
AB’nin bağlayıcı olmayan araçları bu
iki belgeden daha fazladır ve Kılavuzlar, Kararlar, Beyanlar, Yol Haritaları, Eylem Programları vb. belgeleri
de içermektedir.
Tavsiye ve Görüş, bağlayıcı olmasa da ahlaki ve politik önem taşır.
Bunlar şu şekilde tanımlanabilir:
Tavsiyeler muhattaplarına herhangi hukuki yükümlülük getirmeden
onlardan belirli bir şekilde davranmalarını talep eder. Görüşler AB
kurumları tarafından verilir ve BirAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lik veya tek tek Üye Devlet(ler)teki
durum veya gelişmelerin değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca, müteakip
hukuken bağlayıcı eylemlerin yolunu hazırlayabilir veya ABAD önünde
yargılamanın başlatılması için bir ön
koşul olabilir.
Ayrıca, Birlik kurumlarının, AB veya
AB kurumlarının iç işleyişini düzenlemek için bağlayıcı olmayacak şekilde kabul edebileceği yasama dışı
tasarruflar bulunmaktadır. Kurumlar arası anlaşmalar ve iç usul kuralları bu kategorideki tasarruflara
verilebilecek iki örnektir.
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İlerleme Raporu
(Progress Report)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Komisyonu tarafından, aday
(ve potansiyel aday) ülkelerin Avrupa Birliği (AB) sürecinde katılım kriterlerini yerine getirme düzeylerini
değerlendirmek üzere her yıl hazırlanan raporlardır. 1998 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan ve
ilerleme raporu olarak adlandırılan
bu belgeler, 2015 yılından itibaren
“ülke raporları” olarak adlandırılmaktadır. Raporlarda Kopenhag
kriterlerinin yerine getirilmesi konusunda aday ülkenin performansı
değerlendirilir. Raporlar, aday ülke
hükümeti tarafından sağlanan bilgiler yanında, üye devletler, Avrupa
Parlamentosu, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de dahil olmak üzere çeşitli
kaynaklarla oluşturulur. Bu raporlar
aday ülkelerin AB sürecinde ne kadar ilerleme gösterdiğini ve ne gibi
sorunların olduğunu ortaya koyan
temel belgeleri oluşturmaktadır.
Raporun yapısına bakıldığında, 2019
yılı Türkiye Raporu örnek metin olarak incelendiğinde, Giriş kısmında
mevcut durum ortaya konmakta,
Özet bölümünde “siyasi kriterler”,
“ekonomik kriterler” ve “AB müktesebatını üstlenebilme yeteneği”ne
ilişkin raporun ana hatları ortaya
konmaktadır. Ardından “Öncelikli
Temel İlkeler” (Fundamentals First)
kapsamında “Siyasi Kriterler ve Hukukun Üstünlüğüne İlişkin Fasıllar”
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değerlendirilmektedir. Bu başlık altında, “demokratik kurumların işleyişi ve kamu yönetimi reformu, Hukukun üstünlüğü ve Temel Haklar,
23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar, 24.
Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
alanı”ndaki gelişmeler incelenmekte ve ülkenin yerine getirmesi gerekenler belirtilmektedir. “Öncelikli
Temel İlkeler: Ekonomik Kalkınma
ve Rekabet Edebilirlik” kapsamında, “işleyen bir piyasa ekonomisinin
varlığı ve Birlik içinde rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile mücadele
edebilme kapasitesi” değerlendirilmektedir. “İyi Komşuluk İlişkileri
ve Bölgesel İşbirliği” Başlığı altında
Kıbrıs sorunu ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümü ve bölgesel
işbirliği alanındaki gelişmeler değerlendirilmektedir. Raporun en ayrıntılı bölümlerinden biri AB müktesebatına uyumda müzakere fasıllarındaki ilerlemelerin ortaya konduğu
bölümdür. “Üyelik Yükümlülüklerini
Üstlenebilme Yeteneği” başlığı altındaki bu bölümde 33 müzakere
faslındaki (34. Kurumlar ve 35. Diğer
fasılları hariç) mevcut durum ve yapılması gerekenler ortaya konmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin ilgili
fasıllara yönelik hazırlık durumu
çeşitli ifadelerle (oldukça hazırlıklı,
kısmen hazırlıklı, belirli düzeyde hazırlıklı, başlangıç aşamasında, ileri
düzeyde) değerlendirilmektedir.
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İlk Derece Mahkemesi
(Court of First Instance)
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İlkeli Pragmatizm
(Principled Pragmatism)
–Hatice YAZGAN–
İlkeli pragmatizm kavramı, Avrupa
Birliği Küresel Stratejisinde Avrupa
Birliği (AB) dış politikasına yön verecek bir ilke olarak ortaya konmuştur.
Stratejide belirtildiği şekilde, ilkeli
pragmatizmin gelecek yıllarda Birliğin dış ilişkilerine yön vereceği, bu
durumun “stratejik çevrenin realist değerlendirmesi” olduğu kadar,
daha iyi bir dünya oluşturmak için
idealist bir istekten de kaynaklandığı
ifade edilmektedir.
İlkeli pragmatizm akademik yazında
da tartışılan bir kavramdır. Biscop,
Strateji’de geçen ilkeli pragmatizm
kavramını, “reelpolitiğe dönüş” ve
“Avrupalı özellikleriyle reelpolitik”
(Realpolitik with European charaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

cteristics) olarak tarif etmektedir.
Birliğin komşuluk bölgesinde demokratikleşmeden değil, güvenlikten bahsettiğini belirtmekte ve
bölge ülkeleri ve toplumlarının güçlendirilmesi için nereden kaynak
ayrılacağının ve otoriter rejimlerle,
bu rejimleri güçlendirmeden ilkeli
pragmatizm kavramı çerçevesinde
nasıl çalışılabileceğinin belirsiz olduğunu vurgulamaktadır.
Juncos, AB’nin hem ilkeli hem de
pragmatik olmasına eleştirel yaklaşmakta; bir yandan evrensel değerlere uygun hareket ederken, öte
yandan pragmatik tutum almasını
çelişkili bulmaktadır ve İlkeli pragmatizmi Avrupa Birliği Küresel Stratejisi’nde belirtilen komşu bölgelerdeki ülke ve toplumların dayanıklılıklarına yatırım yapılarak güçlendirilmesi olarak da tanımlanabilecek
(resilience) kavramı ile birlikte ele
almaktadır. Juncos’a göre devlet ve
toplumların güçlendirilerek dayanıklılıklarının artırılmasının dışsal
bir etkenle değil, bu ülkelerin içsel
kapasiteleri ile sağlanacağı fikri,
pragmatik yaklaşımlar için zemin
hazırlamaktadır.
“Resilience” kavramı ile ilkeli pragmatizmin birlikte ele alınması hususu, dönemin Birlik Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin özel
danışmanı olan ve Avrupa Birliği
Küresel Stratejisi’nin oluşturulmasında önemli rol oynayan Nathalie
Tocci tarafından da vurgulanmaktadır. Tocci’ye göre, dönemin koşulları
(Rusya’nın Ukrayna’ya saldırgan tuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tumu, Çin’in politikaları, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da devam eden terör tehdidi gibi) politika yapıcıların
AB’nin daha realist ve pragmatik bir
dış politika izlemesi yönünde karar
alması için koşulları hazırlamıştır.
Tocci, ilkeli pragmatizmin, bir başka
deyişle “realist ve pragmatik bir dış
politikanın; Birliğin, özellikle komşuluk bölgesindeki ülkelerle Avrupalılaşma, entegrasyon, norm ve değerlerin yayılması şeklinde sürdürülen
önceki politikalar yerine, bölgenin
gerçeklerini dikkate alan politikalar oluşturması anlamına geldiğini”
belirtmektedir. Bu durum; Ukrayna,
Moldova, Gürcistan gibi doğu ve Tunus gibi güney komşuluk ülkelerinin
AB ile ilişkilerini geliştirmeye istekli
ülkelere desteğin devam ederken,
diğer ülkelerle de onların mevcut
durumlarına göre düzenlenen (tailored) politikalar formüle edilmesine işaret etmektedir. Tocci, dış politikaya yön verecek bir ilke olarak
ortaya konan ilkeli pragmatizm kavramının, “Birliğin normatif yönünün
gözardı edilmesi anlamına ya da
Birliğin sınırlarının ötesindeki gelişmeler için sorumluluk hissetmediği
anlamına gelmediğini, bu bağlamda
“resilience” kavramı ile amaçlanan
sonuçların bir ara formül olarak ortaya konabileceğini” belirtmektedir.
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İltica Politikası 		
(Asylum Policy)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Üye Devletler arasındaki sınırların kaldırılması, Avrupa Birliği’nin
(AB) dış sınır kontrolleri ile iltica ve
göç konularında Üye Devletler arasında işbirliğinin güçlendirilmesini
gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, AB
iltica politikasının amacı, Birleşmiş
Milletler (BM) çerçevesindeki 1951
tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme (Cenevre Sözleşmesi) ve Sözleşme’ye ilişkin 1967
tarihli Protokol hükümlerine uygun
olarak, Üye Devletlerde uluslararası
koruma ihtiyacında bulunan üçüncü
ülke vatandaşları bakımından uygun bir statünün yaratılmasıdır.
Bu kapsamda yapılan ilk düzenleme, Üye Devletlerden birinde yapılan iltica başvurularını değerlendirmek konusunda yetkili olan Üye
Devleti tespit etmek üzere kriterler
getiren ve Dublin sisteminin ilk kay654

nağını oluşturan 1990 tarihli Dublin Sözleşmesi’dir. İltica politikası,
daha sonra, Maastricht Antlaşması
(1993) ile AB’nin Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği’ne ilişkin üçüncü sütunu altında düzenlenerek kurucu
antlaşmalara dahil edilmiştir.
Özellikle 1990’lı yılların sonu itibariyle Balkanlarda meydana gelen
çatışmalar ile Doğu Avrupa komünist rejimlerinin yıkılmasından
kaynaklanan göç akını sebebiyle
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
birlikte Avrupa Topluluğu (AT) kurumları, iltica ve göç konusunda
düzenleme yapma yetkisiyle donatılmıştır. Bu çerçevede Amsterdam
Antlaşması’yla getirilen değişiklikler
sonucunda AT Antlaşması’nın 63.
maddesinde Konsey’e beş yıllık bir
süre içerisinde iltica, mülteciler ve
yerinden edilmiş kişiler konusunda
düzenleme yapma yetkisi tanımıştır. Buna göre iltica konusundaki
düzenlemelerin Amsterdam Antlaşması’nın yürürlüğe girmesini takip
eden 5 yıllık geçiş süresi içerisinde,
danışma usulü çerçevesinde alınabileceği, geçiş süresinin bitimini
takiben ise, Konsey’in, ortak karar
usulüne göre yapılması konusunda
Avrupa Parlamentosu’na danıştıktan sonra oy birliği ile karar alabileceği hükme bağlanmıştır (md.
67(1)). Amsterdam Antlaşması, ayrıca, AT Antlaşması’nın IV. Başlığına
ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet
Divanı’nın (ABAD) ön karar prosedürü çerçevesindeki yetkisini Antlaşma’nın 68. maddesinde özel bir
hükümle düzenlemiştir. Anılan hükümde, Antlaşma’nın bu başlığının
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yorumunun veya Antlaşma’nın bu
başlığına dayanan Topluluk kurumlarının tasarruflarının geçerliği ya da
yorumuna ilişkin ön karar başvurularının, sadece ulusal hukuk kuralları uyarınca kararlarına karşı kanun
yolları kapalı olan mahkemelerce
yapılabileceği düzenlenmiş, ayrıca
Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu’na, IV. Başlığın veya bu
Başlığa dayanarak yapılmış Topluluk
tasarruflarının yorumu konusunda
Divan’a başvurabilme yetkisi tanınmıştır.
1999 tarihinde gerçekleşen Tampere Zirvesi sonuçlarında, AB Zirvesi’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve
1967 tarihli Protokol hükümleri çerçevesinde Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin yaratılmasına ilişkin çalışma
yapmaya karar verdiği ifade edilmiş,
böylece “Avrupa Ortak İltica Sistemi” ismen ilk kez zikredilmiştir. Bununla birlikte, Avrupa Ortak İltica
Sistemi’nin kapsamı 1951 Cenevre
Sözleşmesi ve 1967 tarihli Protokol
ile sınırlı olmayıp, amacı, iltica konusunu tüm boyutlarıyla düzenlemektir.
Tampere Zirvesi sonuçlarında Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin, kısa vadede iltica başvurusunu değerlendirmekle yetkili olan Üye Devletin
tespiti, adil ve etkili bir iltica usulüne ilişkin ortak standartlar, sığınmacıların kabulüne ilişkin ortak asgari
koşullar ile mülteci statüsünün içeriği ve tanınmasına ilişkin kuralların
yakınlaştırılmasını kapsayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, ikincil koruma
talep eden kişilerin statüsüne ilişkin
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önlemlerin de yine kısa vadede alınması gerekecektir. Tampere Zirvesi
sonuçlarına göre uzun vadede atılması gereken adımlar ise ortak bir
iltica usulünün ve iltica talebi kabul
edilen kişilere AB düzeyinde tanınacak ortak statüye ilişkin kuralların tayini olarak belirtilmiştir. Zirve
sonuçlarında ayrıca, Konsey’in Üye
Devletler arasındaki dayanışma çerçevesinde yerinden edilmiş kişilere
sağlanacak geçici koruma konusunda uzlaşmaya varılması konusunda
gerekli adımları atması gereği belirtilmiştir.
Bu çerçevede AT Antlaşması’nın 63.
maddesi uyarınca ve Tampere Zirve
sonuçlarında belirtilen kısa vadeli
hedefler çerçevesinde Avrupa Ortak
İltica Sistemi’nin “birinci aşaması”nı oluşturan ikincil hukuk 2000 ilâ
2005 yılları arasında kabul edilmiştir.
Söz konusu düzenlemeler, 603/2013
sayılı Eurodac Tüzüğü, 2001/55 sayılı Geçici Koruma Direktifi, 343/2003
sayılı Dublin II Tüzüğü, 1560/2003
sayılı Dublin Tüzüğü’nün Uygulanmasına İlişkin Tüzük, Sığınmacıların Kabul Koşullarına İlişkin Asgari
Standartlar Belirlenmesine İlişkin
2003/9 sayılı Direktif, 2004/83 sayılı Nitelendirme Direktifi ve 2005/85
sayılı İltica Usulleri Direktif’tir. Her
ne kadar, asgari standartların kabul
edildiği söz konusu birinci aşamayı
ortak iltica usulünün kabulü yönündeki ikinci aşamanın takip etmesi
öngörülmüşse de, birinci aşamada
kabul edilen düzenlemelerin Üye
Devletlerce uygulanmasında ortaya
çıkan farklılıklar sebebiyle, sığınma
başvurusunda bulunan kişilerin ka655

bulü, uygulanan usuller ile uluslararası koruma değerlendirmeleri bakımından bu dönemde yeknesaklık
sağlanamamış ve mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede Avrupa Ortak
İltica Sistemi’nin “ikinci aşaması”nın
Eylül 2008’de Avrupa İltica Paktı ile
başladığı kabul edilmektedir.
Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
Alanı’na ilişkin diğer konular gibi
iltica politikası da paylaşılan yetki alanı içerisinde kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın (ABİHA) 67. maddesinde, Birliğin, iç sınırlarda kişilere
yönelik kontrollerin kaldırılmasını
sağlayacağı ve iltica, göç ve dış sınırların kontrolüne ilişkin olarak,
Üye Devletler arasında dayanışmayı
esas alan ve üçüncü ülke vatandaşlarına karşı adil bir ortak politika geliştireceği (md. 67(2)) ifade edildikten sonra, iltica politikasının amacı
ve bu amaç çerçevesinde atılacak
adımlar ABİHA’nın 78. maddesinde
yer almıştır. Buna göre, AB, uluslararası korumaya muhtaç üçüncü ülke
vatandaşlarına, onlara uygun düşen
bir statü vermek ve geri göndermeme ilkesine uyulmasını sağlamak
amacıyla, iltica, ikincil koruma ve
geçici korumaya ilişkin ortak bir politika geliştirir. Bu politika, 1951 tarihli
Cenevre Sözleşmesi ile 1967 tarihli
Protokol’e ve ilgili diğer anlaşmalara
uygun olmalıdır (md. 78(1)).
Bu amaç çerçevesinde, olağan yasama usulüne uygun olarak Konsey
ve Avrupa Parlamentosu tarafından,
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Avrupa Ortak İltica Sistemine ilişkin
olarak şu konularda düzenleme yapılabilecektir (md. 78(2)): Üçüncü
ülke vatandaşları için, Birlik genelinde geçerli tek tip bir mülteci statüsü; uluslararası korumaya muhtaç
üçüncü ülke vatandaşları için, Avrupa iltica hakkı kazanmaksızın, tek tip
bir ikincil koruma statüsü; kitlesel
göç akını durumunda, yerlerinden
edilmiş kişiler için ortak bir geçici koruma sistemi; tek tip bir iltica veya
ikincil koruma statüsünün verilmesi ve bu statünün geri alınması için
ortak usuller; bir iltica veya ikincil
koruma başvurusunu inceleme konusunda hangi Üye Devletin yetkili
olacağının belirlenmesine ilişkin kriterler ve mekanizmalar; iltica veya
ikincil koruma başvurusunda bulunan kişilerin ülkeye kabul koşullarına ilişkin standartlar; iltica, ikincil
koruma veya geçici koruma için başvuran kişilerin göç akınının yönetilmesi amacıyla, üçüncü ülkelerle ortaklık ve işbirliği.
Diğer yandan bir veya daha fazla
Üye Devletin, üçüncü ülke vatandaşlarının ani göç akını nedeniyle ortaya çıkan acil bir durumla karşı karşıya kalması halinde ise, Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine ve Avrupa
Parlamentosu’na danıştıktan sonra
ilgili Üye Devlet veya devletlerin yararına geçici tedbirler kabul edebilir
(md. 78(3)). Yine Lizbon Antlaşması’yla getirilen değişiklikler sonucunda, ulusal mahkemeler –kararlarına
karşı kanun yollarının kapalı olup olmadığına bakılmaksızın– iltica konusunda ABAD’a ön karar prosedürüne
ilişkin genel hüküm olan ABİHA’nın
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267. maddesi çerçevesinde başvurabilecektir.
Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin
Haziran 2013 itibariyle tamamlanan ikinci aşaması, Geçici Koruma
Direktifi dışında, daha önceki düzenlemelerin değiştirilmesi amacıyla kabul edilen ikincil hukuktan
oluşmaktadır. Günümüzde, Avrupa
Ortak İltica Sistemi’ne ilişkin düzenlemeler, 2001/55 sayılı Geçici
Koruma Direktifi, Dublin Tüzüğünün
Uygulanmasına İlişkin 1560/2003
sayılı Tüzük, 2011/95 sayılı (Yeni)
Uluslararası Korumanın Nitelendirilmesi ve Kapsamı Hakkında Direktif,
603/2013 tarihli (Yeni) Eurodac Tüzüğü, 604/2013 sayılı (Yeni) Dublin
III Tüzüğü, 2013/33 sayılı (Yeni) Kabul Koşulları Direktifi, 2013/32 sayılı
(Yeni) İltica Usulleri Direktifi’dir.

İmkânsız Üçlü
(Impossible Trinity)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–

Peers, Steve. “Immigration and asylum”, Catherine Barnard ve Steve
Peers (der), European Union Law,
Oxford: Oxford University Press, 2.
Baskı, 2017, s. 791– 814.

İmkânsız Üçlü veya diğer adıyla İmkânsız Üçleme, Mundell-Fleming
Modeli’ne dayanan bir ekonomi politikası tercihi sorunudur. İmkânsız
Üçlü Hipotezi’ne göre, açık ekonomilerde politika yapıcılar genellikle
birbiriyle çelişen üç ekonomik amaç
ile karşı karşıya kalırlar. Bu ekonomik amaçlar, döviz kuru istikrarı,
enflasyon hedeflemesini amaçlayan
bağımsız para politikası ve sermaye
piyasalarının açıklığıdır. Sermaye piyasalarının açıklığı, tam sermaye hareketliliği olarak da adlandırılmaktadır. Sözkonusu üç amaca birlikte
ulaşmadaki olanaksızlık karşısında
politika yapıcılar, üç amaç içinden
ikisini seçmek zorundadırlar. Örneğin, sabit döviz kuru sistemini benimsemiş bir ekonomide politika
yapıcıların yurt içi enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükselttiklerini varsayalım. Tam
sermaye hareketliliğinin varlığında
arbitraj ve mevcut faiz oranı paritesi göz önünde bulundurulduğunda,
bu değişiklik ülkeye sermaye girişini arttıracaktır. Bu durum ise sabit
döviz kuru üzerinde bir revalüasyon
baskısı oluşturacaktır.

European Asylum Support Office,
“An Introduction to the Common
European Asylum System for Courts
and Tribunals– A Judicial Analysis”,
European Asylum Support Office,
2016.

İmkânsız Üçlü’ye farklı ülke ekonomilerinden örnekler verilebilir. Örneğin ABD’de sermaye hareketliliği
tam ve para politikası bağımsızdır.
Ancak ilgili iki amaca birlikte ulaşabilen ABD, bunun karşılığında sabit

Okuma Listesi
Göçmen, İlke. “Avrupa Birliği Göç
Hukukunun Genel Çerçevesi”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ankara: Yetkin
Yayınevi, 2016, s. 83–104.
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döviz kuru sistemini değil, dalgalı
döviz kuru sistemini benimsemiştir. Çin, sabit döviz kuru ve bağımsız para politikası ikilemesini temel
ekonomi amaçları olarak belirlemiş
olup, karşılığında sermaye hareketlerine kontrol uygulamaktadır. Avro
Bölgesi ülkeleri ise tam sermaye
hareketliliğini ve sabit döviz kuru
sistemini amaç edinmiş oldukları
için bağımsız bir para politikası uygulayamamaktadırlar. Avro Bölgesi
ülkeleri adına para politikasını Avrupa Merkez Bankası belirlemekte
ve uygulamaktadır.
Okuma Listesi
Beckmann, Joscha; Ademmer, Esther; Belke, Ansgar ve Rainer Schweickert, “The Political Economy of the
Impossible Trinity”, European Journal of Political Economy, 47, 2017,
s.103-123.
Kaltenbrunner, Annina ve Juan Pablo Painceira, “The Impossible Trinity:
Inflation Targeting, Exchange Rate
Management and Open Capital Accounts in Emerging Economies”, Development and Change, 48 (3), 2017,
s.452-480.
Beck, Hanno ve Aloys Prinz, “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”, Intereconomics, 47 (1), 2012, s.39-43.
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İmtiyazlı Ortaklık
(Privileged Partnership)
–Hatice YAZGAN–
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri çerçevesinde daha çok gündeme gelse de, İmtiyazlı Ortaklık
Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında da kullanılan bir ilişki statüsüne işaret etmektedir. Nitekim,
Avrupa Komşuluk Politikasında
AB’nin güney komşularından Tunus
ile AB arasında 2012 yılında İmtiyazlı Ortaklık oluşturulmuştur. Ortaklığın amacı, AB ile Tunus arasında
Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret
Anlaşması (Bkz. Derin ve Kapsamlı
Serbest Ticaret Alanı Anlaşmaları) imzalanarak ekonomik ilişkilerin
daha da geliştirilmesidir. Aslında
1995 yılında Tunus ve AB arasında bir Ortaklık Anlaşması (Bkz. Ortaklık Anlaşmaları) imzalanmış ve
2008 yılından itibaren de sanayi
mallarının ticarete konu olduğu bir
düzenlemeye geçilmiştir. İmtiyazlı
Ortaklık kapsamında yürürlüğe girmesi öngörülen Derin ve Kapsamlı
Serbest Ticaret Anlaşması ile Tunus
ekonomisinin Avrupa tek pazarına
entegrasyonu şeklinde tanımlanabilecek daha yakın bir ekonomik işbirliği kurulması hedeflenmektedir. Bu
anlaşma ile Ortaklık Anlaşması’nın
kapsamadığı işlenmiş ürünler, tarım
ve hizmetler gibi sektörlerin dahil
edildiği ve mevzuatın AB mevzuatına yakınlaştırıldığı düzenlemeler
öngörülmektedir. Tunus halihazırda
Fas gibi AB ile yakın ilişkiler kurmuş
güney komşuluk ülkelerinden biriAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dir. AB’nin sivil toplumla yürüttüğü
faaliyetler göze çarpmaktadır. AB
ile ilişkilerini Avrupa Komşuluk Politikasının kurumsal çerçevesi içinde
yürütmektedir. Arap Baharı olarak
adlandırılan gelişmelerin ardından
revize edilen Komşuluk Politikası
kapsamında Tunus, bu politikanın
öngördüğü ve Tunus ile AB arasında
ihtiyaçlara göre şekillenen politika
kapsamında Birlik ile kapsamlı ilişkiler geliştirmiştir. Oluşturulan eylem
planları, ortaklık öncelikleri, finansal ve teknik destek araçları ile salt
ekonomik değil, siyasi işbirliği anlamında da AB ile ilişkiler geliştirilmiştir. 2014 yılında AB için öncelikli
konulardan biri olan göç konusunda
düzenlemeler içeren Serbesti Ortaklığı’na (Mobility Partnership) ilişkin
olarak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında Tunus örneğinde İmtiyazlı
Ortaklık statüsü, bu ülke ile AB arasında spesifik bir ekonomik ve siyasi
yakınlığa işaret etse de, kavramın
Türkiye-AB ilişkileri bağlamında kullanılışında belirsizliklerin ve siyasi
tartışmaların etkisi açık bir şekilde
görülmektedir. Literatürde ve siyasi söylemlerde Türkiye-AB ilişkileri
bağlamında imtiyazlı ortaklık kavramı, Türkiye’nin AB’ye üyeliğine
alternatif bir ilişki biçimini tarif etmek için kullanılmaktadır. İmtiyazlı
ortaklık; AB resmî kurumları tarafından değil, Fransa ve Almanya’nın
liderleri yanında Avrupa Parlamentosunda yer alan kimi siyasi gruplar
tarafından dile getirilmiştir. Türkiye’nin AB’ye üye olmadan, iki taraf
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

arasında kurulması öngörülen ilişkilere işaret eden kavramın içeriği net
değildir, ancak, literatürde kişilerin
serbest dolaşımı gibi AB’nin ilişkilerin başından beri temkinli yaklaştığı
alanların sözkonusu ortaklıkta kapsam dışında bırakılacağı yönünde bir
görüş birliği vardır. Bunun yanında
Türkiye ile ekonomik ve siyasi bağların devam ettirilmesi ve ortak çıkarların olduğu alanlarda yakın işbirliğinin devam ettirilmesi konularının
da ön plana çıktığı belirtilmektedir.
İmtiyazlı ortaklık ile ilgili tartışmalar,
Türkiye ile AB’nin ilişkilerinin kurumsallaşmasının ön plana geçtiği
1990’ların sonunda ağırlık kazanmaya başlamış, ancak resmî belgelerde
yer almamıştır. Mevcut durumda
Türkiye-AB ilişkilerindeki olumsuz
şartlar bir yana, imtiyazlı ortaklık
kavramının işaret ettiği üyelik dışı
alternatiflere Türkiye hiçbir zaman
olumlu yaklaşmamış, imtiyazlı ortaklık Türkiye tarafından ikincil bir
statü olarak değerlendirilmiştir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Tuğrul Arat. “AB’yle İlişkiler”, Baskın Oran (der.), Türk
Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından
Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar,
Cilt III: 2001-2012,s. 339.
Avrupa Dış Eylem Servisi. “Tunisia and the EU”, Delegation of the
European Union to Tunisia https://
eeas.europa.eu/delegations/tunisia/24118/tunisia-and-eu_en
Avrupa Parlamentosu. “Fact Sheets
on the European Union”, Southern
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Partners, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/173/southern-partners

İnisiyatif Hakkı		
(Right of Initiative)
–A. Aslı BİLGİN–
İnisiyatif hakkı, Komisyon’un “Birliğin Motoru” olarak adlandırılmasına
neden olan, Birlik yasama tasarrufu
teklifi hazırlama yetkisine verilen
addır. Yasama tasarrufu teklifi hazırlama konusunda Komisyon kendiliğinden harekete geçebileceği
gibi, Konsey, Avrupa Parlamentosu
veya Lizbon Antlaşması (2009) ile
getirilen düzenleme ile Birlik vatandaşlarının talebi ile de harekete geçebilmektedir. Gerek Konsey gerek
Avrupa Parlamentosu Komisyon’dan
öneri sunmasını talep edebilirken,
Komisyon’un vatandaş girişimi ile
harekete geçebilmesi için Üye Devlet sayısının en az dörtte birinden
en az bir milyon Birlik vatandaşının
Komisyon’dan öneri sunmasını talep
etmesi gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki Komisyon, bu taleplerle bağlı
değildir. İnisiyatif yetkisini cezai konularda adli işbirliği ve polis işbirliği
alanında Üye Devletlerle paylaşan
Komisyon’un, ortak dış ve güvenlik
politikası alanında herhangi bir inisiyatif yetkisi bulunmamaktadır.
Okuma Listesi
Bilgin, A. Aslı. “Avrupa Komisyonu”,
Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der),
Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Ku660

rumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 3. Baskı, 2016.
Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu
Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2011, s. 170–172.

İnsani Yardım
(Humanitarian Aid)
–Seven ERDOĞAN–
1957 tarihli Roma Antlaşması, Avrupa Birliği’ni (AB) insani yardımlar
konusunda yetkilendirmemekle birlikte, Birliğin küresel ölçekte, özellikle eski kolonilerde insani faaliyetlerde bulunabilmesinin önünü açmıştır.
1971 yılında ise Avrupa Parlamentosu kendi bütçesinde insani yardım
şeklinde bir harcama kalemi oluşturmuştur. Bu şekilde, Birlik tarihinde ilk defa eski koloniler haricindeki
ülkelere insani yardım ulaştırılması
için bir mekanizma hayat kazanmıştır. Aynı yıllarda Avrupa Komisyonu
bünyesindeki genel müdürlükler
çatısı altında, biri mülteci ve yerinden edilmiş kişilere yardıma, diğeri
de gıda yardımına odaklanan iki ayrı
yardım mekanizması da oluşturulmuştur. Afrika, Karayip ve Pasifik
Ülkeleriyle 1975 yılında imzalanan
Lomè Sözleşmesi’nde, (Bkz. Lomè
Sözleşmeleri) iç savaş ve etnik çatışmalar gibi insan kaynaklı felaketlerde AB’nin bu ülkelere acil yardım
sunması konusu yer almıştır. Lomè
Sözleşmesi ile bu yardımların hükümetler aracılığıyla ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması öngörülmüştür.
1970 sonrası dönemde ise bu yaklaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

şımda önemli bir değişim yaşanmıştır. Bu dönemde insani yardımlar,
hükümetler kanalıyla değil de uluslararası örgütler ya da sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla dağıtılır hale
gelmiştir. AB’nin de bu genel eğilime uygun davrandığı gözlenmiştir.
Söz konusu eğilimin AB içinde resmiyet kazanması ise 1990’lı yıllarda
olmuştur. Bu kapsamda AB, ortaklık
anlaşmaları imzalayarak bazı kamu
ve kamu dışı kurumları, insani yardımları dağıtmak üzere aracı olarak
görevlendirmiştir. Bu tür aracı kurumlar AB’nin sağlamakta olduğu
insani yardımların kullanım şeklini
tespit etmeye yönelik projeler geliştirerek uygulamıştır. 2007 yılında
imzalanan Lizbon Antlaşması ile
insani yardımlar ilk kez AB birincil
hukukunda kendine yer bulmuştur.
Antlaşma aynı zamanda AB’yi insani
yardımların dağıtılmasında uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun
davranmakla yükümlü kılmıştır. AB
yıllık bütçesinin % birini insani yardım olarak dağıtmaktadır. Bu da
AB’yi dünya üzerinde en fazla insani
yardım sağlayan aktörlerden biri konumuna getirmektedir. (Bkz. Avrupa
Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü) İnsani yardımlar AB
dış politikasının en önemli araçlarından biridir. Akademik yazında da,
insani yardımların sağladığı pozisyonun, küresel düzeyde AB’nin geçmiş
yıllarda ön planda olduğu yumuşak
güç algısının ortaya çıkmasına etkisi
olduğu konusu tartışılmaktadır.
Okuma Listesi
Avrupa Sivil Koruma ve İnsani YarAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dım Genel Müdürlüğü web sitesi,
https://ec.europa.eu/echo/.
Danny, Charlotte. “Politicization of
Humanitarian Aid in the European
Union”, European Foreign Affairs
Review, 20 (3), 2015, s. 419-438.
Gençer, Elif Gürdal. “Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım ve Sivil Koruma
İmajı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
1(33), 2019, s. 166-187.
Perchinig, Bernhard, Rasche, Lucas
ve Schaur, Katharina. “Humanitarian Aid and Civil Protection Policies
in the European Union and the MICIC Agenda”, International Centre
for Migration Policy Development,
2017.

İptal Davası 		
(Action for Annulment)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
İptal davası Üye Devletlere, kurumlara ve gerçek ve tüzel kişilere
hukuka aykırı Avrupa Birliği (AB)
tasarruflarına karşı yargısal koruma
temin eden ve soyut norm denetimi
sağlayacak mahiyette doğrudan bir
yargı yoludur. AB tasarruflarının denetiminde en temel yargı yollarından biridir. İptal davası Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
(ABİHA) 263. maddeye göre yasama
tasarrufları, Konsey, Komisyon ve
Avrupa Merkez Bankası’nın tavsiye
ve görüş dışındaki tasarrufları, Avrupa Parlamentosu ve AB Zirvesi’nin
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üçüncü kişiler için hukuki etki doğurması amaçlanan tasarrufları ve Birlik
organ, ofis ve ajanslarının üçüncü
kişiler için hukuki etki doğurması
amaçlanan tasarrufları aleyhine açılabilir. İçtihat hukuku çerçevesinde
genel itibariyle iptal davası doğası
veya şekline bakılmaksızın hukuken
bağlayıcı nitelikte olan ve hukuki
etki doğurmaya matuf olarak kabul
edilen, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde AB yargısının
yargısal denetim yetkisinin dışında
tutulanlar hariç olmak üzere, bütün
AB tasarrufları aleyhine açılabilir.
Tavsiye ve görüşler hukuken bağlayıcı olmadığından iptal davasının kapsamı dışında tutulmuştur. İptal davasının konusunu teşkil edebilmesi
için tasarrufun, bir tasarrufu hazırlayıcı, teyit edici veya uygulayıcı nitelikte değil, nihai bir tasarruf olması,
bilgilendirici, niyet beyanı şeklinde
veya yorumlayıcı nitelikte olmaması
veya organın iç işleyişine yönelik tasarruf niteliğinde olmaması gerekir.
Üye Devletler, Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon ayrıcalıklı
davacıları, Sayıştay, Avrupa Merkez
Bankası ve Bölgeler Komitesi hak ve
yetkilerini korumaya matuf olarak
yarı ayrıcalıklı davacıları, gerçek ve
tüzel kişiler de ayrıcalıksız davacıları
teşkil eder.
İptal davası dikey ve yatay yetki bölüşümüne yönelik kamusal ve soyut
norm denetimi yolu olarak tasarlandığı için gerçek ve tüzel kişiler açısından fiiliyatta dava ehliyetinin sınırlılığı meselesi ortaya çıkmaktadır.
İptal davasında gerçek ve tüzel kişi662

lerin dava ehliyetinin kısıtlı yorumunun kişilerin etkili yargısal korunması açısından ciddi eleştirilere sebep
olduğunun bilinmesi gerekir. ABİHA
263. maddeye göre, gerçek veya tüzel kişiler ancak kendilerini muhatap
alan bir tasarruf, kendilerine doğrudan ilgi ve bireysel ilgi teşkil eden
bir tasarruf veya kendilerine doğrudan ilgi teşkil eden ve uygulama tasarrufu gerektirmeyen düzenleyici
tasarruf aleyhine iptal davası açabilirler. Bu tasarrufların ayrıcalıksız
davacının hukuki durumunda doğrudan değişiklik meydana getirmek
suretiyle çıkarlarını etkileme kapasitesine sahip ve bağlayıcı hukuki
etkileri bulunan bir tasarruf olması
gerekir. Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD) dava ehliyetinin tespitinde
tasarrufun iptalinde ayrıcalıksız davacının hukuki menfaatinin bulunmasını da aramaktadır. Uygulama
tasarrufu gerektirmeyen düzenleyici
tasarruf, yasama tasarrufu dışındaki
genel nitelikli olan ve uygulama tasarrufu gerektirmeyen tasarrufları
ifade etmektedir. Bu noktada yasama tasarruflarının niteliğinin yapılış usulüne göre belirlendiğini ve
bu itibarla olağan yasama usulü ve
özel yasama usulleri çerçevesinde
yapılan tasarrufları belirttiğini ifade
etmek gerekir.
Davacı, davalı ve dava konusu tasarrufa göre yargı yetkisinin paylaşımı
farklılık arz etse de gerçek ve tüzel
kişiler tarafından açılan iptal davasında yetkili mahkeme Genel Mahkeme’dir.
ABİHA 263. madde çerçevesinde
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iptal sebepleri olarak yetkisizlik,
esaslı şekil sakatlığı, kurucu antlaşmalar veya onların uygulanmasıyla
alakalı herhangi bir hukuk kuralının
ihlali ve yetkinin kötüye kullanılması
gerekçeleriyle iptal davası açılabilecektir. AB tasarruflarının hukukiliği,
kabul edildikleri anda mevcut olan
hukuki ve fiili unsurlara göre değerlendirilecektir.

Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
425–462.

Dava açma süresi tasarrufun yayımlanmasından, davacıya tebliğinden
veya bunların sözkonusu olmadığı
durumlarda da davacının bilgisine
ulaştığından itibaren 2 aydır. Tarafların takdirine bağlı olmayan bir
kamu düzeni meselesi olarak bu
süre ABAD tarafından re’sen dikkate
alınır.

İptal Sebepleri (Grounds
for Annulment)

İptal davası açılmasının hukuka aykırılığı tespit edilen genel nitelikli
tasarrufa ilişkin verilen tam veya
kısmi iptal kararı, ABAD aksini belirtmedikçe herkes yönünden etkilidir / erga omnes etkiye sahiptir.
İptal kararı ex tunc etkiye sahiptir
ve tasarrufun kabul edilmesinden
önceki hukuki durumun iadesini
sağlar. Ancak ABİHA 264. maddeye
göre, ABAD tarafından hükümsüzlüğüne karar verilen bir tasarrufun kesinleşmiş olarak değerlendirilecek
bazı etkileri belirlenebilecek veya
tasarrufun hukuki etkilerinin geçici
bir süre devamına karar verilebilecektir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
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Bayram, Mehmet Hanifi. Avrupa
Birliği Hukuku Dersleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019, s. 192–202.
Karayiğit, Mustafa T.. Avrupa Birliği
Anayasa Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 389–406.

–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) 263. madde iptal
davası çerçevesinde iptal sebepleri
olarak yetkisizliği, esaslı şekil sakatlığını, kurucu antlaşmalar veya onların uygulanmasıyla alakalı herhangi
bir hukuk kuralının ihlalini ve yetkinin kötüye kullanılmasını belirtmektedir.
Kurucu antlaşmalar ve onların uygulanmasıyla alakalı tasarrufa göre
bir üst normun ihlali olan üçüncü
sebep aslen bütün diğer sebepleri
kapsayan ve onların sayılması gerekliliğini ortadan kaldıran bir sebep
teşkil etmektedir. Yani yetki devrine
dayanan Avrupa Birliği’nin (AB) tasarrufta bulunabilmesini engelleyen
yetkisizlik, esaslı şekil sakatlığı ve
yetkinin kötüye kullanılması zaten
hem kurucu antlaşmaların hem de
onların uygulanmasıyla alakalı üst
bir normun ihlalidir. Yetkisizlik ve
esaslı şekil sakatlığı bir kamu meselesi olması hasebiyle olgu ve olaylar
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bağlamında Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) tarafından re’sen
dikkate alınabilirken, kurucu antlaşmalar veya onların uygulanmasıyla
alakalı herhangi bir hukuk kuralının
ihlali ile yetkinin kötüye kullanılması
ancak davacı tarafından ileri sürülme halinde ABAD tarafından dikkate alınabilecektir. Yetkisizlik dikey ve
yatay boyutta söz konusu olabilir.
Yani AB’ye Üye Devletler tarafından
hiç yetki verilmemesi veya yetkinin
doğası itibariyle alanda münhasır
yetki devrinin sözkonusu olmaması
şeklinde tezahür edebileceği gibi,
AB’ye yetkinin devredilmiş olmasına rağmen yetkinin doğru kurum/
organ tarafından kullanılmamasına
yönelik yatay yetki bölüşümü uyuşmazlığı şeklinde de tezahür edebilir.
Tasarrufun yapılmasına yönelik usule ve şekil şartlarına ilişkin sakatlığın
iptal sebebi teşkil edebilmesi için
şekil sakatlığının esaslı olması gerekmektedir. Tasarrufun gerekçeli
olmaması, toplantı nisap şartlarını
ihlal, tasarrufun hukuki dayanağının
yanlış yazılması, danışma görüşü
alınması gereken kurumun/organın
görüşünün alınmaması, zarara uğrayacak kişinin hukuken korunan dinlenilme hakkını ihlal gibi durumlar
esaslı şekil sakatlığına örnek olarak
gösterilebilir.
Kurucu antlaşmaların uygulanmasıyla alakalı hukuk kuralları kurucu
antlaşmalar dışındaki AB hukuku
müktesebatını ifade etmektedir.
Bu açıdan AB hukukunun genel ilkeleri, AB’yi bağlayıcı uluslararası
hukuk kuralları (uluslararası teamül
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hukuku, AB’nin akdettiği uluslararası anlaşmalar, bütün Üye Devletler
tarafından önceden akdedilmiş ve
yetki devri nedeniyle artık AB’nin
münhasır yetkisinin sözkonusu olduğu alandaki anlaşmalar) ve iptal
davasına konu tasarrufa göre normlar hiyerarşisinde üstte yer alan AB
tasarrufları bu kategoride ele alınabilir.
Yetkinin kötüye kullanılması devredilen yetkinin öngörülen amaç dışında kullanılmasını ifade eder. Öngörülen usulü izlemek yükümlülüğünden kurtulmak gayesiyle başka
bir amaca yönelinmiş olması, yetkinin kamu yararı amacı dışında kullanılması, yetkinin geçerli olmayan bir
kamu yararı amacıyla kullanılması
yetkinin kötüye kullanılması örnekleridir. Davacının objektif, tutarlı ve
güçlü delillerle yetkinin devredilirken öngörülmüş amacından sapılarak ve izin verilmeyen amaca matuf
şekilde tasarruf yapılması yönünde
kullanıldığını ispatlaması gerekir.
Okuma Listesi
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İrlanda (Ireland)
–Emre ATAÇ–
İrlanda Cumhuriyeti’nin yüzölçümü
69.797 km2, nüfusu 4.964.440’tır.
İrlanda, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) 1973 yılında ilk genişleme dalgasında üye olan ülkelerden
biridir. (Bkz. Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka Genişlemesi)
İrlanda, AB üyesi olduktan sonra,
uyum fonu (Bkz. Uyum ve Uyum
Fonu) ve yapısal fonlar sayesinde
ekonomisini güçlendirmiş, tarıma
dayalı ekonomiden endüstri ve ihracata dayalı bir ekonomiye geçiş
yapmıştır. Birleşik Krallık ile arasında bir serbest dolaşım anlaşması
bulunan İrlanda, Birleşik Krallık gibi
Schengen Anlaşması’nın sınır kontrollerine ilişkin bölümüne dâhil olmamayı tercih etmiştir. 1 Ocak 1999
tarihi itibarıyla Avro Alanı’na dâhil
olan İrlanda’da Avro, 1 Ocak 2002
tarihinde kullanılmaya başlanmıştır.
2008 ekonomik krizi İrlanda’yı da
derinden etkilemiş ve ülkede etkileri uzun süren sonuçlara yol açmıştır.
İrlanda Birlik gündemine AB antlaşmalarının referandumu ile ilgili
olarak girmektedir. İrlanda halkı, 1987’de Avrupa Tek Senedi,
1992’de Maastricht Antlaşması,
1998’de Amsterdam Antlaşması, 2001’de Nice Antlaşması ve
2008’de Lizbon Antlaşması için
sandık başına gitmiştir. Bunlardan,
Nice ve Lizbon Antlaşmalarının
onaylanmasına ilişkin referandumAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lardan “hayır” oyu çıkmış ve antlaşmalar ikinci referandumlarda
onaylanmıştır. Nice Antlaşması’nın
ilk referandumda reddedilmesinde,
AB’nin 12 yeni üye devleti kapsayacak şekilde genişlemesiyle Ortak
Tarım Politikası kapsamındaki fonların yeni ülkelere aktarılması ve
İrlanda’nın oy ağırlığının azalmasından ve oluşturulması öngörülen
savunma gücünün İrlanda’nın “tarafsızlık” geleneğini zedeleyeceğinden duyulan endişenin etkili olduğu
değerlendirilmektedir. İrlanda kamuoyunun Lizbon Antlaşması’na ilk
referandumda “hayır” demesinin
temel sebeplerini ise Lizbon Antlaşması’yla İrlanda’nın AB içindeki gücünün azalacağı görüşleri ve tarafsızlıkla ilgili endişelerin oluşturduğu
düşünülmektedir.
İrlanda, Mayıs 2012’de ülkenin Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan
yararlanmasına imkân sağlayacak
mali sözleşme veya istikrar paktı
olarak da adlandırılan “Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nde İstikrar,
Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması”nı onaylamak üzere de sandık başına gitmiştir. %50,6 katılım
oranıyla gerçekleşen referandumda
halkın %60,3’ü Antlaşma’nın lehinde oy kullanmıştır. İrlanda’nın her
ne kadar tartışmalı bir referandum
bilançosu bulunsa da, son olarak
açıklanan Avrupa Hareketi araştırma sonuçları ülke nüfusunun
%93’nün AB üyeliğini desteklediğine işaret etmektedir. İrlanda AB
Konseyi Dönem Başkanlığı’nı, 1975
ve 2013 yılları arasında yedi kez üstlenmiştir.
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İskandinav Para Birliği
(Scandinavian Monetary
Union)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
1860’lı yılların başlarında İskandinav ülkelerinde modern tarım yöntemlerinin uygulanmaya başlaması,
elektriğin yaygınlaşması, kimya ve
çelik sektörlerindeki gelişmeler sayesinde ekonomik kalkınma olgusu
hızlı bir biçimde yaşanmaya başladı. Bu dönemde bu ülkelerin aralarındaki artan ticaret daha büyük
oranda yabancı para kullanımını
gerektirmeye başladı. Ancak para
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birimlerinin değerleri arasındaki
farklılıkların ticareti zorlaştırması
nedeniyle hükümetler para birliğini görüşmeye başladı. Para Birliği öncesinde Danimarka, Norveç
ve İsveç gümüşe dayanan bir para
sistemine sahipti. 1873 yılında Danimarka ve İsveç İskandinav Para
Birliğini kurdu. Norveç 1873’te İskandinav Para Birliğine üye olmayı
reddetmekle beraber 1875 yılında
Birliğe üye oldu. Birlikte yeni bir
para birimi oluşturuldu, yeni para
biriminin ismi Krona idi ve bir altın
standardına bağlanmıştı. 19.yüzyılın sonuna kadar İskandinav Para
Birliği başarılı bir şekilde devam etmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı
sonrası yaşanan ıraksamalar karşısında İskandinav Para Birliği ayakta kalamamıştır. 1924 yılında Birlik
sonlanmıştır. İskandinav Para Birliği
göstermiştir ki üye ülkelerin merkez
bankaları arasındaki işbirlikleri ve
ülkeler arasındaki ekonomik açıdan
benzerlik başarılı bir Para Birliği için
önemlidir.
Okuma Listesi
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İspanya (Spain)
–Zafer Can DARTAN–
İspanya Avrupa’nın güneybatısında,
İber yarımadasında yer almaktadır.
Nüfusu 47.332.614 olan ve 505.944
km² yüz ölçümüne sahip İspanya’nın
başkenti Madrid’dir. Yönetim şekli parlamenter demokrasiye dayalı
monarşi olan İspanya’da 17 özerk
bölge bulunmaktadır.
İspanya’nın Avrupa Birliği (AB) süreci, Francisco Franco’nun diktatörlük
yönetiminin sona ermesinden sonra
başlamıştır. 1982 yılında yapılan referandum sonucunda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi
olan İspanya, 1 Ocak 1986 tarihinde
AB üyesi olmuştur. (Bkz. Akdeniz
Genişlemesi) İspanya, 26 Mart 1995
tarihinden beri Schengen Alanı’nda
ve 1 Ocak 1999 tarihinden beri de
Avro alanında yer almaktadır. 2008
ekonomik krizinden olumsuz etkilenen İspanya, Avro Alanı ülkeleri arasında kredi yardımı almak zorunda
kalan ülkeler arasında yer almıştır.
Ekim 2017 tarihinde İspanya’nın
ekonomik açıdan en gelişmiş bölgesi
olan Katalonya’da yapılan bağımsızlık referandumundan bağımsızlık kararı çıkmış; ancak, bu karar Madrid
hükümeti tarafından geçersiz sayılmıştır. Katalonya hükümetinin AB’ye
yaptığı yardım talebi ise AB tarafından geçersiz sayılmış ve yine AB’den
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muhataplarının yalnızca İspanya
olduğu cevabı gelmiştir. Ülkede 10
Kasım 2019 yılında yapılan seçimlerde aşırı sağ parti Voz oylarını iki
katına çıkartmasına rağmen Başbakan Pedro Sanchez önderliğindeki
Sosyalist Parti (PSOE) seçimi kazanarak Podemos partisiyle iş birliği yaparak, İspanya’da 80 yıl sonra ilk kez
sol eğilimli bir koalisyon kurulmasını
sağlamıştır.
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İstanbul Lojistik Davası
(İstanbul Lojistik Case)
–İlke GÖÇMEN–
İstanbul Lojistik davası, C–65/16 sayı
ve 19 Ekim 2017 karar tarihli olup
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği
(AB) ortaklık hukukunun maddi boyutu –Türkiye – Avrupa Birliği Gümrük Birliği– ile ilgilidir.
İstanbul Lojistik davasının maddi ve
hukuki vakaları şöyle özetlenebilir.
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Macaristan hukuku uyarınca AB
üyesi olmayan devletlerde kayıtlı ağır yük taşıtlarını işleten kişiler,
Macaristan’dan her transit geçişte
motorlu taşıt vergisi ödemelidir,
aksi halde vergi cezası ve idari ceza
söz konusu olacaktır. Somut uyuşmazlıkta, ilgili Macar otoritesi, 30
Mart 2015’teki bir denetim esnasında Türk şirketi olan İstanbul Lojistik’in işlettiği, Türkiye’de kayıtlı ve
Macaristan üzerinden Türkiye’den
Almanya’ya tekstil taşıyan bir ağır
yük taşıtının transit lisansında motorlu taşıtlar vergisinin ödendiğini
gösteren damga pulu olmadığını
fark etmiştir. Bunun üzerine bu otorite, hem transit lisansını iptal etmiş
hem de motorlu taşıt vergisi ile vergi cezası ve idari ceza olarak toplam 660.000 Macar Forinti (~ 2.200
Avro) ödeme çıkarmıştır. İstanbul
Lojistik ise konuyu ulusal mahkeme
önüne taşımıştır, zira ona göre motorlu taşıt vergisi, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md. 4’teki
gümrük vergisi ve eş etkili vergi yasağına aykırıdır. Ulusal mahkeme,
meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak AB hukukunun
yorumunu talep etmiştir.
İstanbul Lojistik kararı ile 1/95 sayılı OKK md. 4’ün kapsamı ve etkileri
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre,
1/95 sayılı OKK md. 66 gereği 1/95
sayılı OKK’nın 4. maddesi Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 30. maddesi ile esas
itibariyle aynı olduğu için 4. madde
30. madde ile ilgili ABAD içtihat hukukuna uyumlu biçimde yorumlan668

malıdır. ABİHA md. 30 ile ilgili içtihat
hukuku uyarınca gümrük vergisine
eş etkili vergi, AB içi bir sınırı geçmesi nedeniyle, yerli ya da yabancı
mallara tek taraflı olarak yüklenen
ve dar anlamda gümrük vergisi olmayan her türlü parasal yük anlamına gelir ve mutlak olarak yasaktır.
ABİHA md. 30 ile ilgili içtihat hukuku 1/95 sayılı OKK’nın 4. maddesine
aktarılırsa motorlu taşıt vergisi, “tek
taraflı olarak ve bir sınırı geçmesi
nedeniyle mallara yüklenen parasal
yük oluşturduğundan” gümrük vergisine eş etkili vergi oluşturur, dolayısıyla AB hukukuna aykırılık taşır.
İstanbul Lojistik kararı, bu yönüyle,
1/95 sayılı OKK’nın ele alındığı, dahası bir hükmünün doğrudan etkili
bulunduğu ve AB iç pazar hukuku ile
aynı biçimde yorumlandığı ilk karar
olmuştur.
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İstihdam ve Sosyal
Politikalar (Employment
and Social Policies)
–Zelha ALTINKAYA–
Avrupa Birliği (AB) istihdam ve sosyal politikaları “daha adil ve daha
eşit bir Avrupa” hedeflemektedir.
Bu siyasi öncelik, yalnızca normatif
veya işlevsel nedenlerle değil, aynı
zamanda politik olanlarla da haklı çıkar. Artan Euroscepticism bağlamında AB, vatandaşların beklentilerine
cevap vermeli ve yaşam ve çalışma
koşullarını iyileştirmelidir.
Bu amaçla, Komisyon iki yıl önce ilan
edilen Avrupa Sosyal Haklar Sütununun 20 ilkesini somut girişimlere
dönüştürmek için önümüzdeki beş
yıl için bir Sosyal Eylem Planı kabul
etmektedir. Bu Plan beş temel öncelikleri içermektedir
i) Avrupa “yakınsama mekanizmasını” yeniden başlatmak;
ii) İnsan sermayesine yatırım yapmak ve eşitsizliklerle mücadele etmek;
iii) Dijital ve düşük karbonlu ekonomiye adil bir geçişin sağlanması;
iv) Daha fazla sosyal eşitlik ve vergi
adaleti için çaba göstermek;
v) İşçilerin adil hareketliliğini sağlamak. AB projesinin sosyal boyutunu
güçlendirme stratejisinde bir sonraki
Komisyon farklılaştırılmış bir sosyal
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entegrasyon olasılığını öngörmelidir.
Tüm AB ülkeleriyle birlikte ilerlemek
mümkün değilse, gelişmiş işbirliği
eylemsizlikten daha iyi bir çözüm
olabilir.
Teknolojik gelişmeler, küreselleşme
ve değişen demografi, Avrupalıların
yaşama ve çalışma şekillerini etkilemeye devam ediyor. AB bu zorlukların üstesinden gelmek için aktif
olarak politikalar ve yasal öneriler
geliştirmektedir. Avrupa toplumu,
teknolojik ilerleme, küreselleşme
ve yaşlanan nüfus gibi faktörler nedeniyle gelişmektedir. En önemlisi,
2008 ekonomik ve finansal krizinden
ve düşüşünden de büyük ölçüde etkilenmiştir.
Avrupa istihdamı, sosyal ilişkiler ve
fırsat eşitliği politikaları, istihdamı,
sürdürülebilir büyümeyi ve daha fazla sosyal uyumu teşvik ederek yaşam
koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. AB istihdamı ve işçi hareketliliğini arttırmayı, iş ve çalışma koşullarının kalitesinin arttırmayı, işçileri
bilgilendirmeyi ve dayanışmayı, yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele etmeyi, eşit fırsatları teşvik etmeyi ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi
ve sosyal korumayı modernize etmeyi hedefleyen bir sosyal değişim katalizörüdür.
Okuma Listesi
Labour force survey. https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c10927&from=EN
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Statistics on earnings and labour
costs.
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:c10937

İstikrar ve Büyüme Paktı
(Stability and Growth
Pact)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP), Avrupa Birliği (AB)’ne üye ülkelerin
sağlam kamu finansman politikaları
izlemelerini ve maliye politikalarını
koordine etmelerini öngören kurallar bütünüdür. İBP’nın temelleri
1992 yılında imzalanan ve Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) sürecine
esas teşkil eden Maastricht Antlaşması’na (1993) dayanmaktadır. Maastricht Antlaşması tarafından belirlenen EPB uyum kriterlerine göre
üye ülkelerin bütçe açıkları Gayri
Safi Yurt İçi Hasılalarının %3’ünü,
kamu borçları ise %60’ını geçmemelidir. İBP 1997 yılında, EPB sürecinde ilerleyen üye ülkeler tarafından
ekonomi ve maliye politikalarının
gözetimini ve koordinasyonunu güçlendirmek üzere oluşturulmuştur.
1998 yılında İBP’nin önleyici kuralları, 1999 yılında ise düzeltici kuralları
yürürlüğe girmiştir. İBP kapsamında
yer alan düzenlemeler esasen üye
ülkelerin maliye politikalarının potansiyel sorunlu alanlara yönelmesini önleyici kurallar ile aşırı bütçe
açıkları ve kamu borç yükünü ortadan kaldırmaya veya düzeltmeye yönelik düzeltici kurallardan oluşmaktadır. İBP’nin önleyici kuralları Önle670

yici Kol (Preventive Arm), düzeltici
kuralları ise Düzeltici Kol (Corrective
Arm) olarak adlandırılmaktadır.
İBP’nin Önleyici Kolu kapsamında,
2011 yılında Altılı Paket (Six Pact)
adı altında, üye ülkelerin aşırı açıklar vermesinin önüne geçmek üzere
altı adet ekonomik yönetişim kuralı
belirlenmiştir. Altılı Paket kapsamındaki ekonomik yönetişim kuralları
aşağıdaki gibidir:
1. Tüm gelir ve harcamaları kapsayan kamu muhasebe sistemi
uygulanmalıdır. İlgili sistem hem
iç denetim hem de bağımsız denetime tabi tutulmalıdır.
2. Maliye verileri kamuoyu tarafından ulaşılabilir olmalıdır. Merkezî hükümet ve sosyal güvenlik
verileri aylık, yerel yönetimlerin
verileri ise yılda dört kez açıklanmalıdır.
3. Finansal planlama, en güncel
veriler ile gerçekçi makroekonomik ve bütçe öngörülerine
dayanmalıdır.
4. Genel hükümet bütçesinin Avrupa kuralları ile uyumlu olabilmesi için gereken özel düzenlemeler yapılmalıdır. Amaç, aşırı
kamu borcunu ve açığını önlemektedir.
5. Üç yıllık bir mali planlama içeren, kredibilitesi yüksek, etkili
bir orta-vadeli bütçe çerçevesi
uygulanmalıdır.
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6. Hükümetlerin faaliyet alanlarının tümünde muhasebe kural
ve prosedürlerinin tutarlılığı ve
koordinasyonu sağlanmalıdır.
İBP’nin üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme ve gözetim ayağı, 2013 yılında İkili Paket
(Two Pack) ile daha da geliştirilmiştir.
İBP’nin Önleyici Kolu çerçevesinde,
Avro Bölgesi’ne üye her ülke her yıl
Nisan ayında gelecek üç yılı içeren,
İstikrar Programı (Stability Program) adı verilen mali planını açıklamak zorundadır. Sözkonusu plan,
ülkelerin orta-vadeli bütçe hedefine
uyum programıdır. Avro Bölgesi’ne
üye olmayan ülkeler de aynı zorunluluğa tabi olup, para politikalarına ilişkin bilgileri de içeren Uyum
Programı (Convergence Program)
hazırlamak ve açıklamakla yükümlüdürler. Ülkelerin Önemli Sapma
Prosedürü’ne (Significant Deviation
Procedure) dayanarak orta-vadeli
mali planlarından küçük ölçekli sapmaları mümkün olabilmektedir.
Aşırı Açık Prosedürü olarak da nitelendirilen İBP’nin Düzeltici Kolu
ise aşırı açık ile karşı karşıya kalan
Avro Bölgesi ülkelerinin sözkonusu
açık ile mücadelelerine ilişkin politika düzenlemelerini, ilgili gözetim
ve denetimleri içermektedir. Aşırı
Açık Prosedürü, aşırı açıkla ilgili zamanında gerekli önlemleri almamış
ve yeterli adımları atmamış olan ülkelere uygulanmaktadır. Aşırı Açık
Prosedürü, aşırı açığı ortadan kaldırAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mak üzere üye ülkelere bir dizi öneri
ve uyması gerekli düzenleme içermektedir. Ayrıca Aşırı Açık Prosedürü kapsamında, ülkelerin gerekli
düzenlemeleri yapmamaları veya
geciktirmeleri durumunda para cezası da öngörülebilmektedir.
Okuma Listesi
Fandl, Maximilian, Monetary and
Financial Policy in the Euro Area: An
Introduction, Switzerland: Springer,
2018.
Estella, Antonio, Legal Foundations
of EU Economic Governance, Cambridge: Cambridge University Press,
2018.
Tomann, Horst, Monetary Integration in Europe: The European Monetary Union after the Financial Crisis,
Berlin: Palgrave Macmillan, 2017.

İstikrar ve Ortaklık
Anlaşmaları (Stabilisation
and Association
Agreements)
–Sanem BAYKAL–
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları,
Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan
ülkeleri / Batı Balkanlar arasında
“İstikrar ve Ortaklık Süreci”nin uygulanmasına yönelik yapılan anlaşmalardır. Bu çerçevede her bir Batı
Balkan ülkesinin spesifik durumuna
uyarlanmış ortaklık anlaşmaları
olarak görülebilir. Esas olarak AB ile
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ilgili ülkeler arasında bir serbest ticaret alanı kurmanın yanı sıra ortak
bazı siyasi ve ekonomik hedefleri
tespit eden ve yerine getirilmeleri
sürecini düzenleyen ikili anlaşmalardır. Bunun yanı sıra bölgesel işbirliğini teşvik ve geliştirme amacını da
taşırlar. Daha önce Türkiye, Yunanistan ve zımni biçimde Merkezi ve
Doğu Avrupa Ülkeleri’nin ortaklık
anlaşmalarında olduğu gibi AB üyelik perspektifi ile ele alınan söz konusu Batı Balkan ülkelerinin katılım
sürecinin uygulanmasının da temeli
olma işlevini yerine getirirler.
Okuma Listesi
Örneğin Arnavutluk ile olan anlaşma metni için bkz. [2009] OJ L
107/166.
Phinnemore, David. “Stabilisation
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Begaj, Jonida. Avrupa Birliği’nin Ortaklık Anlaşmaları: Karşılaştırmalı
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İstikrar ve Ortaklık
Süreci (Stabilization and
Association Process)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) genişleme
gündeminde yer alan Batı Balkan
ülkeleri için (Bkz. Batı Balkanlar)
oluşturduğu politika “İstikrar ve Ortaklık Süreci” olarak adlandırılmaktadır. Mevcut durumda AB’ye aday
ülkeler Sırbistan, Karadağ, Kuzey
Makedonya ve Arnavutluk ile potansiyel aday ülkeler Bosna-Hersek
ve Kosova’nın yer aldığı İstikrar ve
Ortaklık Süreci; 1999 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış ve
2003 yılında gerçekleştirilen Selanik
Zirvesi ile politika kapsamındaki ülkelere üyelik perspektifi verilmesiyle somutlaşmıştır.
Politika kapsamındaki ülkeler Arnavutluk dışında 1990’larda iç savaş
yaşamış (Bkz. Yugoslavya Savaşları) eski Yugoslavya ülkeleri olup,
bu coğrafyadaki savaş ve çatışmalar üye ülkelere coğrafi yakınlıkları
nedeniyle önemli addedilmektedir.
Süreç, kapsamda yer alan ülkelerle ikili ilişkilere dayansa da bölge
ülkeleri için ortak ekonomik ve siyasi hedefler de oluşturmuştur. Bir
başka deyişle İstikrar ve Ortaklık
Süreci, kapsamındaki ülkeler ve AB
arasındaki ikili anlaşmalar yanında
bölgesel işbirliğini teşvik eden bir
yapı oluşturmuştur. Bölgesel işbirliği kapsamında, iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve komşu ülkeler
arasında ticaretin geliştirilmesi ve
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altyapıların geliştirilmesi ve entegre edilmesi gibi hedefler bölgede
güvenlik ve istikrar sağlama hedeflerine ulaşmak için önemli addedilmektedir. İstikrar ve Ortaklık Süreci
kapsamında imzalanan İstikrar ve
Ortaklık Anlaşmaları, kapsam dahilindeki ülkelerin Kopenhag kriterlerini yerine getirme koşulu yanında,
literatürde “Kopenhag artı” olarak
tanımlanan bazı diğer kriterleri sağlamalarını gerektirmektedir. Bu kriterler; “Eski Yugoslavya Uluslararası
Ceza Mahkemesi ile işbirliği, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin geri
dönüşlerinin sağlanması ve bölgesel
işbirliği” koşullarının oluşturulmasını
kapsamaktadır.
İstikrar ve Ortaklık Süreci kapsamında İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları
Arnavutluk için 2009 yılında, Karadağ
için 2010 yılında, Kuzey Makedonya
için 2004 yılında, Sırbistan için 2013
yılında, Bosna-Hersek için 2015 yılında, Kosova için 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Kosova dışındaki Batı
Balkan ülkeleri vatandaşları Schengen alanı’na vizesiz seyahat edebilmektedir.
Anlaşmalar, Avrupa Anlaşmaları’na
benzerdir, her ülkenin spesifik özelliklerine göre düzenlenmiştir ve ilgili
ülke ve AB arasında bir serbest ticaret alanı kurulmasını öngörür. Anlaşma aynı zamanda İstikrar ve Ortaklık
Süreci kapsamındaki ülkenin AB’ye
katılım sürecinin temel çerçevesini
oluşturur. Mevcut durumda, süreçteki ülkeler 2007 yılından beri Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında verilen mali ve teknik destek
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ile AB süreçlerine devam etmektedir.
Katılım öncesi mali yardım programından önce bölge ülkelerine yardımlar Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrar için Topluluk Yardımı
(Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation – CARDS) programı kapsamında
yapılmaktaydı.
Okuma Listesi
Cini, Michelle ve Nieves Perez-Slorzano Borragan. European Union
Politics, 3. baskı, Oxford University
Press, UK, 2010, s. 232.
Avrupa Komisyonu. European Neighbourhood Policy and Enlargement
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DOĞUBATI, 89, 2019, s. 163-182.

İstikrar ve Yakınlaşma
Programları (Stability and
Convergence Programs)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
İstikrar ve Yakınlaşma Programları,
Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin
sağlam kamu finansman politikaları
izlemelerine ve maliye politikalarını
koordine etmelerine yönelik kurallar içeren İstikrar ve Büyüme Paktı
(İBP) kapsamında yer almaktadırlar.
İstikrar Programı (Stability Program),
Avro Bölgesi’ne üye her ülkenin or673

ta-vadeli bütçe hedefini içeren,
kapsamlı bir programdır. Avro Bölgesi’ne üye ülkeler her yılın Nisan
ayında gelecek üç yıla ilişkin bütçe
hedeflerini açıklamak zorundadırlar. İstikrar Programı uygulaması,
İBP’nin Önleyici Kolu (Preventive
Arm) çerçevesinde ülkelerin aşırı
bütçe ve kamu borcu açıkları vermesinin önüne geçmek üzere geliştirilmiş, etkili bir düzenlemedir.
Avro Bölgesi’ne üye olmayan AB ülkeleri de aynı zorunluluğa tabi olup,
para politikalarına ilişkin bilgileri de
içeren Uyum Programı (Convergence Program) hazırlamak ve açıklamakla yükümlüdürler.
İstikrar ve Uyum Programları’nın
kapsamında aşağıdaki hususlar yer
almaktadır:
1. Orta-vadeli bütçe hedefi,
2. Büyüme, istihdam, enflasyon
gibi önemli makroekonomik
göstergelere ilişkin hedefler,
3. Amaçlara ulaşma başarısını ölçecek politika ölçütleri,

Avro Bölgesi’ne üye ülkeler tarafından uygulanan İstikrar Programları,
bağımsız birimler tarafından geliştirilen makroekonomik tahminlere
dayanmalıdır. Sözkonusu tahminler,
Avrupa Komisyonu’nun ve diğer
bağımsız kuruluşların tahminleri
ile karşılaştırılmalıdır. Üye ülkeler
tarafından benimsenen senaryolar
ile Avrupa Komisyonu’nun senaryoları arasında farklılıklar olması
durumunda, farklılıkların nedenleri
açıklanmalıdır. İstikrar Programları
gerçekçi tahminlere ve senaryolara
dayandırılmalıdır.
İstikrar Programları, AB’nin yıllık
ekonomik yönetişim döngüsünün
birer parçası olup, Avrupa Komisyonu tarafından uygulama öncesinde
ve sonrasında gözden geçirilmektedirler. Bu uygulama Komisyona,
riskli durumları belirleme ve değerlendirme fırsatı vermektedir. Avro
Bölgesi’ne üye ülkeler, İstikrar Programları’na ilaveten her yıl 15 Ekim’e
kadar Taslak Bütçe Planları’nı da Avrupa Komisyonu’na sunmak zorundadırlar.
Okuma Listesi

4. Temel ekonomik varsayımlardaki değişimlerin bütçe ve kamu
borcu pozisyonları üzerindeki
etkilerine ilişkin bir analiz,

Estella, Antonio, Legal Foundations
of EU Economic Governance,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2018.

5. Mevcut yılın, bir önceki yılın ve
gelecek üç yılın planlarını içeren
bütçe verileri,

Fandl, Maximilian, Monetary and
Financial Policy in the Euro Area: An
Introduction, Switzerland: Springer,
2018.

6. Hedeflere ulaşılamama nedenleri.
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“Policy Rules in the Economic and
Monetary Union”, Intereconomics,
52 (1), 2017, s.51-56.

İsveç (Sweden)
–Ahmet CERAN–
Avrupa Birliği (AB) üyeliği 1 Ocak
1995’te gerçekleşen (Bkz. EFTA
Genişlemesi) ve 25 Mart 2001 tarihinden beri Schengen Alanı’na dahil olan İsveç, Avro Alanı’na dahil
değildir. İsveç Kronu ülkede geçerli
para birimi olma niteliğini sürdürmektedir. Nüfusu 10.327.589, yüzölçümü 438.574 km² olan İsveç’te
anayasal monarşi yürürlüktedir.
AB üyesi olmadan önce Avrupa Serbest Ticaret Birliği (European Free
Trade Association-EFTA) üyesi olan
İsveç, Soğuk Savaşın sona ermesi
ile Temmuz 1991 tarihinde AB üyelik başvurusunu gerçekleştirmiştir.
AB cephesinde ve özellikle de dönemin Avrupa Parlamentosu’nda Kuzey Avrupa ülkelerinin AB’ye dahil
edilmesinin Birliğin demokrasi açığı
ve yasamanın kalitesi tartışmalarına
olumlu katkı sağlayacağı görüşü de
hâkim olmuştur. 1995 yılına gelindiğinde İsveç’in AB üyeliği, Finlandiya
ve Avusturya ile birlikte gerçekleşmiş ve böylece AB’nin üye ülke sayısı 15’e ulaşmıştır.
Ülkenin mevcut siyasi görünümüne
bakıldığında, 2015 yılıyla birlikte iç
siyaset tartışmalarında en belirleyici konuların başında göç yönetimi
ve göçmenlerin geldiği görülmekAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tedir. 2018 yılındaki genel seçimde
göçmen karşıtı ve milliyetçi İsveç
Demokratlarının (Sweden Democrats) oyların %17,6’sını alması, bunun yanı sıra merkezin sağındaki ve
solundaki partilerin oy çokluğunu
elde edememeleri, 2014’te ülkede
üçüncü parti konumuna gelen İsveç
Demokratlarının daha da güçlenmesinin ve başkent Stockholm’deki
siyaset çevreleri ile ülkenin genelinde göç tartışmalarının daha da
belirleyici hale gelmesinin önünü
açmıştır. 2018 seçimleri, özellikle de
sosyal demokratların ülkede 1908
yılından bu yana en kötü sonucu
almalarıyla neticelenmiştir. İsveç
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
(NATO) üyesi değildir.
Okuma Listesi
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İş Kurma Hakkı (Right of
Establishment), İş Kurma
(Establishment)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Bir hizmetin Avrupa Birliği (AB)
üye ülkesi vatandaşı ya da işletmesi tarafından başka bir AB ülkesinde kalıcı olarak yerine getirilmesi
iş kurma hakkı kapsamına girmektedir. AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 49 ila 55’inci
maddeleri ile düzenlenen iş kurma
hakkı, iş kurulan ülke mevzuatının
kendi vatandaşları için belirlediği
koşullarda, bağımsız çalışan kişi olarak faaliyete başlama ve sürdürme,
teşebbüs kurma ve yönetme hakkını
kapsamaktadır. Açıklamak gerekirse
iş kurma hakkının kapsamına serbest çalışan kişiler ve AB hukukuna
göre şirket olarak başka bir AB üye
ülkesinde o ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı koşullara tabii
olarak ekonomik faaliyete başlamak
ve söz konusu faaliyeti sürdürmek
girmektedir. Bu kapsamda iş kurma
hakkı ile hizmet sunma serbestisi
birbirini dışlar niteliktedir çünkü iş
kurma hakkı istikrar ve devamlılık
temelinde bir başka AB ülkesinin
ekonomisine katılım ile ilişkiliyken,
hizmet sunma serbestisi geçicilik temeline dayanmakta olup bir AB ülkesine gitmek ile ilgilidir. ABİHA’nın
iş kurma hakkına ilişkin hükümleri
Üye Devletlerde kamusal yetkinin
geçici olarak kullanıldığı durumlarda uygulanmamaktadır. Kamu düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı
gerekçeleri ile yabancılara ve bu
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kapsamda diğer AB Üye Devletleri
vatandaşlarına farklı muamele yapılabilmektedir. Ancak söz konusu
istisnai durumların orantılı bir şekilde hayata geçirilmesi ve ayrımcılık
amacı gütmemesi gerekmektedir.
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Göçmen, İlke. ‘Hizmetler Direktifinin İş Kurma ve Hizmet Sunumu
Serbestisi İle İlişkisi’, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6,
No. 1, 2015, S. 167-217.

İşbirliği Prosedürü
(Cooperation Procedure)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Tek Senedi (1987) ile kurucu antlaşmalara dahil olup, Lizbon
Antlaşması (2009) ile uygulamadan
kaldırılan yasama usulüdür. Komisyon tarafından hazırlanan yasama
tasarrufu önerisi, Konsey ve Avrupa Parlamentosu’na gönderilir.
Öneri, Konsey’in önüne geldikten
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sonra Avrupa Parlamentosu’nun da
görüşü alınarak nitelikli oy çokluğu
ile ortak tutum belirlenerek Avrupa
Parlamentosu’na üç ay içerisinde incelemesi için gönderilir. Avrupa Parlamentosu ortak tutumu; (i) onaylar
veya üç ay içerisinde cevap vermezse Konsey, ortak tutumu karara
bağlar, (ii) üyelerinin salt çoğunluğu
ile reddederse Konsey oy birliği ile
ortak tutumu karara bağlayabilir,
(iii) değiştirmek isterse Komisyon
bir ay içinde söz konusu değişiklik
hakkındaki görüşlerini Konsey’e sunar. Konsey, Komisyon tarafından
uygun görülen değişiklikleri nitelikli
oy çokluğu ile, uygun görülmeyen
değişiklikleri ise oy birliği ile karara
bağlayabileceği gibi herhangi bir karar almayarak söz konusu tasarrufu
bloke etme şansına da sahiptir.
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İşçi (Worker)
Bkz. İşgücünün serbest dolaşımı
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İşçilerin Serbest Dolaşımı
(Free Movement of
Workers)
Bkz. İşgücünün serbest dolaşımı

İşgücünün Serbest
Dolaşımı (Free
Movement of Workers)
–T. Mesut EREN–
İşgücünün Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisindeki serbest dolaşımı
AB’nin dört temel özgürlüğünden
biridir (ABİHA 45. Md.). Bu özgürlüğün detaylı tanımından önce İşçi
(worker) kavramı üzerinde durmak
gerekir. İşçi kavramı temel özgürlük
olarak tanımlanmış bir serbestinin
ana ilgi alanını oluşturmasına karşın AB’nin ne birincil ne de ikincil
hukukunda tanımlanmamıştır. Kavram, Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), önüne gelen davalara getirdiği yorumlar yoluyla geliştirilmiştir.
ABAD’ın “dava hukuku” içerisinde
“işçi” tanımını geliştirdiği Lawrie-Blum davası önemli bir yere sahiptir. Buna göre daraltıcı bir şekilde
yorumlanmaması şartıyla gerçek bir
işte belirli bir süre içerisinde ve başka biri adına ve başka birinin gözetim ve denetiminde (ast-üst ilişkisi,
subordination) bir hizmet sunan, ki
bu hizmet tamamen marjinal veya
bir yardım işi de olabilir, ve bu hizmeti karşılığında bir ücret elde eden
kişi işçi olarak adlandırılır. Burada
en önemli unsur belli bir süre içerisinde ve kendi adına değil başka bir
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kişi adına ve yine başka bir kişinin
emir komutası altında çalışılıyor olmasıdır.
İşgücünün serbest dolaşım hakkının birincil hukuki temelini Avrupa
Birliği Anlaşması’nın (ABA) 3 (2)
maddesinde, AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 4(2)
(a), 20, 26 ve 45-48. maddeleri oluşturmaktadır. 2004/38 sayılı ve Birlik
vatandaşlarının ve aile üyelerinin
üye ülkeler sınırları içerisinde serbest dolaşımı ile yerleşim haklarını
düzenleyen Direktif (Bkz. Serbest
Dolaşım Direktifi) ile 492/2011 sayılı Birlik içerisindeki işçilerin serbest dolaşımı hakkındaki Tüzük, bu
konudaki ikincil hukukun altyapısını
oluşturmaktadır. Bu Tüzük 15 Ekim
1968 tarihinde yayımlanan ve işgücünün serbest dolaşımının çerçevesini belirleyen 1612/68 sayılı tüzüğün yerine çıkarılmıştır. İşgücünün
serbest dolaşımı en başından beri
AB’nin temel kurucu ilkelerinden
biri olmuş ve malların, hizmetlerin
ve sermayenin serbest dolaşımı ile
birlikte AB Tek Pazarının olmazsa
olmaz serbestilerinden birini oluşturmuştur. AB içerisinde, istihdam,
ücretlendirme ve çalışma hayatına
ilişkin koşullar bakımından vatandaşlığa dayalı her türlü ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasını öngören bir
içeriğe sahiptir. Herhangi bir üye
ülke vatandaşı işçinin, herhangi bir
üye ülkede sunulmuş bulunan bir
işi kabul etmesi, bunun için o üye
ülke sınırları içerisinde serbestçe
hareket edebilmesi, yerleşebilmesi
ve daha sonra çalışma hayatı sona
erdiğinde, belli şartları sağlaması
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koşuluyla o ülkede kalabilmesini
hükme bağlanmıştır.
Son olarak 2019 yılında çıkarılan
bir tüzükle Avrupa Çalışma Otoritesi (European Labour Authority)
kurulmuştur. Bu kurumun başlıca
görevleri olarak şunlar sayılabilir:
Çalışanlar, işverenler ve ulusal yönetimler için sınır ötesi hareketlilik
durumlarında hak ve yükümlülükler
hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırılmak; Uyumlu ve ortak denetimlerin
kolaylaştırılması da dahil olmak üzere ilgili Birlik hukukunun sınır ötesi
uygulamasında Üye Ülkeler arasında koordinasyonu desteklemek ve
kayıt dışı çalışma ile mücadelede
Üye Ülkeler arasında işbirliğini desteklemek ve Sınır ötesi anlaşmazlıkları çözmek için Üye Ülke yetkilileri
arasında aracılık yapmak.
Şu anda yaklaşık 17.5 milyon Avrupa vatandaşının (bu sayı on yıl öncesine göre iki katıdır) kendi ülkesi dışındaki bir Üye Ülkede yaşıyor veya
çalışıyor olması ve aynı zamanda,
milyonlarca işletmenin sınır ötesi
faaliyet gösterdiği düşünülünce bu
kuruma düşen görevin önemi daha
iyi anlaşılacaktır.
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İşlevselcilik
(Functionalism)
–Sezgin MERCAN–
İşlevselcilik uluslararası ilişkilerdeki liberal geleneğin yansımalarını
içinde barındırmakta ve insan doğasının iyiliğini, rasyonelliğini ve
barışçıllığını öngörmektedir. Buradan hareketle de uluslararası alanda rasyonel ve barışçıl eylemlerin
olabileceğini, çatışmanın bertaraf
edilebileceğini vurgulamaktadır. İşlevselcilik uluslararası örgütlenmeyi
önemsediğinden, devlet odaklı güç
politikaları üzerinden ilerleyen çalışmalara zıt konumdadır. İhtiyaçları
konusunda rasyonel olmaları beklenen bireylerin, bu yönde işlevler
yüklenen kurumları meydana getirmesi de beklenmektedir.
İşlevselcilik, David Mitrany ile anılan
bir bütünleşme kuramıdır. İşlevselciliğin ilk izlerini, Mitrany’den önce,
1910’lu yıllarda siyaset bilimci ve
sosyolog Leonard T. Hobhouse ile
yine siyaset bilimci Mary Parker Follet’in işlevsel yönetim ve hükümet
üzerine olan çalışmalarında bulmak
mümkündür. İşlevselcilik açısından
Mitrany’nin çalışmalarını farklılaştıran ya da öne çıkaran husus;
onun, uluslararası düzenin işlevsel
zeminde oluşturulabileceğine yönelik öngörüsüdür. Bunu yaparken
de uluslararası örgütler ve ülkeler
arasındaki işbirliğine işaret etmektedir. Egemen devletlerin belirleyici
olduğu sistemden, teknik işlevler
yüklenmiş uluslararası örgütlerin
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işlettiği bir uluslararası sisteme geçiş beklenmiştir. İki savaş arası dönemin barışa zarar veren yıpratıcı
unsurlarının, işlevsel bütünleşmelerle etkisizleştirilebileceği ve bu
sayede rasyonel ve barışçıl bir uluslararası ortamın ortaya çıkabileceği
fikirlerini taşımaktadır. Uluslararası
düzeyde kolektif güvenliği sağlayan
işlevsel işbirliklerinin kurulmasını
önermektedir. Milletler Cemiyeti
ve Uluslararası Çalışma Örgütü bu
bağlamda Mitrany’nin işaret ettiği
işbirliğini sağlayabilecek ilk örgütlenmelerdendir. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun kurulmasına da
olumlu yaklaşmıştır. Mitrany’nin işlevsel işbirliğini iki temele dayandırdığı görülmüştür. Bunlar ortak hedef ve ortak bakış açısına duyulan
ihtiyaç ile eylem ve faaliyet yöntemlerinin ve araçlarının birbirlerine
benzemesidir. İşlevselcilikte işbirliği,
ekonomik ve sosyal temelde olmalıdır. Dolayısıyla, insanların ihtiyaçları
ve talepleriyle yakından ilgilidir. Bu
ilgi sayesinde uluslararası alanda
kurumsallaşacak ilişkiler ağı ülkeler
arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına yol açmıştır. Dünya genelinde işçilerin yaşam standardını iyileştirip
eşit koşullara getirmeyi hedefleyen
Uluslararası Çalışma Örgütü böyle
bir yoğunluğun ürünüdür.
Uluslararası alanda işlevsel işbirliğini sağlayan ulus-üstü kurumların
varlığı, ulusal değer ve kurumlarla
sağlanan işlevsellik temelli uzlaşmadan geçmektedir. İşlevselcilik
uluslararası ve hükümet-dışı kuruluşlar üzerinden giden tezi nede679

niyle teknokratik, ‘ortak iyi’ arayışı
üzerinden de normatif boyutlara
sahiptir. İşlevsel örgütlenmelerin
bir alandan diğerine yayılmasını da
öngörmektedir. Literatürde “dallanma” (ramification) olarak ifade edilen bu yayılma, bir alandaki işlevsel
örgütlenmenin diğer alanlarda da
benzer örgütlenmeyi teşvik etmesi
anlamına gelmektedir. İşlevselcilikteki “dallanma” kavramı Yeni İşlevselcilik bağlamında “yayılma” (spill
over) olarak adlandırılmıştır.
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su 59.641.488, yüzölçümü 302.073
km²’dir.
26 Ekim 1997 tarihinden bu yana
Schengen Alanı içinde yer alan İtalya, para birimi olarak AB’nin ortak
para birimi Avro’yu kullanan 19 üye
ülkeden biridir. İtalya, her altı ayda
bir AB üye ülkeleri tarafından dönüşümlü olarak üstlenilen AB Konseyi
Başkanlığı’nı 1959 ile 2019 yılları
arasında 12 kez üstlenmiştir. AB
vatandaşları tarafından doğrudan
seçilen Avrupa Parlamentosu’nda
(AP) 73 sandalyeye sahiptir. 20192024 döneminde görev yapacak
Ursula von der Leyen Komisyonu’nda Ekonomiden Sorumlu Komisyon
Üyesi olarak İtalyan Paolo Gentiloni
seçilmiştir. Demokratik Parti üyesi
Gentiloni, 5 Aralık 2016 tarihinde
Başbakanlık koltuğundan istifa eden
Matteo Renzi’nin yerine geçerek 4
Mart 2018 tarihine kadar ülkeyi yönetmiştir.

–Selvi EREN–

İtalya’nın AB bütçesine yıllık katkısı
ortalama 12 milyar Avro’dur, AB’nin
İtalya’daki harcamaları ise 10 milyar
Avro civarındadır. İtalya’nın ihracatının %56’sını AB üye ülkeleri oluşturmaktadır ve en fazla ihracat yaptığı üye ülkeler sırasıyla Almanya,
Fransa ve İspanya’dır. İthalatının %
59’unu AB üye ülkelerinden gerçekleştiren İtalya’nın en önemli ticaret
ortakları sırasıyla Almanya, Fransa,
Hollanda ve İspanya’dır.

Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu üyelerinden birisi olan İtalya, (Bkz. Altılar) parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. Başkenti Roma, nüfu-

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
1 Ocak 1948 tarihinde yürürlüğe
giren yeni Anayasa ile çok sesliliği
sağlamak adına kurulan eşit yetkiye

Mitrany, David. A Working Peace
System: An Argument for the Functional Development of International
Organization, Chicago: University of
Chicago Press, 1966.

İtalya (Italy)
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sahip iki kanatlı parlamento oluşturulmuştur. 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 321 üyesinden 315’i
seçimle belirlenen Senato, birbiriyle aynı yetkilere sahiptir. Temsilciler
Meclisi’nde çoğunluğa sahip olmak
için 316 sandalyeye sahip olmak gerekmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden
27-28 Mart 1994 tarihindeki seçimlere kadarki dönem Birinci Cumhuriyet olarak isimlendirilirken; günümüze kadar gelen dönem İkinci
Cumhuriyet olarak tanımlanmaktadır. Bu ayrımı, Şubat 1992’den Aralık
1994 tarihine kadar 4 bin 500’den
fazla kişi hakkında soruşturma açılan Mani Pulite davaları oluşturmaktadır. Siyasetçilerin yolsuzluğa
karıştığının açığa çıkmasıyla birlikte
ana akım siyasi partiler dağılarak
yeni siyasi partiler oluşturulmuştur.
Çoğunluğun tek elde toplanamadığı
İtalya’da bu nedenle koalisyon hükümetleri İkinci Cumhuriyet döneminde sayıca artmış ve koalisyonda
yer alan siyasi parti sayısı iki basamaklı sayılara çıkabilmiştir.
4 Aralık 2016 tarihinde 1948 Anayasası’nın üçte birinde değişiklik
yapacak bir paket halk oylamasına
sunulmuştur. Anayasal değişiklik
paketi, seçilerek göreve gelen 315
senatör sayısını 100’e indirmeyi
hedeflemiştir. Ek olarak, anayasal
değişiklikler ve AB konuları dışında
Senato’ya yetki vermemeyi kapsamıştır. %65,47’lik katılım oranıyla
gerçekleşen referandumda %59,11
“hayır” oyu çıkmış ve anayasal değişiklik teklifi kabul edilmemiştir.
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Temmuz 2019 verilerine göre İtalya’daki genel işsizlik oranı %9,9 iken
genç işsizlik oranı % 33’tür. Bu yönüyle İtalya, İspanya’dan sonra AB
üye ülkeleri arasında en yüksek genç
işsizliğine sahip ülkedir. Öte yandan
İtalya’daki kamu borcu GSYH’nin
%132,2’sine tekabül etmektedir ve
yıllık GSYH büyümesi Temmuz 2019
verilerine göre %0,1’dir. Nominal
GSYH miktarına göre dünyanın en
büyük sekizinci, AB’nin dördüncü
ekonomisidir.
İtalya, Birleşmiş Milletler (BM) insani gelişim endeksine (HDI) 0,88’lik
puanla 189 ülke arasında 28’inci
sırada yer almaktadır. Transparency International’ın yolsuzluk endeksine göre ise 180 ülke arasında
53’üncü sırada yer alan İtalya, bu
endekste Batı Avrupa ülkeleri arasında en geridedir.
4 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen
genel seçimlerden sonra İtalya, 1
Haziran 2018’den 20 Ağustos 2019
tarihine kadar solcu popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lega koalisyonu ile yönetilmiştir. 20 Ağustos
2019 tarihinde Başbakan Giuseppe
Conte’nin istifa etmesi üzerine hükümet dağılmıştır. 29 Ağustos 2019
tarihinde Cumhurbaşkanı Sergio
Mattarella, Beş Yıldız Hareketi ve
Demokratik Parti koalisyonuna izin
verdiğini açıklamıştır. 9 Eylül 2019
tarihinde Temsilciler Meclisi’nde
gerçekleşen ilk güven oylamasında,
263’e karşı 343 oyla kazanan Giuseppe Conte, koalisyon Hükümeti’nin de Başbakanı olmuştur.
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Avrupa şüpheciliğinin izlendiği üye
ülkelerden biri olan İtalya’da 2019
yılı AP seçimlerinde aşırı sağcı ve AB
şüphecisi Lega oyların %34,33’ünü
alarak AP’de İtalya’ya ait 73 sandalyeden 28’ini elde etmiştir.
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İzlek Bağımlılığı 		
(Path Dependence)
–Sezgin MERCAN–
İzlek Bağımlılığı kavramı Tarihsel
Kurumsalcılık bağlamında kullanılmaktadır. Literatüre göre Tarihsel
Kurumsalcılık bireylerin kurumsal
düzenlemeler ve mevcut yapı dahilinde hareket ettiklerini varsaymaktadır. İzlek Bağımlılığına göre,
politikalarla ilgili kararlar zamanla
bir birikim sergilemektedir. Bu birikim esnasında karar alıcılar ya da
politika yapıcılar gelecekte önlerine
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çıkacak olan seçeneklerle ilgili bir
kısıtlamayla karşı karşıya kalmaktadırlar. İzlek Bağımlılığı, farklı seçenekler olsa da, tercih edilen doğrultuda ilerlemeyi ve bunun dışında bir
yönelimin de maliyetli olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, maliyetli
alan, seçeneklerin kısıtlı olmasına
işaret etmektedir. İzlek ya da yol;
“çıkarlar, normlar, fikirler ve söylemler” olmak üzere dört temel unsur tarafından meydana getirilmektedir. Bunun dışında, İzlek Bağımlılığı idari reformları açıklamak için de
kullanılabilmektedir. İdari reformun
amaçları ve tasarımı, kamunun ve
yönetiminin tarihsel, siyasi ve sosyal rollerinin yanı sıra normatif ve
kültürel özelliklerini de yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu reformlar İzlek
Bağımlılığı içindedir. İzlek Bağımlılığı
kamu yönetiminin geleneklerle bağlı olduğunu göstermektedir.
İzlek Bağımlılığı kapsamında literatüre referansla üç modelin varlığından bahsedilebilir. Bunlar “faydacı
model, normatif model ve söyleme
dayalı model”dir. Bu modellerin
eylem mantığı da üçe ayrılmaktadır. İlki, sonuç mantığıyla, ikincisi
uygunluk mantığıyla, üçüncüsü de
iletişim mantığıyla eşleştirilmektedir. Faydacı modele göre, insanlar
tercih ve çıkarları üzerinden fayda
maksimizasyonu sağlamaya çalışmaktadırlar. Bunu, maliyet-fayda
hesabının ardından en iyi seçeneği
belirleyerek gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla uluslararası ya da
siyasi aktörler araç-amaç verimliliğini ve kolektif refahı arttırmak için
kurumları meydana getirmektedirAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ler. Normatif modele göre, aktörlerin eylemleri maddi çıkarlar veya
rasyonel beklentiler yerine kurallar,
normlar ve kimliklerin belirlemesiyle oluşmaktadır. Bu eylem tipinin
kurumsal zemine yansımasında,
aktörlerin meşruluk, itibar, saygınlık gibi paylaşılan ortak değerlere
referansla hareket etmeleri söz konusudur. Söyleme dayalı modelde
ise, norm ve değerler ile karşılıklı
söylem pratiğinin kurumsal yansımaları önemsenmektedir. Söylem
ve iletişime dayalı süreçler aktörlerin norm ve değerlere dayalı izlek ya
da yolu değiştirmelerinde veya yenilemelerinde yardımcı olmaktadır.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, İzlek Bağımlılığının
varlığını ortaya koyan örneklerdendir. En azından müzakere sürecinin
başlamasına kadar, taraflar arasında
ilişkiler ne zaman kesilecek noktaya
gelse, Türkiye’nin AB’ye katılımıyla
ilgili önemli adımların atılabildiği,
AB’nin Türkiye ile izlek bağlantısını
kuvvetlendirdiği görülmüştür. Türkiye ile AB işbirliğinde 1963 tarihli
Ankara Anlaşması, İzlek Bağımlılığı sürecini başlatan bir niteliktedir.
1995 yılında oluşturulan Gümrük
Birliği İzlek Bağımlılığının güçlü bir
göstergesidir. Bu sayede AB, Türkiye üzerinde koşulluluk ilkesini ve
reform sürecini yürütmeye devam
edebilecektir. Sonraki aşamada ise
1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde Türkiye için alınan
adaylık statüsü kararı vardır. Bu nedenle iki taraf arasındaki ilişkilerin
Tarihsel Kurumsalcılıktan hareketle
İzlek Bağımlılığı içinde olduğu ve bu
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anlaşmalarla da bağımlılığın güçlendiği belirtilebilir. Literatürde de
Türkiye ile AB ilişkilerinin Tarihsel
Kurumsalcılık ve İzlek Bağımlılığı ile
incelendiği görülebilmektedir. (Örn:
Eralp) İki taraf arasında ayrılık, ciddi maliyet yaratacağından olasılığı
yüksek olmayan bir durumdur. AB
bütçesinin yürütülmesinde takip
edilen kuralların varlığı da İzlek Bağımlılığını barındıran bir başka örnektir.
Okuma Listesi
Eralp, Atila. “Avrupa Bütünleşmesinin Dış Politika Arayışları: Dünü,
Bugünü ve Geleceği”, Sanem Baykal
ve et. al. (der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye-AB
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Taylor. “Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political
Studies, Vol. 44, No. 5, 1996, s. 936957.
Levi, Margaret. “A Model, a Method, and a Map: Rational choice in
Comparative and Historical Analysis”, Mark Irving Lichbach ve Alan
S. Zuckerman, (der.), Comparative
Politics: Rationality, Culture, and
Structure, Cambridge: Cambridge
University Press, 1997 ve Pierson,
Paul. “Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics”,
American Political Science Review,
Vol. 94, No. 2, 2000, s. 251-267.
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Jean Monnet Programı
(Jean Monnet
Programme)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) en bilinen
ve eğitime odaklanan programlarından biri olan Erasmus+’ın alt
programlarından biridir. 1989 yılında oluşturulan program, AB’nin
öncülerinden (Bkz. Avrupa Birliği’nin Öncüleri) biri olarak kabul
edilen Fransız devlet adamı Jean
Monnet’in ismini taşımaktadır. Bu
program yoluyla Birlik, AB’nin küresel politikadaki konumlanışı da dahil
olmak üzere, dünya çapında Avrupa
bütünleşmesinin farklı boyutlarına
ilişkin yükseköğrenim düzeyinde
çalışma ve araştırmalar yürütülmesini hedeflemektedir. Jean Monnet
Programı kapsamındaki eylemlerin
hayata geçirilmesinde yükseköğretim kurumları kilit bir rol oynamaktadır. Program kapsamındaki faaliyetlere akademisyenler, araştırmacılar ve AB ile ilgili konularda politikalar oluşturmak ve uygulamaktan
sorumlu olan kişiler katılmaktadır.
Program kapsamında, faydalanıcılar
arasında etkileşim kanallarının oluşturulması ve bu anlamda politikaların bilimsel farkındalık üzerine inşa
edilmesi teşvik edilmektedir.
Jean Monnet Programı kapsamında
birkaç faaliyet alanı bulunmaktadır.
Bunlardan ilki AB ile ilgili konularda
kısa eğitim modülleri ya da dönemlik derslerin oluşturulmasıdır. Söz
konusu eğitim araçları AB hakkın684

da temel bilgileri içeren başlangıç
düzeyinde olabileceği gibi, Avrupa
bütünleşmesinin belirli bir boyutuna odaklanan ve çok disiplinli bir
yaklaşım ortaya koyan özelliklerde
de olabilmektedir. Program kapsamında Jean Monnet kürsüleri de yer
almaktadır. Bu kürsüler, üç yıllık süreyle bir yükseköğrenim kurumunda görev yapan ve Avrupa bütünleşmesi ile ilgili çalışmalar konusunda
uzmanlaşmış kıdemli öğretim elemanlarına verilen bir pozisyondur.
Jean Monnet Programıyla finanse
edilen burs programı kapsamında
ise Avrupa bütünleşmesi ile ilgili
konularda gerek yüksek lisans düzeyinde yürütülen akademik çalışmalar gerekse bireysel araştırma
projeleri 3-12 ay aralığında finanse
edilmektedir. Program kapsamındaki Jean Monnet mükemmeliyet
merkezleri aracılığıyla da farklı ülkelerde AB ile ilgili konularda ileri bilgi
sahibi olan uzman ve akademisyenler ile AB ile ilgili konularda akademik çalışmalara ev sahipliği yapan
yükseköğretim kurumları arasında
kalıcı işbirliği ağlarının kurulması
hedeflenmektedir. 2001 yılından
sonra Jean Monnet Programı, üye
ve aday ülkelerin dışındaki ülkeleri
de kapsayacak şekilde genişlemiştir.
Türkiye, Jean Monnet Programından kurulduğu tarih olan 1989 yılından beri faydalanmaktadır. Program, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine destek olan bir mekanizma ve
idari kapasitesini güçlendirmek için
bir araç olarak kabul edilmekte ve
temelde AB hukukunun Türkiye’de
daha iyi anlaşılmasına hizmet eden
çalışmalar desteklenmektedir.
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Kabine (Cabinet)
–Kamuran REÇBER–
Kabine uygulaması Komisyon’un
kurumsal yapısında bulunmaktadır.
Zira Komisyon görev alanı itibarıyla
Avrupa Birliği (AB) sisteminde diğer yetkilerinin ve görevlerinin yanı
sıra yürütme görevini de yerine getirmektedir. Böyle bir durumda Komisyon bünyesinde kabine sistemi
olağan bir uygulama veya ihtiyaç
haine gelmiştir.

Komisyon Başkanı tarafından karara bağlanmaktadır. Kabineler, bir
şef başkanlığında yüksek dereceli
memurlardan oluşmakta ve görev
süreleri prensip olarak Komisyon
üyesinin görev süresi ile sınırlı olmaktadır. İlkesel olarak haftada bir
kez toplanan kabine şeflerinin bu
toplantısına Komisyon Genel Sekreteri ve hukuk servisi temsilcisi de
katılmaktadır.
Komisyon üyesinin (komiserin) yokluğunda, kendi kabine şefi, Komisyon Başkanı’nın daveti üzerine toplantılara katılmakta ve bağlı bulunduğu Komisyon üyesinin görüşlerini
bu toplantıda sunabilmektedir.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 230.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
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Komisyon üyeleri, Komisyon kararlarının hazırlanmasında ve görevlerini yerine getirmelerinde kendilerine yardımcı olmakla yükümlü olan
bir kabineye sahiptir. Kabinelerin
kompozisyonuna ilişkin kurallar
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Kabul Edilebilirlik
(Avrupa Birliği Adalet
Divanı’nda) (Admissibility
in Court of Justice of the
European Union)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Mahkeme önünde davacının talebinin veya ön karar prosedürüne başvuran ulusal mahkeme tarafından
yapılan ön karar havalesinin esasına bakılabilmesi için başvuru veya
havalenin öncelikle kabul edilmesi
gerekir. Kabul edilebilirlik ratione
materiae (konu), ratione personae
(kişi), ratione loci (yer) ve ratione
temporis (zaman) boyutları olan bir
meseledir ve bir filtre mekanizması
hüviyeti görür. Sözkonusu boyutlar bir davada/havalede örtüşebilir.
Bu açıdan Avrupa Birliği (AB) yargı
yolları itibariyle davacı veya havale
ediciye, dava/havale konusu tasarrufa, davalıya, uygulanma alanına,
yargı yolunun ihdas amacına, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD)
yargı yetkisine göre yargı yollarının
kabul edilebilirlik şartlarının farklı
tezahürleri olmaktadır. Bu itibarla
Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik
AB Antlaşması 52. madde ve Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 349. ve 355. maddeler
kurucu antlaşmaların uygulanma
alanını düzenlemektedir ve kurucu antlaşmaların uygulanma alanı
dışındaki başvurular; AB rekabet
hukuku hükümleri Üye Devletler
arasındaki ticarete etkisi olmayan
olay ve durumlara uygulanamaya686

cağından bu kapsamdaki faaliyetlere ilişkin ihlal iddialı talepler; ulusal
mahkeme niteliğinde olmayan bir
kurumun havalesi; kendisini muhatap almayan bir tasarrufa doğrudan ilgili ve bireysel ilgili olmayan
kişinin başvurusu; iptal davasında
davacı gerçek ve tüzel kişinin hukuki menfaatinin olmaması; birincil
hukuk hükümlerinin (kurucu antlaşmaların, Temel Haklar Şartı vb.)
iptaline yönelik iptal başvurusu; 2
aylık zamanaşımı süresinden sonra yapılan iptal başvuruları; Ortak
Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde Lizbon Antlaşması ile değişik
AB Antlaşması 40. madde ve ABİHA
275. madde kapsamı dışındaki tasarrufların iptali talepleri; zamanaşımı süresi içerisinde açılmayan iptal davası çerçevesindeki hukukilik
denetiminin tazminat davası çerçevesinde gerçekleştirilmesi arzusuyla yapılan başvurular; Komisyon
tarafından gerekçeli görüş oluşturulmaksızın yapılan ihlal davası başvuruları; Üye Devlet tasarruflarının
hukukilik denetimine ilişkin iptal
davası talepleri; davalı kurumun/organın ihmaline yönelik idari başvuru
yapılmaksızın bu organ aleyhine açılan ihmal davası kabul edilebilirlik
şartlarını karşılar görünmemektedir.
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Kahveci Davası
(Kahveci Case)
–İlke GÖÇMEN–
Kahveci davası, C–152/08 sayı ve
25 Temmuz 2008 karar tarihli olup
özellikle Türkiye – Avrupa Birliği
(AB) ortaklık hukukunun maddi boyutu –Türk işçileri– ile ilgilidir.
Kahveci davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Kahveci, Türk vatandaşı olup ikamet
ve çalışma izni sahibi olarak İspanya’da yaşamaktadır. Bay Kahveci,
İspanyol futbol kulübü, birinci lig
ekibi, Real Sociedad’ın sözleşmeli
oyuncusu olup Birlik–dışı futbolcu
lisansına sahiptir. Bay Kahveci, Real
Sociedad aracılığıyla, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol temelinde
Birlik futbolcuları ile aynı lisansa sahip olmak isteğini yetkili makama
bildirmiştir. Zira İspanyol hukukuna
göre birinci ligdeki futbol kulüpleri, 2000–2001 sezonundan 2004–
2005 sezonuna kadarki dönemde,
müsabakalar için AB Üye Devlet
vatandaşı olmayan (yabancı statüsündeki) futbolculardan yalnızca 3
futbolcuyu sahaya sürebilmektedir.
Yetkili makam 5 Şubat 2002’de Bay
Kahveci’nin başvurusunu reddetmiştir. Bay Kahveci buna karşı ulusal mahkeme önünde dava açmış,
ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep
etmiştir.
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Kahveci kararı ile Türkiye – AB ortaklık hukukundaki Türk işçilerine
yönelik vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının etkileri üstünde
durulmuştur. ABAD’a göre Katma
Protokol md. 37 ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md. 10;
Wählergruppe Gemeinsam davası
(C‑171/01) ile de belirtildiği üzere;
açık, kesin ve koşulsuz biçimde, ücret ve çalışma koşulları bakımından,
bir Üye Devletin üye olmayan devlet
vatandaşlarının işçilerine karşı, kendi vatandaşları lehine, vatandaşlık
temelinde ayrım yapmasını yasaklamaktadır. Bir Türk vatandaşı futbolcu, bir Üye Devletteki futbol kulübü
tarafından istihdam edildiğinde, bir
müsabakada sahaya sürülme ile ilgili bir kurala karşı vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağına dayanabilir. Bu maddeler, ilgili Üye Devletteki
bir spor birliğinin ulusal düzeydeki
müsabakalarda yalnızca belirli sayıda AB üyesi olmayan devlet vatandaşının sahaya sürülebileceği kuralının uygulanmasının önüne geçer.
Kahveci kararı, bu yönüyle, Türkiye
– AB ortaklık hukukundaki Türk işçilerine yönelik vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının kayda değer
sonuçlar doğurabileceğine örnek
oluşturan kararlardan birisidir.
Okuma Listesi
Tobler, Christa. “Equal Treatment
of Migrant Turkish Citizens in the
EU: Contrasting the Kahveci Case
with the Olympique Lyonnais Case”,
Ankara Law Review, Cilt: 7, No: 1,
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Kalkınma İşbirliği
(Development
Cooperation)
–Seven ERDOĞAN–
Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan kalkınma yardımlarıyla işlerlik kazanan ilişki türüdür. Birliğin
en önemli dış politika araçlarından
biridir. Dolayısıyla kalkınma işbirliği, Birliğin küresel bir aktör haline
gelme isteğiyle yakından ilişkilidir.
Dünya genelinde sağlanan tüm kalkınma yardımlarının % 50’sinden
fazlası AB tarafından sunulmaktadır. Bu da, Birliği en fazla kalkınma
yardımı sağlayan uluslararası aktörü haline getirmektedir. Ayrıca kalkınma işbirlikleri Birliğin “sivil güç”
olarak anılmasını sağlayan faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir.
Kalkınma yardımları hibe şeklinde
olabildiği gibi, belirli bir hedefi gerçekleştirmek üzere imzalanan sözleşmeler ya da bütçesel katkı gibi
farklı şekillerde de olabilmektedir.
Kalkınma işbirliğinin sonuç temelli,
şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre işlemesine özen gösterilmektedir ve bu ilişki çok taraflılık
temelinde işlemektedir. Bu doğrultuda Üye Devletler, uluslararası ortaklar, kalkınma konusundaki
farklı paydaşlar, kalkınmakta olan
ülkelerdeki aktörler gibi çok sayıda
taraf AB’nin kalkınma işbirliği için
ortaklaşa çaba göstermektedir. AB
kalkınma işbirliği yoluyla bir yandan
kendi beklenti ve değerlerine uygun
bir dünya inşa etmeyi hedeflerken,
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bir yandan da dünyanın karşı karşıya kaldığı yoksulluk, açlık, doğal
kaynakların tükenmesi gibi meydan
okumaların ortadan kalkmasına
katkıda bulunmaktadır. AB kalkınma
işbirliği kapsamındaki faaliyetlerin,
Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine katkıda bulunmasına büyük özen göstererek bu yolla küresel sorumluluk
bilincini de ortaya koymaktadır.
Böylelikle AB, 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Gündeminde benimsenen
hedeflerin ortaya çıkışına en çok
katkıyı sağlayan aktörlerden biri olmuştur.
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Protracted Crisis”, European Centre
for Development Policy Management Discussion Paper, No. 206,
2016.

Kalkınma ve İşbirliği
Politikaları (Development
and Cooperation Policy)
–Zelha ALTINKAYA–
Avrupa Birliği (AB) Kalkınma ve İşbirliği Politikaları, AB dış politikasının
dört ana kolundan biri olan uluslararası kalkınma yardımında kilit rol
üstlenmektedir. Kalkınma işbirliğinin
temelleri AB’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’da belirtilmiştir. Bu politikanın temel amacı yoksulluğu azaltmak ve ortadan kaldırmak, en çok
ihtiyacı olan ülkeleri hedeflemek ve
sosyal koruma, sağlık, eğitim, iş, iş
geliştirme, sürdürülebilir tarım ve
enerji gibi konulara odaklanmaktır.
AB kalkınma politikası kademeli olarak gelişmmiştir. Başlangıçta, yalnızca AB ile ilişkili denizaşırı ülkeleri ve
bölgeleri kapsarken son dönemlerde
tüm gelişmekte olan ülkeleri kapsamaktadır. AB Kurumları, Birleşmiş
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine uyum içinde çalışır ve
sürdürülebilir kalkınmanın aşağıdaki
beş unsurunu gözeten çalışmalar için
finansman sağlar:
İnsanlar: Yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek ve onurlu bir eşitlik sağlamak
Gezegen: Gelecek nesilleri çevresel
yıkımdan ve kaynakların tükenmesinden korumak
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Refah: Doğayla uyumlu, müreffeh ve
tatmin edici yaşamlar sağlamak
Barış: Huzurlu, adil ve kapsayıcı toplumlar yaratmak
Ortaklık: Küresel ortaklık yoluyla kalkınma çalışmaları yürütmek
Okuma Listesi
https://europa.eu/european-union/
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Kamu Borcu Krizi
(Sovereign Debt Crisis)
Bkz. Avro Bölgesi Borç Krizi

Kamu Düzeni 		
(Public Order)
–İlke GÖÇMEN–
Kamu düzeni, iç pazara erişmeye yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı
ve kısıtlama yasağı çerçevesinde kurucu antlaşmadaki istisnalar altında
karşımıza çıkmaktadır. Kamu düzeni,
tüm temel serbestîler yönünden
kurucu antlaşmadaki istisnalar arasında yer alsa da en çok kişilerin ve
hizmetlerin serbest dolaşımı alanında kullanılmaktadır.
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Kamu düzeni, bir yandan, Serbest
Dolaşım Direktifi ile düzenlenmektedir. Burada, kamu düzeni ile ilgili
bir ana test, bir de bu test ile bağlantılı birtakım kriterler bulunmaktadır.
Ana test uyarınca kamu düzeni temelinde alınacak önlemler münhasıran ilgili bireyin kişisel davranışına
dayanmalıdır. Bu yönden, ilgili bireyin kişisel davranışı, toplumun temel çıkarlarından birisini etkileyen
gerçek, mevcut ve yeterince ciddi
bir tehlike oluşturmalıdır. Bu test ile
bağlantılı ilk kriter uyarınca bir durumun özelliklerinden izole edilmiş
veya genel önleme mülahazalarına
dayanan gerekçelendirmeler kabul
edilemez. İkinci kritere göre önceki cezai mahkûmiyetler, tek başına,
kamu düzeni temelinde önlem almak açısından temel oluşturmaz.
Serbest Dolaşım Direktifi, kamu düzeni (ile birlikte kamu güvenliği ve
kamu sağlığı) ile ilgili sınır dışı etme
ve usuli haklar yönünden birtakım
ortak düzenlemeler içerdiğinden bu
hususlar Serbest Dolaşım Direktifi
başlığı altında ayrıca ele alınmıştır.
Kamu düzeni, diğer yandan, Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihat
hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır. Buna göre, birincisi, van Duyn
kararı (Case 41/74) ile belirlendiği üzere, kamu düzeni kavramının
kapsamı, “Birlik kurumlarının denetimine tabi tutulmaksızın her bir
Üye Devlet tarafından tek taraflı
olarak belirlenemez”, ancak “kamu
düzeni kavramına başvurmayı haklı
gösteren özel durumlar, bir ülkeden
diğerine ve bir dönemden diğerine
farklılık gösterebilir ve bu nedenle
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bu konuda yetkili ulusal makamlara
kurucu antlaşmanın vazettiği sınırlar
içerisinde bir takdir yetkisi alanı tanımak gerekir”. İkincisi, Bouchereau
kararı (Case 30/77) ile belirlendiği
üzere, kamu düzeni istisnasını başarıyla kullanabilmek için “hukukun
herhangi bir biçimde ihlalinin içerdiği sosyal düzendeki karışıklık” tek
başına yetmez, ayrıca toplumun temel çıkarlarından birisini etkileyen
gerçek, mevcut ve yeterince ciddi
bir tehlikenin varlığı gerekir.
Kamu düzenine örnek olarak Commission v Spain kararı (C–503/03) ve
Commission v United Kingdom kararı (C–466/98) gösterilebilir.
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Kamu Güvenliği
(Public Security)
–İlke GÖÇMEN–
Kamu güvenliği, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı ve kısıtlama yasağı çerçevesinde kurucu antlaşmadaki istisnalar
altında karşımıza çıkmaktadır. Kamu
güvenliği, tüm temel serbestîler
yönünden kurucu antlaşmadaki istisnalar arasında yer alsa da en çok
kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanında kullanılmaktadır.
Kamu güvenliği, bir yandan, Serbest Dolaşım Direktifi ile düzenlenmektedir. Burada, bir ana test,
bir de bu test ile bağlantılı birtakım
kriterler bulunmaktadır. Ana test
uyarınca kamu güvenliği temelinde alınacak önlemler münhasıran
ilgili bireyin kişisel davranışına dayanmalıdır. Bu yönden, ilgili bireyin
kişisel davranışı, toplumun temel
çıkarlarından birisini etkileyen gerçek, mevcut ve yeterince ciddi bir
tehlike oluşturmalıdır. Bu test ile
bağlantılı ilk kriter uyarınca bir durumun özelliklerinden izole edilmiş
veya genel önleme mülahazalarına
dayanan gerekçelendirmeler kabul
edilemez. İkinci kritere göre önceki cezai mahkûmiyetler, tek başına,
kamu güvenliği temelinde önlem
almak açısından temel oluşturmaz.
Serbest Dolaşım Direktifi, kamu güvenliği (ile birlikte kamu düzeni ile
kamu sağlığı) ile ilgili sınır dışı etme
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ve usuli haklar yönünden birtakım
ortak düzenlemeler içerdiğinden bu
hususlar Serbest Dolaşım Direktifi
başlığı altında ayrıca ele alınmıştır.
Kamu güvenliği, diğer yandan, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihat hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır. Buna göre, birincisi, kamu
güvenliği kavramı, bir Üye Devletin
hem iç hem de dış güvenliğini içerir.
İkincisi, kamu güvenliğini etkileyebilecek hususlar arasında şunlar yer
almaktadır: kurumların işleyişine
yönelik tehlikeler, asli kamu hizmetlerinin işleyişine yönelik tehlikeler,
halkın bekasına yönelik tehlikeler,
dış ilişkilere yönelik ciddi müdahale
riski, ulusların barış içinde birlikte
yaşamasına yönelik ciddi müdahale
riski veya örgütlü suçla mücadele.
Kamu güvenliğine örnek olarak Richardt kararı (C–367/89) ve Tsakouridis kararı (C–145/09) gösterilebilir.
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Kamu Hizmeti 		
(Public Service)
–İlke GÖÇMEN–
Kamu hizmeti, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden negatif bütünleşme çerçevesinde, işçilerin serbest dolaşımı alanında, karşımıza
çıkmaktadır. Kamu hizmeti bu bağlama oturtulduktan sonra açıklanacaktır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), temel serbestîler ile ilgili
ortak çerçeve kullanmaktadır. Herhangi bir somut uyuşmazlık yönünden, birinci aşamada, o somut uyuşmazlık ile ilgili olan ve o uyuşmazlığı
çözecek düzenleme getiren bir Avrupa Birliği (AB) tasarrufu, yani pozitif bütünleşme, var mı diye bakılır. Eğer varsa uyuşmazlık ona göre
çözülür. Eğer yoksa ikinci aşamada,
o somut uyuşmazlık temel serbestîlerden herhangi birisinin uygulama
alanı içinde kalıyor mu diye bakılır.
Eğer kalıyorsa üçüncü aşamada, o
somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal
önlem, temel serbestîler bakımından, vatandaşlık temelinde doğrudan ayrımcılık veya vatandaşlık
temelinde dolaylı ayrımcılık veya
kısıtlama oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer oluşturuyorsa dördüncü
aşamada, o somut uyuşmazlıktaki
ihtilaflı ulusal önlem haklı gösterilebilir nitelikte mi diye –haklı gösterme– bakılır. Eğer haklı gösterilebilir
nitelikte değilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş demektir, dolayısıyla o
önlem bir kenara bırakılır ve somut
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uyuşmazlık temel serbestîler uyarınca çözülür.
Kamu hizmeti, işçilerin serbest dolaşımı alanında, yukarıdaki ortak
çerçevenin ikinci aşaması ile ilgilidir. ABİHA md. 45(4) gereği, işçilerin serbest dolaşımı “kamu hizmetindeki istihdama uygulanmaz”.
Kamu hizmeti kavramı, birincil hukuk veya ikincil hukuk aracılığıyla
tanımlanmamışsa da Avrupa Birliği
Adalet Divanı (ABAD) tarafından
netleştirilmiştir. ABAD’ın yerleşik
içtihat hukuku ışığında kamu hizmeti ile ilgili üç tespite yer verilebilir. Birincisi, kamu hizmeti kavramı,
AB hukukunun kavramı olup Birlik
çapında birörnek yorum ve uygulama gerektirir. İkincisi, kamu hizmeti kavramı dar biçimde yorumlanır.
Üçüncüsü, kamu hizmetini başarıyla kullanabilmek için ihtilaf konusu
görevler, kamu hizmetinin spesifik
etkinliklerinin tipik bir örneği olmalıdır, bir başka deyişle, kamu hukukunun verdiği yetkilerin kullanımını
ve devletin genel çıkarlarının korunması sorumluluğunu içermelidir.
Dahası, bu yetkiler sahibi tarafından düzenli biçimde kullanılmalıdır
ve bu kişilerin etkinliklerinin oldukça küçük bir bölümünü oluşturmamalıdır. Dolayısıyla, her kamu sektörü çalışanı otomatik olarak kamu
hizmeti istisnası içinde kalmaz.
Kamu hizmetine örnek olarak Commission v Belgium kararı (Case
149/79) ve Colegio de Oficiales de
la Marina Mercante Española kararı (C–405/01) gösterilebilir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Okuma Listesi
Barnard, Catherine. The Substantive
Law of the EU: The Four Freedoms,
New York: Oxford University Press,
5. Baskı, 2016, s. 470–475.
Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Maddi
Hukuku: İç Pazar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 342–348.
Önüt, Lale Burcu. “Avrupa Birliği
Hukuku’nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Cilt: 14, Sayı: 2, 2012, s. 224–242.

Kamu Sağlığı 		
(Public Health)
–İlke GÖÇMEN–
Kamu sağlığı, İç Pazar’a erişmeye
yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı ve kısıtlama yasağı çerçevesinde kurucu antlaşmadaki istisnalar
altında karşımıza çıkmaktadır. Kamu
sağlığı, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımında kurucu antlaşmadaki istisnalardan birisidir.
Kamu sağlığı, bir yandan, Serbest
Dolaşım Direktifi ile düzenlenmektedir. Burada, birincisi, Üye Devletler yalnızca belirli hastalıklar ile
dolaşım serbestîsini kısıtlayabilir. Bu
hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü’nün
ilgili organlarınca tanımlanan ve salgın potansiyeline sahip olanlar ve
ev sahibi Üye Devletin vatandaşlarıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

na uygulanan koruma hükümlerine
tâbi tutulan diğer bulaşıcı veya bulaşıcı parazitik hastalıklardır. İkincisi, Üye Devletler, gerekli olduğuna
yönelik ciddi belirtiler mevcutsa ülkeye giriş tarihinden itibaren üç ay
içinde ikamet etme hakkına sahip
olan kişilerin burada belirlenen hastalıkları taşımadıklarını doğrulamak
adına bedelsiz olarak tıbbi denetimden geçmesini isteyebilir. Bununla
birlikte bu tıbbi denetimler rutin biçimde yapılamaz. Serbest Dolaşım
Direktifi, kamu sağlığı (ile birlikte
kamu düzeni ile kamu güvenliği) ile
ilgili sınır dışı etme ve usuli haklar
yönünden birtakım ortak düzenlemeler içerdiğinden bu hususlar Serbest Dolaşım Direktifi başlığı altında
ayrıca ele alınmıştır.
Kamu sağlığı, diğer yandan, Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihat
hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır. Bir ön tespit olarak, kamu sağlığı, malların serbest dolaşımında
kurucu antlaşmadaki istisnalardan
birisi olan insanların sağlığının ve
yaşamının korunması istisnası ile
paralel yoruma tabi tutulmaktadır.
Birincisi, ABAD içtihat hukuku, kamu
sağlığı kavramına Serbest Dolaşım
Direktifi ile düzenlenenin ötesine
geçen daha geniş bir anlam vermiştir. İkincisi, Üye Devletler, kamu
sağlığının korunması ile ilgili olarak
temin etmeyi amaçladıkları koruma
derecesi hakkında karar verebilir.
Ayrıca, insan sağlığına yönelik riskin
varlığı veya derecesi ile ilgili belirsizlikler bulunuyorsa –ihtiyatlılık ilkesi olarak adlandırıldığı üzere– Üye
Devletler, bu risklerin gerçekliğinin
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tam anlamıyla açıklığa kavuşmasını
beklemeksizin, koruyucu önlemler
alabilir.
Kamu sağlığına örnek olarak Apothekerkammer des Saarlandes
and Others kararı (C–171/07 and
C–172/07) gösterilebilir.
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Kamu Yararına İlişkin
Ağır Basan Sebepler
(Overriding Reasons in
the Public Interest)
–İlke GÖÇMEN–
Kamu yararına ilişkin ağır basan sebepler –malların serbest dolaşımı
alanındaki terminolojisiyle zorunlu
gereksinimler–, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan
vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu
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sebepler bu bağlama oturtulduktan
sonra açıklanacaktır.
Kamu yararına ilişkin ağır basan sebeplerin iç pazardaki konumu şöyle
özetlenebilir. Yerleşik içtihat hukukuna göre bir ulusal önlem, temel
serbestîler bakımından, vatandaşlık temelinde doğrudan ayrımcılık
veya vatandaşlık temelinde dolaylı
ayrımcılık veya kısıtlama oluşturuyorsa, kural olarak, yasaktır, ancak
haklı gösterme ile Avrupa Birliği
(AB) hukukuna uygun hale gelebilir.
Böyle bir önlem, vatandaşlık temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturuyorsa yalnızca kurucu antlaşmadaki
istisnalar ile ve orantılılık ilkesi ile
uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir. Böyle bir önlem, vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık
veya kısıtlama oluşturuyorsa hem
kurucu antlaşmadaki istisnalar hem
de kamu yararına ilişkin ağır basan
sebepler ile ve orantılılık ilkesi ile
uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir.
Kamu yararına ilişkin ağır basan
sebepler, sınırsız sayıda olup Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD)
kabul ettiği her türlü meşru sebebi
içerir. Bunlara örnek olarak; mali
denetimin etkililiği, vergiden kaçmanın önlenmesi, vergi sisteminin
bütünlüğünün korunması, adalet
yönetiminin (yargı idaresinin) düzgün işleyişinin muhafaza edilmesi,
ticari işlemlerin adilliği, fikri veya
sınai ve ticari mülkiyetin korunması, tüketicinin (hizmet alıcılarının)
korunması, alacaklıların, azınlık hissedarlarının, işçilerin ve hatta vergi
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otoritelerinin çıkarlarının korunması, çevrenin korunması, ulusal, tarihi
ve artistik mirasın korunması, genel
sağlığın korunması, çocuğun korunması, basın çeşitliliğinin muhafaza
edilmesi, (futbolda) genç oyuncuların takıma alınması ve eğitilmesi
gösterilebilir.
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Kamusal Yetkinin
Kullanımı (Exercise of
Official Authority)
–İlke GÖÇMEN–
Kamusal yetkinin kullanımı, İç Pazar’a erişmeye yönelik tekniklerden
negatif bütünleşme çerçevesinde,
iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanında, karşımıza
çıkmaktadır. Kamusal yetkinin kullanımı bu bağlama oturtulduktan
sonra açıklanacaktır.
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Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
temel serbestîler ile ilgili ortak çerçeve kullanmaktadır. Herhangi bir
somut uyuşmazlık yönünden, birinci aşamada, o somut uyuşmazlık ile
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek
düzenleme getiren bir Avrupa Birliği (AB) tasarrufu, yani pozitif bütünleşme, var mı diye bakılır. Eğer
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür.
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut
uyuşmazlık temel serbestîlerden
herhangi birisinin uygulama alanı
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem, temel serbestîler bakımından,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık veya vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer
oluşturuyorsa dördüncü aşamada,
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem haklı gösterilebilir nitelikte mi diye –haklı gösterme– bakılır.
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte değilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş
demektir, dolayısıyla o önlem bir kenara bırakılır ve somut uyuşmazlık
temel serbestîler uyarınca çözülür.
Kamusal yetkinin kullanımı, iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest
dolaşımı alanında, yukarıdaki ortak çerçevenin ikinci aşaması ile
ilgilidir. Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
51 ve 62 gereği, iş kurma hakkı ile
hizmetlerin serbest dolaşımı, “Üye
Devletlerde kamusal yetkinin arızi
de olsa kullanılmasıyla ilgili etkinliklere uygulanmaz”. Kamusal yetki
kavramı, birincil hukuk veya ikincil
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hukuk aracılığıyla tanımlanmamışsa
da ABAD tarafından netleştirilmiştir.
ABAD’ın yerleşik içtihat hukuku ışığında kamusal yetki ile ilgili üç tespite yer verilebilir. Birincisi, kamusal
yetki kavramı, AB hukukunun kavramı olup Birlik çapında birörnek yorum ve uygulama gerektirir. İkincisi,
kamusal yetki kavramı dar biçimde
yorumlanır. Üçüncüsü, bu kavram
ile yalnızca “kamusal yetkinin kullanımı ile doğrudan ve spesifik olarak
bağlı etkinlikler” kastedilmektedir.
Bu bakımdan “bir işlev, nihai kararı
alarak kamusal yetkiyi etkili biçimde
kullanan bir birim karşısında yalnızca yardımcı veya hazırlayıcı nitelik
taşıyorsa” kamusal yetki istisnası
içinde kalmaz.
Kamusal yetkinin kullanımına örnek
olarak Commission v Greece kararı
(C–306/89) ve Commission v Spain
kararı (C–114/97) gösterilebilir.
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Karadağ (Montenegro)
–Yeliz ŞAHİN–
Güneydoğu Avrupa’da yer alan ve
13.812 km2’lik yüzölçümüne sahip
Karadağ’ın başkenti Podgorica’dır
ve nüfusu 622.400’dür. Karadağ,
Sırbistan’dan ayrılarak 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığını kazanmasının ardından
Karadağ, Avrupa Birliği’ne (AB)
üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008
tarihinde gerçekleştirmiştir. Avrupa Komisyonu Karadağ’ın başvurusuna ilişkin görüşünde, Karadağ’ın
aday ülke ilan edilmesini önermiş,
nitekim Karadağ 16 Aralık 2010 tarihinde aday ülke ilan edilmiştir.
Komisyon başvuru sonrası görüşünce ayrıca, katılım müzakerelerinin
başlayabilmesi için ülkenin yerine
getirmesi gereken öncelikleri ortaya
koymuştur. Söz konusu öncelikler
arasında, “yargının bağımsızlığı, yolsuzlukla mücadele, basın özgürlüğü,
ayrımcılığın önlenmesi” gibi hususlar bulunmaktadır.
Karadağ’ın AB sürecindeki gelişmelere istinaden Komisyon’un müzakerelere başlanması yönündeki
tavsiyesinin ardından Karadağ, Haziran 2012’de katılım müzakerelerine başlamıştır. Karadağ’ın katılım
müzakereleri, Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılında kabul ettiği ve
hukukun üstünlüğüne ilişkin fasıllara (“23-Yargı ve Temel Haklar” ile
“24-Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”)
öncelik veren “yeni yaklaşım” doğrultusunda yürütülmektedir. İlk kez
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Karadağ’ın müzakere sürecinde uygulanan yeni yaklaşım, ilgili fasılların
müzakere sürecinin başında açılmasını, bu alandaki gelişmelerin süreç
boyunca takip edilerek, müzakerelerin son aşamasında kapatılmasını
öngörmektedir. Karadağ’ın örgütlü
suçlarla ve yolsuzlukla mücadelede somut bir sicil kaydı oluşturması
gerektiği, Avrupa Komisyonu’nun
yıllık ülke raporlarında öne çıkmaktadır. Hukukun üstünlüğü alanındaki ilerlemenin müzakerelerin genel
hızı açısından belirleyici olacağının
altını çizilmektedir. Karadağ’ın katılım müzakerelerinde 35 fasıldan
33’ü müzakereye açılmış, 3 faslı geçici olarak kapatılmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından Şubat 2018’de
yayımlanan Batı Balkanlar Strateji
Belgesi’nde, Karadağ’ın Sırbistan ile
birlikte 2025’e kadar AB üyesi olabileceği telaffuz edilmiştir.
AB, Karadağ ile Mayıs 2008’de vize
serbestliği süreci başlatmıştır. Hukukun üstünlüğü, belge ve sınır
güvenliği gibi alanlarda belirlenen
kriterlerin yerine getirilmesini takiben Karadağ vatandaşları, 19 Aralık
2019 itibarıyla Schengen Alanı’na
vizesiz seyahatten istifade etmektedir. Karadağ, 3 Haziran 2017 tarihinde NATO’nun 29’uncu müttefiki
olmuştur.
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Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü. “Montenegro”,
2019, https://ec.europa.eu/.
İKV. “Genişleme Politikası: Diğer
Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler”,
https://www.ikv.org.tr/ikv.
asp?id=282.

Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütü (Black Sea
Economic Cooperation)
–Melis BOSTANOĞLU–
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Üye Devletler arasında etkileşimi ve uyumu, Karadeniz bölgesinde
iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etmeyi ve bölgede barış, istikrar ve refah
sağlamayı amaçlayan çok taraflı politik ve ekonomik bir girişim modelidir. Bu bölgesel girişim, Türkiye’nin
liderliğinde 1992 yılında İstanbul’da
gerçekleştirilen bir zirvede Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan,
Ermenistan, Gürcistan, Moldova,
Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan gibi Karadeniz’e
kıyısı olan 11 ülkenin devlet ya da
hükümet başkanlarının İstanbul Zirvesi Bildirisi ve Boğaziçi Deklarasyonu’nu imzalamasıyla harekete geçirilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Daimi Uluslararası Sekretaryası
10 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da
kurulurken, 1 Mayıs 1999 tarihinde
Karadeniz Ekonomik İşbirliği uluslararası yasal kimliğe sahip olmuş ve
resmen bir girişimden bölgesel bir
işbirliği örgütüne dönüştürülerek
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
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adını almıştır. 2004 yılında Sırbistan
ve Karadağ’ın da örgüte katılmasıyla
üye sayısı 12’ye çıkmıştır. Karadağ’ın
2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden sonra da Sırbistan örgütün bir üyesi olarak kalmaya devam
etmiştir.
Şu an, Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Örgütü 20 milyon kilometrelik bir
coğrafi alan ve 12 ülkeden yaklaşık
340 milyonu bir araya getiren bir
pazardan oluşmaktadır. Örgütün
ticaret hacmi yıllık yaklaşık 167 milyar dolardır. Örgüt, 12 üye ülkenin
birçok alanda işbirliği yapabilmesi
için bir forum olarak hizmet vermektedir.
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Karadeniz Sinerjisi
(Black Sea Synergy)
–Sedef EYLEMER–
Bulgaristan ve Romanya’nın 2007
yılında Avrupa Birliği’ne (AB) katılması ile Birliğin deniz sınırlarının Karadeniz’e uzanmasının ardından AB
tarafından aynı yıl Karadeniz Sinerjisi girişimi başlatılmıştır. Ortakları
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arasında Ermenistan, Azerbaycan,
Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Türkiye ve Rusya bulunan Karadeniz
Sinerjisi, Karadeniz’de enerji, çevre
ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini
artırmayı amaçlamaktadır. Karadeniz’deki ülkeler arasında işbirliğini
teşvik etmeyi amaçlayan Karadeniz
Sinerjisi, bölgesel ve küresel sorunlara bölgesel düzeyde uygulanabilir çözümler geliştirmeye yönelik
esnek bir platform sağlamaktadır.
Sinerji kapsamında proje geliştirmeye yönelik aşağıdan-yukarıya
işleyen bir mantıkla bölgedeki ortakların gereksinimlerinin, önceliklerinin, amaçlarının ve birlikte hangi
adımları atmayı istediklerinin tespit
edilmesi ve bu doğrultuda destek
sağlanması amaçlanmaktadır. Karadeniz Sinerjisinin temel unsurları
bölgede güven tesisine, bölgesel
diyaloğun geliştirilmesine ve bölgedeki devlet ve halklar için somut
sonuçlar elde edilmesine yönelik
adımlar atılmasıdır.
Karadeniz Sinerjisinin işleyişini değerlendirilmesine yönelik Avrupa
Dış Eylem Servisi ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulama raporları
yayımlanmaktadır. 5 Mart 2019 tarihinde yayınlanan üçüncü uygulama
raporuna göre; Sinerji kapsamında
“mavi büyüme, denizcilik politikaları, denizcilik alanında araştırmalar ve yenilikçilik, balıkçılık, çevre
koruma ve iklim değişikliği, sınır-ötesi işbirliği ve sivil toplum katılımı” alanlarında olumlu gelişmeler
kaydedilmiştir. “Eğitim, denizcilik
dışındaki alanlarda araştırma ve yenilikçilik, kültür ve turizm, enerji ve
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ulaştırma” gibi işbirliği alanlarında
gelişme daha sınırlı olsa da bölgedeki ortakların bu alanlarda da ilgisi
bulunmaktadır. Diğer yandan “istihdam, sosyal meseleler ve ticaret”
alanlarında geleceğe yönelik işbirliği potansiyeli bulunmakla birlikte
henüz Sinerji kapsamında önemli
bir ilerleme kaydedilememiştir.
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Karar (Decision)
–Narin İDRİZ–
Kararlar, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
288’de tanımlanmakta ve ikincil hukukun bir parçasını oluşturmaktadır. Kararlar, bütünüyle bağlayıcıdır
ve genel uygulamaya veya özel bir
muhataba sahip olabilir. Özel muhatap belirten Karar sadece muhatabı
için bağlayıcıdır. Kararların yaygın
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kullanımına örnek olarak rekabet
politikası çerçevesinde birleşme
tekliflerine ve ortak tarım politikası
çerçevesinde günlük tarım konularına ilişkin Komisyon kararları belirtilebilir.
Ayrıca, bir Karar yasama tasarrufu
ya da yasama dışı tasarruf olabilmektedir. Kararlar, olağan yasama
usulüne göre Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından veya özel
yasama usulleri altında Avrupa
Parlamentosu tarafından Konsey’in
katılımıyla veya Avrupa Parlamentosu’nun katılımı ile Konsey tarafından ortaklaşa kabul edildiğinde
yasama tasarrufudur. Diğer durumlarda, Kararlar yasama dışı tasarruftur. Bunlar AB Zirvesi, Konsey veya
Komisyon gibi AB kurumları tarafından bağımsız olarak kabul edilebilmektedir. Yasama dışı tasarruflar,
yetki devrine dayanan tasarruf ve
uygulama tasarrufu şeklinde de
olabilmektedir.
Ayrıca, bir Karar; birey, özel şirket ve
hatta Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri olabilecek bir veya daha fazla
muhatabı içerebilmektedir. Özel bir
muhataba yönelik bir Karar ilgili tarafa bildirilmekte ve bu bildirim üzerine yürürlüğe girmektedir. Karar,
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde
de yayınlanabilir; ancak yayınlanma
tek başına bildirim gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Bildirim, ilgili kararın
muhataplara karşı uygulanmasını
sağlamanın tek yoludur. Bildirim,
iadeli taahhütlü mektubun gönderilmesinden de oluşabilir.
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Bir veya daha fazla özel kişi veya
şirketi muhatap alan bir Karar doğrudan etkili olabilir. Bunun anlamı,
muhatapların doğrudan karara dayanabilmesi ve kararı ulusal mahkemeler önünde ileri sürebilmesidir.
Bununla birlikte, bir veya daha fazla
AB Üye Devletini muhatap alan bir
karar, yalnızca doğrudan etki koşullarını yerine getirmesi (hükümlerinin
açık, kesin, koşulsuz olması ve başka
uygulama tedbiri gerektirmemesi)
halinde dikey doğrudan etkili olabilir. Bir başka deyişle, kişiler, AB üyesi
devletleri muhatap alan bir Kararın
doğrudan etkili hükümlerine ilgili
Üye Devlete karşı dayanabilirken diğer kişilere karşı bu hükümlere dayanamaz. Yani Karar yatay doğrudan
etkiye elverişli değildir.
Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte,
bir Kararın artık mutlaka muhatabını belirtmesi gerekmemektedir. Bir
başka deyişle Karar genel uygulamaya sahip olabilir. Bu tür Kararlar yasama usullerine göre veya bunlarsız
kabul edilebilir. Yasama usulleri ile
kabul edilmeyen Kararlar yasama
dışı tasarruf olarak tanımlanmaktadır. Bu tür Kararlar AB Zirvesi ve
özellikle Konsey’in yasama dışı tasarrufları sıklıkla kabul ettiği Ortak Dış
ve Güvenlik Politikası alanında çok
yaygındır (AB Antlaşması md. 31(1)).
Yasama tasarrufu olup olmadıklarına
bakılmaksızın, belirli bir muhatabı
olmayan tüm Kararlar Avrupa Birliği
Resmi Gazetesi’nde yayımlanmalıdır.
Kararların yürürlüğe giriş tarihi genelde kararda belirtilmektedir. Bir tarih belirtilmemişse yayım tarihlerini
izleyen yirminci gün yürürlüğe girer.
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Karma Anlaşma 		
(Mixed Agreement)
–Narin İDRİZ–
Karma anlaşma, konusu Avrupa Birliği’nin (AB) paylaşılan yetkisinin ve
münhasır yetkisinin ötesinde Üye
Devletlerin yetki alanına giren konuları da içeren uluslararası anlaşmadır. Bu anlaşmalar, Üye Devletlerin
yetki alanına giren konular içerdiklerinde zorunlu olarak karma anlaşma şeklini alırken, paylaşılan yetki
alanında konular içerdiklerinde ise
Üye Devletlerin isteğine bağlı olarak
karma anlaşma şeklini alabilmektedir. Bu durumda AB’ye ek olarak, Üye
Devletler de bu anlaşmalara taraf
olur. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 218’de
düzenlenen uluslararası anlaşmaların Birlik tarafından imzalanması ve
onaylanmasına ilişkin usule ek olarak, anlaşmaya taraf olan tüm Üye
Devletlerin de kendi anayasal gerekAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lilikleri doğrultusunda ilgili anlaşmaları imzalamaları ve onaylamaları gerekmektedir. Bu da uygulamada
karma anlaşmaların onay sürecinin
tamamlanmasının ve yürürlüğe girmesinin birkaç yılı bulabileceği anlamına gelmektedir.
Somut bir örnek vermek gerekirse,
ABİHA md. 217 uyarınca üçüncü
bir ülke ile Ortaklık Anlaşması’nın
imzalanması ABİHA md. 218’de düzenlenen usulü izlemektedir. Ortaklık Anlaşması, “karma bir anlaşma”
haline gelmeden, Antlaşmaların
kapsadığı hususlardan herhangi birini içerebilir. Bununla birlikte, ilgili
anlaşmanın, üçüncü bir devletle
siyasi işbirliği gibi, Üye Devletlerin
yetki alanına giren bir konuyu içermesi halinde Üye Devletlerin de
taraf olduğu karma anlaşma olması
gerekmektedir. Bu uluslararası anlaşmaların, ABİHA md. 218’de açıklanan onaylama usulünün (Avrupa
Parlamentosunun muvafakatini aldıktan sonra Konsey tarafından oy
birliği ile onay) tamamlanmasına ek
olarak, bu anlaşmaya taraf olan tüm
Üye Devletler tarafından da kendi
anayasal kurallarına uygun olarak
onaylanmaları gerekmektedir.
Bu uzun onay süreci, Birliğin, ilgili
anlaşmanın AB’nin münhasır yetkisine giren kısımlarının geçici olarak
uygulanmasını sağlamak gibi, pratik
çözümler benimsemesine yol açmaktadır (ABİHA md. 218(5) uyarınca Konsey kararı ile). Bu uygulama
kapsamında karma anlaşmaların ticaret gibi AB’nin münhasır yetkisine
giren kısımları daha önce uygulanAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

maktadır. Böylelikle onay sürecinin
tüm Üye Devletler tarafından tamamlanması için uzun süre beklenilmesi önlenmektedir.
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Karşılıklı Ekonomik
Yardımlaşma Konseyi
(Council for Mutual
Economic Assistance
(COMECON))
–Emre ATAÇ–
Doğu Bloku ülkelerinin, Batılıların
kurdukları Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (O.E.C.E) ve Marshall
Planına karşı kurmuş oklukları ekonomik işbirliği örgütüdür.
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1949’da kurulmuş olan COMECON
örgütünün tam ismi “Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi”dir ve
merkezi Moskova’dadır (Council for
Mutual Economic Assistance). Örgütün amaçları; üretimin geliştirilmesi
ve ihtisaslaştırılması yâni ekonomik
alanda blok içi iş bölümünü sağlamak, ekonomik işbirliği ve gelişme
planları hazırlamak, ham madde
üretim ve dağıtımını düzenlemek,
ilmî ve teknik araştırma ve işbirliğinde bulunmaktır.
Örgütün başlıca organları: Tüm üyelerin genel politikasına yön veren
Konsey, 1962’de kurulan ve en az üç
ayda bir toplanarak daimi komisyonların ve Sekreterya’nın çalışmalarına
yön veren başbakan yardımcılarından kurulu Yürütme Komitesi ve
Sekretaryadır. Konsey, örgütün en
yetkili ve üst organıdır. Her üye devlet Konsey’e de aynı zamanda katılma hakkına sahiptir. Yılda en az bir
defa toplanmakla ve üye devletlerin
başkentlerinde sırayla toplanmaktadır. Örgütün amaçları doğrultusunda her konu bu Konseyin gündemine gelir ve kararlar alınır.
COMECON, 1991 yılında faaliyetlerine son verilerek kapatılmıştır. Bu sonuçta 1989’da Doğu Avrupa’daki rejim değişikliklerinin belirleyici etkisi
olmuş, bu ülkelerin hepsinde sağcı,
ulusçu, liberal ekonomi taraftarı ve
hatta Avrupa Toplulukları ve NATO
ile birleşmek isteyenlerin oluşturduğu hükümetler kurulmuş, bu durum
ise COMECON’u zaten anlamsız hale
getirmişti.
702

COMECON’un üyeleri şu ülkelerden
oluşmaktaydı: Arnavutluk (1961’de
ayrıldı), Bulgaristan, Çekoslovakya,
Demokratik Almanya Cumhuriyeti,
Küba, Macaristan, Moğolistan, Polonya, Romanya, Sovyetler Birliği,
Vietnam, Yugoslavya (1964’de üye
oldu). Yugoslavya AET ekonomileriyle de entegre bir yapıya sahipti
ve aynı zamanda Marshall yardımını
almış, bu yüzden 1948’de SSCB ile
bozuşmuştu, ayrıca OECD üyesiydi.
Gözlemci statüsündeki üyeler de
şunlardır: Afganistan, Angola, Etiyopya, Lao Halk Demokratik Cumhuriyeti, Meksika, Mozambik, Nikaragua, ve Güney Yemen. Bu üyelerden Nikaragua ve Güney Yemen’in
1990’dan sonra gözlemcilikleri bitti.
Nikaragua’da yapılan seçimleri Sandinistler kaybedince iktidara gelen
liberal sağ koalisyon ABD ile işbirliğine yöneldi. Güney Yemen ise Kuzey Yemen ile birleşerek tek devlet
haline geldi.
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–İlke GÖÇMEN–
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Karşılıklı tanıma ilkesi, iç pazara
erişmeye yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından birisidir. Bu ilke, iç pazar bütünleşmesini ilerletmek adına, vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı
ile kısıtlama yasağını destekleyen
bir karine oluşturur.
Bu ilke, bugüne kadar, malların
serbest dolaşımı ve kişilerin ve
hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarında karşımıza çıkmıştır. Bu ilke
uyarınca birincisi, bir Üye Devlette
hukuka uygun olarak üretilen ve
pazarlanan mallar bir başka Üye
Devlette de kural olarak pazarlanabilmelidir. İkincisi, bir Üye Devlette
hukuka uygun olarak sunulan hizmetler bir başka Üye Devlette de
kural olarak sunulabilmelidir. Üçüncüsü, bir Üye Devlette elde edilen
diploma, sertifika ve niteliklere ait
diğer kanıtlayıcı belgeler, bir başka
Üye Devlet tarafından, gereği gibi
dikkate alınmalıdır.
Karşılıklı tanıma ilkesi örneği olarak Cassis de Dijon kararı (Case
120/78), Commission v Portugal
kararı (C–458/08) ve Vlassopoulou
kararı (C–340/89) gösterilebilir.
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Kartel Yasağı
(Prohibition of Cartel)
–Zafer Can DARTAN–
Kartel, fiyatları sabitlemek, üretimi
sınırlamak, pazarları veya müşterileri kendi aralarında paylaşmak için
bir araya gelen benzer ve bağımsız
şirketler grubudur. Kartellere karşı
mücadele, belirli bir rekabet uygulaması türüdür. Karteller, birbirleriyle rekabet etmek yerine, birbirleri ile anlaşmaya varır ve sonuç olarak da, müşteriler (tüketiciler veya
diğer işletmeler) daha az kalite için
daha fazla ödeme yaparlar. Rekabeti düşüren ve kaliteyi azaltan karteller AB rekabet yasası uyarınca yasadışıdır. Bu sebepten ötürü, Avrupa
Komisyonu herhangi bir kartelle iş
birliği yapan şirketlere yüklü miktarda para cezası uygulamaktadır.
Karteller yasadışı olduğu için genellikle son derece gizlidirler. Gizliliklerinden dolayı, Avrupa Komisyonu tarafından takip edilebilmeleri
ve varlıklarının tespit edilebilmesi
kolay değildir. Avrupa Birliği (AB)
sahip olduğu ‘‘Gizlilik politikası’’ ile
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şirketleri, buldukları kartel kanıtlarını Avrupa Komisyonu’na teslim etmeye teşvik eder.

Katılım Antlaşmaları
(Accession Treaties)

Herhangi bir kartel kendi ortaya çıkıp, suçunu itiraf ettiği takdirde para
cezasına maruz bırakılmamaktadır.
Bu da, son yıllarda, birçok kartelin
ortaya çıkıp, suçunu itiraf etmesine ve Avrupa Komisyonu’nun diğer
kartelleri tespit etmesini sağlamıştır.
Avrupa Komisyonu şirketleri olduğu
kadar, bireyleri de kartellerle ilgili
içerdikleri her türlü bilgiyi Komisyona bildirmeye teşvik eder. Bu tarz
bir bilgiye sahip olan bireyler, sahip
oldukları bilgiyi 2017’de kurulan bir
“ihbar” programı aracılıyla açık veya
anonim olarak yapabilmektedirler.
Komisyon tarafından 2008 yılından
beri uygulanan bir yasa sayesinde,
bir kartele katıldığı tespit edilen şirketler, kartele dahil olduklarını kabul
ettikleri takdirde, normalden daha
az bir para cezası alarak davalarını
çözebilirler.

–Sanem BAYKAL–
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Katılım antlaşmaları Avrupa Birliği
(AB) hukuk düzeninin birincil hukuku arasında yer alan ve üye devletlerle aday ülke arasında yapılan
uluslararası anlaşmalardır. Komisyon gibi AB kurumları da söz konusu
anlaşmanın müzakerelerine destek
olup katkı sağlarlar.
Katılım antlaşmaları, aday ülkenin
AB müktesebatına uyumunun çerçevesini ve takvimini; Birlik bütçe ve
fonlarına erişimi ve katkısı ile kurumsal yapıda temsil edilmesinin esaslarını belirler. Katılım müzakereleri de
bir yönüyle söz konusu antlaşmanın
ilke ve esaslarının ortaya çıkmasına
yönelik olarak da değerlendirilebilir.
Birincil hukuk nitelikleri dolayısıyla bir bakıma tadil antlaşmaları gibi
kurucu antlaşma değişikliği niteliği
arz ederler. Bu nedenle yeni katılacak ülkeye uygulanacak derogasyon,
istisna, özel düzenleme ve geçiş dönemleri katılım antlaşmalarında düzenlenir.
Katılım antlaşmalarının yapılmasına ilişkin usul AB Antlaşması madde 49’da düzenlenmiştir. Buna göre
Konsey (üye devletler), Komisyona
danıştıktan ve üye tam sayısının çoğunluğuyla karar verecek olan Avrupa Parlamentosunun muvafakatini
aldıktan sonra oybirliği ile ilgili ülkenin katılımına karar verir. Bu çerAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

çevede Lizbon Antlaşması (2009)
sonrası AB Zirvesi tarafından kararlaştırılan yeterlilik kriterleri dikkate
alınır.
49. maddenin ifadesiyle katılımın
şartları ve Birliğin kurucu antlaşmalarında yapılması gereken uyarlamalar, üye devletlerle başvuran
devlet arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenir. Bu anlaşma, kendi
anayasal kurallarına uygun olarak
onay sürecine sokulmak üzere bütün âkit devletlere sunulur.
Bu çerçevede her bir genişleme
aşamasında AB’ye katılan ülkelerle
katılım antlaşmaları yapılmış ve tüm
tarafların ulusal anayasal prosedürlerine göre onaylanmalarının ardından yürürlüğe girmeleri ve ilgili ülkenin Birlik üyesi olması gerçekleşmiştir. Söz konusu katılım anlaşmaları, tüm ekleri ile birlikte yürürlükte
kalmaya devam etmektedir.
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Katılım Kriterleri
(Accession Criteria)
–Hatice YAZGAN–
Katılım Kriterleri; Avrupa Birliği’ne
(AB) üye olmak için genişleme sürecinde yer alan ülkelerin yerine
getirmesi gereken koşullardır. Bu
kriterler; Birliğin Doğu genişlemesi
kapsamındaki ülkelerle ilişkilerinin
başlaması sonucunda genişleme
politikasını kurumsal bir çerçeveye
oturmasını sağlamıştır.
Katılım kriterlerinin temelinde Kopenhag Kriterleri olarak da bilinen
ve 1993 yılında gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde oluşturulan kriterler yer almaktadır. Buna göre AB
sürecindeki ülkenin yerine getirmesi gereken üç grup kriter bulunmaktadır. Bunlar: 1) Siyasi, 2) Ekonomik
ve 3) AB müktesebatının etkin bir
şekilde yerine getirilmesi için idari
ve kurumsal kapasiteye sahip olmak
ve üyelik yükümlülüklerinin üstlenilmesidir. (Bkz. Kopenhag Kriterleri) AB’nin de yeni üyeleri entegre
edebilecek durumda olması gerekir.
(Bkz. Entegrasyon Kapasitesi) 1995
yılında gerçekleştirilen Madrid Zirvesi’nde ise bu kriterlerin devamı
olarak kabul edilebilecek, aday ülkelerin idari kapasitelerinin AB ile
uyumlaştırılması bir kriter olarak
belirtilmiştir. Aslında Doğu Genişlemesi öncesinde henüz kriterler
bu denli kurumsallaşmadan önce
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de, Akdeniz Genişlemesi ülkeleri
örneğinde görüldüğü üzere, Birliğe başvuran ülkenin demokratik
bir yönetime sahip olması koşulu
uygulanmaktaydı. Kopenhag kriterleri başta siyasi kriterler olmak üzere AB’ye katılımı daha sistematik
ve kontrol edilebilir bir çerçeveye
oturtmuştur.
Genişleme sürecinde tüm aday ülkelerin yerine getirmesi Kopenhag
kriterleri yanında, ülkelerin kendine
özgü durum ve sorunları nedeniyle
kimi spesifik kriterler de oluşabilmektedir. Bu kapsamda, mevcut genişleme gündeminde yer alan; “iyi
komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesi,
çatışmaların barışçıl çözümü” konuları ve literatürde “Kopenhag artı”
olarak da adlandırılan ve İstikrar ve
Ortaklık Süreci kapsamında oluşturulan, Batı Balkan ülkelerinin “Eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapması, mültecilerin geri dönüşünün sağlanması,
ikili anlaşmazlıkların çözülmesi ve
bölgesel işbirliği” kriterlerini de
belirtmek gerekir. Kriterlerin ne
derece yerine getirildiği artık ülke
raporu olarak adlandırılan ilerleme
raporlarında (Bkz. İlerleme Raporu) değerlendirilmektedir. Genişleme Stratejileri çerçevesinde öngörülen bazı yönelimler de kriterlerin
değerlendirme şeklini değiştirebilmektedir. Akademik yazında kriterlerle ilgili olarak, AB üyelik koşullarının kapsamının geniş ve yoruma
açık olması, değişen şartlar nedeniyle koşullara yenilerinin eklenmesi gibi çeşitli eleştiriler de vardır.
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Katılım Müzakereleri
(Accession Negotiations)
–Hatice YAZGAN–
Müzakere Çerçevesinin Konsey tarafından onaylanmasının ardından
Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke ile
katılım müzakereleri başlar ve Müzakere Çerçevesinde ortaya konan
kapsam ve yöntem çerçevesinde
yürütülür. Müzakereler birkaç aşamadan oluşur. Tarama aşamasının
ardından AB müktesebatının bölündüğü müzakere fasılları kapsamında fiili müzakerelere geçilir. Bu
aşama, esas itibariyle katılım kriterAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lerinin ve AB müktesebatının aday
ülke tarafından tümüyle üstlenildiği
süreç olarak tanımlanabilir. Müzakereler aday ülke ve üye ülkeler arasında hükümetlerarası konferans
şeklinde yürütülür. Müzakerelerde
AB’nin aday ülkeye göre hegemonik pozisyonu ve fasıl içeriklerinin
müzakereye açık olmaması, AB üye
devletlerinin müzakere sürecinde
çok fazla etkili olması ve müzakerelerin teknik mi, siyasi mi olduğu
konusu gibi hususlar literatürde dile
getirilen ve eleştirilen noktalardır.
Müzakere Çerçeve belgesinde de
belirtildiği üzere müzakerelerin her
ülkenin kendi hız ve performansına
göre ilerlemesi, müzakere süreçlerinin ülkelere göre farklılık göstermesine neden olabilmektedir. Oldukça kapsamlı olan AB mevzuatının
aday ülke tarafından üstlenilmesi
ve uygulanmasını öngören müzakere süreci yıllarca sürebilmektedir.
Müzakerelerin ilerleyişi, genişleme
stratejilerinin yıllar içinde farklılık
göstermesinden de etkilenmiştir.
35 fasılda yürütülen müzakereler,
fasılların tüm üye ülkelerin onayı
ile önce geçici, sonra da tamamen
kapatılması ile sona erer. Fiilli müzakerelerin sona ermesinin ardından aday ülkenin AB’ye üyeliği ile
ilgili tüm düzenlemeleri içeren Katılım Antlaşması imzalanır. Aday
ülke, AB ile katılım müzakerelerini
tamamlayarak Katılım Antlaşmasını
imzaladıktan sonra “Katılan Ülke”
(Acceding Country) olarak adlandırılır. Katılan ülke, üye olana dek
AB kurum ve ajanslarında gözlemci
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statüsünde yer almak, AB mevzuatı hakkında görüş bildirebilmek gibi
bazı haklardan faydalanır. Katılım
Antlaşması’nın ilgili AB Kurumları
(Konsey, Parlamento ve Komisyon)
tarafından onaylanmasının ardından, katılan ülke ve tüm üye devletler tarafından anayasal düzenlemelerine göre gerçekleştirilen onay
prosedürünün tamamlanması ile
ülke AB üyesi olur. Genellikle katılan
ülkeler referandum, üye devletler
ise Parlamento onayı ile Katılım Antlaşmalarını onaylamaktadır. (Bkz.
Genişleme Süreci) (Bkz. Kopenhag
Kriterleri)
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Katılım Ortaklığı
(Accession Partnership)
–Hatice YAZGAN–
Katılım Ortaklığı, Avrupa Birliği’ne
(AB) üyelik için başvuran ve adaylığa kabul edilen ülke için Avrupa
Komisyonu tarafından hazırlanır.
Katılım Ortaklığının içeriğinde esas
olarak, aday ülkenin AB’ye başvuru
sürecinde Avrupa Komisyonu’nun
görüşü temel alınarak, ülkenin katılım kriterleri çerçevesinde kısa (1
yıl) ve orta vadede (1 yıldan fazla
sürede) yerine getirmesi gereken
öncelikler belirlenir. Aday ülke Katılım Ortaklığı kapsamında belirlenen
önceliklerin işaret ettiği yükümlülükleri yerine getirmek için Ulusal
Program hazırlar. Katılım Ortaklığı
gerçekleştirilen reformlar ve gelişen
şartlar nedeniyle güncellenebilir.
Nitekim Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi 2001 tarihinde oluşturulmuş, 2003, 2006 ve 2008 yıllarında
güncellenmiştir.
Katılım Ortaklığının yapısına bakıldığında, Katılım Kriterleri kapsamında kısa ve orta vadede yerine getirilmesi gereken hususların ortaya
konduğu görülmektedir. Türkiye için
2001 yılında hazırlanan ilk Katılım
Ortaklığı’nda, Türkiye’nin kısa vadede yerine getirmesi gereken öncelikler “Genişletilmiş Siyasi Diyalog
ve Siyasi Kriterler”, “Ekonomik Kriterler”, İç Pazar”, “Vergilendirme”,
“Tarım”, “Balıkçılık”, “Ulaştırma”,
“İstatistik”, “İstihdam ve Sosyal İşler”, “Enerji”, “Telekomünikasyon”,
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“Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu”, “Kültür ve Görsel-İşitsel Politika”, “Çevre”, “Adalet
ve İçişleri”, “Gümrükler”, “İdari ve
Adli Kapasitenin Güçlendirilmesi”
başlıkları altındaki öncelikleri kapsamaktadır. Aynı başlıklar altında
Türkiye’nin orta vadede yerine getirmesi gereken öncelikler de yer
almaktadır. Katılım Ortaklığı kapsamında aday ülkenin AB üyelik yükümlülüklerini üstelenebilmesi için
gereken finansal ve teknik desteğin sağlanması için “Programlama”
başlığı altında katılım öncesi yardım
konusu da düzenlenmiştir. Siyasi
kriterler başlığı altında kısa vadede
yerine getirilmesi gereken ilk üç öncelik, Kıbrıs sorunu, ifade özgürlüğü,
dernek kurma ve barışçıl toplantı
yapmak için gerekli hukuki garantilerin sağlanması ve sivil topluma
ilişkindir.
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Katılım Ortaklığı Belgesi
(Accession Partnership
Document)
Bkz. Katılım Ortaklığı

Katılım Öncesi Yardım
Aracı (Instrument for
Pre-Accession Assistance
(IPA))
–Melis BOSTANOĞLU–
Avrupa Birliği (AB), Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) ile genişleme ülkelerinin siyasi ve ekonomik reformlarını gerçekleştirebilmeleri ve AB
üyeliği ile gelen haklar ve yükümlülüklere hazırlanmaları için mali
ve teknik destek sağlamaktadır. Bu
reformlar eşliğinde ülkelerin, vatandaşlarına iyi fırsatlar yaratması ve
onların AB vatandaşlarıyla eş değer
standartlara kavuşmasını sağlaması
hedeflenmektedir. Genel açıdan bakıldığında, AB katılım sürecinde ülkelerin kapasitelerinin artırılması ve
böylece bölgede ilerleyici ve olumlu
gelişmelerin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Katılım öncesi fonları
aynı zamanda AB’nin de sürdürülebilir ekonomik iyileşme, enerji tedariki, ulaşım, çevre ve iklim değişikliği
gibi konularda sahip olduğu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmaktadır.
IPA, 2007-2013 yıllarında geçiş desteği ve kurum geliştirme, sınırlar
arası işbirliği, bölgesel kalkınma,
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insan kaynağı geliştirilmesi ve kırsal
kalkınma gibi beş alana ayrılan 11,5
milyar Avro’luk bir bütçeye sahipti.
2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II
ise yeni bir çerçeve ortaya koymuştur. 11,7 milyar Avro’luk bu yeni çerçeve ile aday ülkeler adına yayımlanan strateji belgeleri ile ülkelerin
kendi reform ve kalkınma ajandalarını entegre ederek yararlanıcıların
daha güçlü bir mülkiyet sağlaması
için yol göstermesi beklenmektedir.
Birçok ülkeyi kapsayan strateji belgeleri ile bölgesel işbirliği veya sınırlar arası işbirliği için önceliklerin ele
alınması hedeflenmektedir.
IPA II, genişleme stratejisi ile ilişkili önceden tanımlanmış sektörler
çerçevesindeki reformları desteklemektedir. Bu sektör yaklaşımı, belirli bir sektörün dönüştürülmesine
ve AB standartlarına getirilmesine
yardımcı olacak yapısal reformu
teşvik etmektedir. Bu da verimliliği,
sürdürülebilirliği ve sonuçlara odaklanmayı sağlayarak daha hedefli
bir yardıma doğru ilerlemeyi beraberinde getirmektedir. IPA II ayrıca
sektör bütçe desteğinin daha sistematik olarak kullanılmasını amaçlamaktadır ve performans ölçümüne
daha çok ağırlık vermektedir. Fonun
mevcut yararlanıcıları Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ,
Kuzey Makedonya, Sırbistan ve
Türkiye’dir.
Diğer yandan 2021-2027 yıllarını
kapsayan IPA III ile IPA fonları %27
artmış, 14,5 milyar Avro’ya yükselmiştir. Ancak IPA III ile artık ülke
bazlı bütçe tahsisatı yerine beş te709

matik alana yönelik yıllık tahsisat
yapılacaktır. Bu tematik alanlar: (i)
hukukun üstünlüğü, temel haklar ve
demokrasi, (ii) iyi yönetişim, müktesebat uyumu, stratejik iletişim ve
iyi komşuluk ilişkileri, (iii) yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık,
(iv) rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme
ve (v) bölgesel ve sınır ötesi iş birliği
olarak belirlenmiştir.
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Katılım Öncesi Strateji
(Pre-Accession Strategy)
–Hatice YAZGAN–
Katılım Öncesi Strateji, Avrupa Birliği (AB) resmî tanımına göre, aday
ülkenin AB’ye katılım sürecinde tabi
olacağı çerçeveyi oluşturan resmî
belge, kural ve araçları kapsamaktadır. Strateji kapsamına, AB ile aday
ülke arasındaki anlaşmalar, Katılım
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Ortaklığı, Katılım Öncesi Yardım
Aracı ve AB Programlarına katılım
konuları girmektedir. AB ve aday
ülke arasındaki anlaşmalara örnek
olarak, Batı Balkanlar ile imzalanan
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları verilebilir. AB’ye katılım sürecinde katılım kriterleri çerçevesinde yerine
getirilmesi gereken öncelikleri ortaya koyan Katılım Ortaklıkları ve (Batı
Balkan ülkeleri için) Avrupa Ortaklıkları ve söz konusu öncelikleri hayata geçirmek için yapılacak reformlar için AB’nin ekonomik ve teknik
yardımı Katılım Öncesi Strateji’nin
temel unsurlarındandır.
Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Preaccession-IPA) adı altında aday ülkeler için oluşturulan mali
ve teknik yardımlara 2014-2020 bütçe dönemi için ayrılan miktar 11,7
milyar Euro’dur. Yardımlar, 2014 yılında IPA II tüzüğünün yürürlüğe girmesi ile ayrıntıları belirlenen ve aday
ülkelerin kendilerine özgü özellikleri
dikkate alınarak oluşturulan Ülke Raporlarında belirtilen hususlara göre
planlanmaktadır. Aday ülkelere sağlanan yardımlarda Avrupa Yatırım
Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın ortaklaşa finansman
sağlamaktadır. Aday ülkelere verilen
teknik destekler arasında eşleştirme
(twinning) programı sayılabilir. Avrupa Programlarına katılım ise başta
Erasmus programı olmak üzere, Horizon2020 gibi araştırma programlarına katılımı kapsamaktadır.
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Katılım Öncesi
Yapısal Politikalar
Aracı (Instrument for
Structural Policies for
Pre-Accession (ISPA))
–Selvi EREN–
2000 yılında aday ülkelerde büyük
ölçekli çevre ve ulaştırma altyapı
projelerini destekleme amacıyla
başlatılan mali yardım aracıdır. Temelde 3 amaç taşıyan ISPA, aday
ülkeleri Avrupa Birliği’nin (AB) politikaları, prosedürleri ve finansman ilkeleri hakkında bilgilendirme
amacı gütmektedir. İkinci olarak
aday ülkelere AB çevre standartlarını yakalamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda
hava ve su temizliği standartlarının
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benimsenmesi öncelikli olarak belirlenmiştir. Son olarak ise Trans-Avrupa ulaştırma ağları ile bağlantıların geliştirilmesi ve genişletilmesini
içermektedir.
2000-2006 dönemi için, ISPA için
yılda 1 milyar 40 milyon Avro sağlanmıştır. İlk dört yıl boyunca (20002003), ISPA, Orta ve Doğu Avrupa’nın 10 aday ülkesinde 300’den
fazla büyük ölçekli altyapı yatırımını
desteklemiştir. 2004’teki en büyük
AB genişlemesinden sonra kalan
ISPA yararlanıcı ülkeleri Bulgaristan ve Romanya olmuştur. Ocak
2005’te Hırvatistan da ISPA’dan
da faydalanmaya başlamıştır. Ocak
2007 itibarıyla ise Katılım Öncesi
Mali yardım Aracı (IPA) altında birleştirilen ISPA, aday ve potansiyel
aday ülkelere beş ana başlık altında verilmeye başlamıştır. Aday ve
potansiyel aday ülkelere yapılan
mali yardımların tek çatı alında birleştirildiği IPA, PHARE, PHARE CBC,
ISPA, SAPARD ve CARDS’ın yanı sıra
Türkiye için mali yardım aracını da
içermektedir.
Okuma Listesi
Baun, Michael. “EU Regional Policy
and the Candidate States: Poland
and the Czech Republic”, Journal of
European Integration, Cilt: 24, No.
3, 202, S. 261-280,
Kramer, J.M. “EU Enlargement and
the Environment: Six Challenges”,
Environmental Politics, Cilt: 13, No.
1, 2004, S. 290-311,
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Perić, R., Odobaša, R., Konjić E. “Financial measures and instruments
for adjustment of agriculture for EU
accession”, 2009.
ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/osi/journl/PDF/InterdisciplinaryManagementResearch

Katma Protokol
(Additional Protocol)
–İlke GÖÇMEN–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB),
1960’lı yılların başlarında bir ortaklık anlaşması olan Ankara Anlaşması temelinde kendi aralarında bir
ortaklık kurmuştur. Ankara Anlaşması, ortaklıkta bir hazırlık dönemi,
bir geçiş dönemi ve bir son dönem
öngörmüştür (md. 2). Hazırlık döneminde Türkiye, geçiş dönemi ve son
dönem boyunca kendisine düşecek
yükümlülükleri üstlenebilmek için,
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
(AET) yardımı ile ekonomisini güçlendirecektir (md. 3). Geçiş döneminde taraflar karşılıklı ve dengeli
yükümlülükler esası üzerinden Türkiye ile AET arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde yerleşmesini ve ortaklığın iyi işlemesini
sağlamak için Türkiye’nin ekonomik
politikalarının AET’nin politikalarına
yaklaştırılmasını, bunun için de gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlayacaktır (md. 4). Son dönem
gümrük birliğine dayanacaktır ve
tarafların ekonomi politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirecektir (md. 5).
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Geçiş dönemi maddi açıdan gümrük
birliğini tesis etmeyi ve ekonomi
politikalarını yakınlaştırmayı içerirken şekli açıdan bir uluslararası
anlaşma akdetmeyi gerektirir. Bu
yöndeki Geçici Protokol uyarınca
Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe
girmesinden dört yıl sonra Ortaklık
Konseyi, Türkiye’nin ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak,
geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili
hükümlerin, bir Katma Protokol ile
tespit edip edemeyeceğini inceler
(md. 1). Katma Protokol bir uluslararası anlaşma şeklinde olacaktır, bu
yönden taraflarca imzalanacaktır ve
anayasal gerekliliklerin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir (md. 1). Katma Protokol, Türkiye
ile AET ve üye devletler arasında 13
Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır
ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Karma Protokol 4 alt kısımdan
oluşmaktadır. Bunlar arasından en
uzunu malların serbest dolaşımı
hakkındaki Kısım 1 olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu kısım, ana hatlarıyla, kendi içerisinde Bölüm 1: Gümrük Birliği (bunun altında gümrük
vergilerinin karşılıklı olarak kaldırılması ve ortak gümrük tarifesinin
Türkiye’ce kabulü düzenlenmiştir)
ve Bölüm 2: miktar kısıtlamalarının
karşılıklı olarak kaldırılması olarak
ikiye ayrılmıştır. Bundan başka ortak
tarım politikasına Türkiye’nin uyumu da bu kısım altında yer almaktadır. Kısım 2, kişilerin ve hizmetlerin
dolaşımı ile ilgili olup kendi içinde
ana hatlarıyla işçilerin serbest dolaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

şımı, iş kurma hakkı ve hizmetlerin
serbest dolaşımı ile ilgili hükümler
içermektedir. Kısım 3 ekonomi politikalarının yakınlaştırılması ile ilgili
olup kendi içinde ana hatlarıyla rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması, ekonomi politikası ve
ticaret politikası ile ilgili hükümler
içermektedir. Kısım 4 genel ve son
hükümler olarak ayrılmıştır.
Katma Protokol’ün etkileri, Türk hukuku açısından henüz karara bağlanmamış olmamakla birlikte Avrupa
Birliği (AB) hukuku açısından nettir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
içtihat hukuku uyarınca Katma Protokol, AB hukukunun ayrılmaz bir
parçasıdır ve böylelikle AB hukukuna has temel özelliklerden (özellikle doğrudan etki ilkesi ve öncelik
ilkesi), mekanizmalardan (özellikle ön karar prosedürü) ve yorum
yöntemlerinden (özellikle amaçsal
yorum yöntemi) pay almaktadır. Bu
bakımdan Katma Protokol hükümleri arasından en çok 41. maddesi
ABAD kararlarına konu olmuştur.
Bu yönden, Türkiye – Avrupa Birliği
Ortaklığı: İş Kurma ve Hizmet Sunma başlığı ayrıca incelenebilir.
Okuma Listesi
Kuruç, Bilsay. “Katma Protokolü
Okurken”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 1971, s.
181-211.
Groenendijk, Kees ve Luiten, Maaike. AB’de Türk Vatandaşlarının
Hakları: Türk Vatandaşlarının Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile
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Türkiye Arasındaki Ortaklığa Dayalı
Hakları, İstanbul, İktisadi Kalkınma
Vakfı, 2011.

Katmanlı Yetki İlkesi
(Principle of Subsidiarity)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Katmanlı yetki ilkesi, subsidiarite
ilkesi olarak da ifade edilmektedir.
Avrupa Birliği’nin (AB) münhasır
olmayan yetkisinin kullanımını düzenleyen ilke olarak, Birliğin sadece
eğer, teklif edilen tasarrufun amaçları Üye Devletler tarafından merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde
yeterince gerçekleştirilemez ise/
gerçekleştirilemediği takdirde ve
teklif edilen tasarrufun ölçek veya
etkileri itibariyle Birlik düzeyinde
daha iyi gerçekleştirilebilir ise/gerçekleştirilebildiği takdirde/ölçüde
o yetkiyi kullanmasına olanak tanır. Subsidiarite ilkesi bu itibarla bir
yandan AB’nin tasarrufuna ihtiyaç
olup olmadığı ve AB’nin tasarruf
yapmasının gerekip gerekmediği
meselesiyle, diğer yandan AB tarafından ne ölçüde, nereye kadar
düzenleme yapılması ve hangi doğaya ve yoğunluğa sahip tasarrufun
kabul edilmesi meselesiyle ilgilidir.
Bu açıdan üç yöntemle subsidiarite
ilkesinin şartlarının karşılanması değerlendirilmektedir. Gereklilik testi
bağlamında Üye Devletler tarafından alanın tatminkar ve yeterli şekilde düzenlenemeyecek ulus aşırı
boyutların varlığı, Üye Devletlerin
yetki kullanımının kurucu antlaşma
gereklerine uymaması ve alanın AB
713

tarafından düzenlenmemesinin Üye
Devletlerin çıkarlarına zarar vermesi durumları; katma değer testi bağlamında amaçların AB tarafından
mukayeseli etkinlik çerçevesinde
daha iyi şekilde gerçekleştirilebilir olması ve sınır testi bağlamında
AB’nin tasarrufunun kapsamını Üye
Devletlerin tatminkar şekilde başaramayacak ve kendisinin de daha iyi
başarabilecek olduğu noktayla sınırlaması gereği belirleyicidir. Kabaca
söylemek gerekirse, öngörülen bir
tasarrufun amaçlarının ancak Üye
Devletlerce yeterince gerçekleştirilemeyeceği ve, tasarrufun ölçek ve
etkileri itibariyle, AB tarafından da
daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği noktada yetkinin AB tarafından kullanımının sağlanmasına
izin verir.
Katmanlı yetki ilkesi Maastricht Antlaşması (1993) ile birlikte, AB’nin
yetkilerinin aşırı genişlemesinin, bu
yetkilerin AB tarafından kullanımının önşartlara tabi kılınması yoluyla
sağlanması amacıyla, AB’de yetkilerin en uygun düzeyde kullanımına
yönelik olarak faaliyete geçirilmiştir. Yetkinin ulusüstü, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kullanımını
belirlemeye yönelik düzenleyici bir
ilkedir. Ne zaman AB’nin düzenlemeye yetkili olduğunu belirleyicidir.
Bu itibarla AB’nin yetkilerinin kapsamını belirlemede ve AB yetkilerinin (varlığının) artırılmasında bir
işlevi olmamasına rağmen, sadece
mevcut olup da kullanılan yetkilerinin kapsamını artırma veya azaltma
şeklinde etkisi olabilecektir. İlkenin
siyasi ve yargısal denetim kabiliyeti
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bulunmaktadır. İlkesel olarak Avrupa halkları arasında tedricen daha
da yakın birlik kurma süreci içerisinde kararların vatandaşa mümkün
olan en yakın şekilde alınmasını,
AB’de iyi yönetişimi ve heterojen
yapıyı sağlamanın ve aşırı merkezi
bir AB projesine mani olmanın en
uygun aracı olarak ön plana çıkmaktadır.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
269–275.
Craig, Paul ve De Búrca, Grainne.
EU Law: Text, Cases, and Materials,
Oxford: Oxford University Press, 5.
Baskı, 2011, s. 94–102.
Karayiğit, Mustafa T.. Avrupa Birliği
Anayasa Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 149–156.

Kemer Sıkma Politikaları
(Austerity Measures)
–Naib ALAKBAROV–
Kemer sıkma önlemleri devlet harcamalarındaki düşüş, vergi gelirlerindeki artış veya her ikisinin uygulanmasıdır. Bütçe açıklarını azaltmak ve borç krizini önlemek için bu
sert adımlar atılmaktadır. Bu tedbirler daraltıcı maliye politikası gibi
etki eder ve ekonomik büyümeyi
yavaşlatır. Bu durum devlet borcunu
ödemek için gereken gelirdeki yükAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

selmeyi daha da zorlaştırır. Kemer
sıkma politikalarını şu şekilde özetleyebiliriz:
•

İşsizlik maaşı koşullarının sınırlandırılması;

•

Emeklilik ve sağlık yardımları
için uygunluk yaşının uzatılması;

•

Kamuda çalışanların ücretlerinin, sosyal haklarının ve çalışma
saatlerinin azaltılması.

•

Yoksullar için programlarda kesintilere gidilmesi;

Kemer sıkma önlemleri vergi reformlarını da içermektedir. Bu uygulamalar örneğin şu şekilde sıralanabilir:
•

Özellikle varlıklı olanlar üzerinde olmak üzere gelir vergilerinin artırılması;

•

Vergi sahtekarlığı ve vergi kaçakçılığı ile kesin mücadele edilmesi;

•

Devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi; Bunlar devletin çıkarına hayati önem taşıyan sektörlerdir. Bunlar arasında kamu
hizmetleri, ulaşım ve telekomünikasyon bulunmaktadır. Onları
satmak, borcu ödemek için gelir
getirecektir.

•

Katma değer vergilerinin artırılması.
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Diğer kemer sıkma önlemleri işletme maliyetlerini düşürmek için düzenlemeleri azaltırlar. Bu önlemler
şunları içermektedir:
•

Kötü niyetli işten çıkarmalara
karşı korumanın esnetilmesi;

•

Asgari ücretin düşürülmesi veya
iptal edilmesi;

•

Çalışma saatlerinin artırılması;

Kemer sıkma önlemleri bu değişikliklerin hepsini içermeyebilir. Bu
ülkenin durumuna bağlıdır. Avro
bölgesi krizinden sonra Yunanistan
başta olmak üzere GIPS ülkelerinde
sancılı bir kemer sıkma politikası süreci yaşamıştır.
Okuma Listesi
Austerity Measures, Do They Work,
with Examples, https://www.thebalance.com/austerity-measures-definition-examples-do-they-work-3306285
Austerity: When The Government
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goverment-austerity-measures.asp

715

Kıbrıs Hakkında 10
Numaralı Protokol
(Protocol No 10 on
Cyprus)
–Ulaş GÜNDÜZLER–
Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıs adasının tamamını temsilen Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmak için akdetmiş
olduğu katılım antlaşmasının bir
parçası niteliğinde bulunan ve bölünmüş Kıbrıs’ta AB hukukunun nasıl uygulanacağını belirlemeye yönelik belgelerden biridir. AB’ye Üye
Devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) bağımsız bir devlet olarak tanımaması ve KKTC’nin
topraklarını, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
ülkesinin bir parçası kabul etmeleri, Kıbrıs Rum Kesimi’nin üyeliğinin
tüm adayı kapsayacak şekilde gerçekleşmesine olanak sağlamıştır.
Ancak Kıbrıs Rum Kesimi hükümeti, KKTC toprakları üzerinde etkin
kontrol gerçekleştiremediği için,
Kuzey Kıbrıs’ta AB müktesebatını
uygulaması mümkün olmamaktadır. AB’ye üye olan devletlerin prensip olarak müktesebatı ülkelerinin
bütününde uygulamaları gereklidir.
Kıbrıs Rum Kesimi’nin katılım antlaşmasına eklenen ve onunla aynı
hukuki değeri taşıyan 10 numaralı
Protokol öncelikle, Kuzey Kıbrıs’ı
“Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin
etkin kontrolü altında bulunmayan
bölgeler” olarak tanımlamakta ve
bu bölgelerde müktesebatı askıya
almaktadır. Böylelikle, Orams da716

vasında (C–420/07) Hukuk Sözcüsü
tarafından da ortaya konduğu gibi,
10 numaralı Protokol, Kıbrıs Rum
Kesimi’ni, müktesebatın Kuzey Kıbrıs’ta uygulanmamasından doğacak
hukuki sorumluluktan kurtarmaktadır. Ancak müktesebatın askıda
bulunması durumu sürekli değildir.
Askı hali, Konsey’in oy birliği ile
alacağı kararla kaldırılabilecektir.
Protokol, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya
varılabilmesi halinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılım koşullarına Kıbrıslı Türklerin uyum sağlayabilmesi
için gerekli tedbirlerin Konsey tarafından oy birliği ile alınacağını da
düzenlemiştir. Protokol, AB hukuku
kurallarının hangi koşullarla Kuzey
Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki
hata (Yeşil Hat) uygulanacağını belirleme yetkisini de Konseye vermektedir. Ayrıca Protokol, kendisi
içerisindeki hiçbir hükmün, Kuzey
Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasına
yönelik tedbirleri engellemeyeceğini hükme bağlamıştır. Konsey, 10.
Protokol’e istinaden, önce Yeşil Hat
Tüzüğü’nü daha sonra da Mali Yardım Tüzüğü’nü yürürlüğe koymuştur. Komisyon, Kıbrıslı Türklerin AB
ile doğrudan ticaret yapabilmesine
olanak sağlayacak Doğrudan Ticaret Tüzüğü tasarısı hazırlamış, ancak bu tasarı henüz kabul edilmemiştir. Yeşil Hat Tüzüğü, Kuzey Kıbrıs
ve Güney Kıbrıs arasındaki ticarete
ve kişilerin dolaşımına ilişkin kurallar öngörürken, Mali Yardım Tüzüğü ise, Kıbrıslı Türklerin ekonomik
kalkınmasını desteklemek için AB
tarafından 259 milyon Avro sağlanmasının yolunu açmıştır.
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Kıbrıs Sorunu 		
(Cyprus Issue)
–Yeliz ŞAHİN–
1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına giren Kıbrıs
Adası’nın yönetimi, 1878 yılında hâkimiyeti Osmanlı’da kalmak şartıyla
fiilen İngiltere yönetimine girmiş; İngiltere tek taraflı bir kararla 1914’te
adayı ilhak etmiştir. Adadaki Rumlar
Yunanistan ile birleşme taleplerini
1931 yılı itibarıyla yoğunlaştırmış ve
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası
Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirerek
bir Helen adası haline getirme hedefi olan “enosis” kampanyasına
hız vermişlerdir. Yunanistan konuyu
Birleşmiş Milletler’e (BM) taşımış
ancak 1954-58 döneminde adada
“self-determinasyon” amacıyla yaptığı başvurular sonuçsuz kalmıştır.
Rum terör örgütü EOKA 1955’te
Kıbrıs Türklerini hedef alan şiddet
eylemlerine başlamıştır. İngiltere,
1956’da Kıbrıslı Türklerin taksim
talebini self determinasyonla aynı
ölçüde geçerli bir seçenek olarak telaffuz etmiştir.
Türkiye ile Yunanistan arasında
başlatılan müzakereler, 1959 yılınAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

da Zürih ve Londra Anlaşmalarının
imzalanmasına zemin hazırlamış ve
1960 yılında ortaklık devleti “Kıbrıs
Cumhuriyeti” kurulmuştur. Ortaklık devletini “enosis”e giden yolda
bir ara adım olarak gören Kıbrıslı
Rumlar, Kıbrıslı Türkleri devlet kurumlarından dışlamaya ve adadaki
varlıklarını sonlandırmaya yönelik
girişimler başlatmış ve 1963 yılında
Kıbrıs Türk toplumuna karşı Akritas
Planı’nı devreye sokmuştur. Başlatılan sistematik saldırılar sonucu Kıbrıs Türk toplumu devlet kurumlarından uzaklaştırılmış ve yerlerini terk
etmek zorunda bırakılmıştır. “Kıbrıs
Cumhuriyeti,” 1963’te Kıbrıslı Rumların tek taraflı güç kullanımıyla
anayasayı feshetmeleri sonucunda
ortadan kalkmıştır.
Yunanistan’da Albaylar Cuntasının
1967 yılında yönetimi ele geçirmesi
ve 1973’te Makarios’a karşı darbe
yapılması ve adanın Yunanistan’a
bağlanması tehlikesi ile Türkiye, Garanti Antlaşması’ndan doğan hakları doğrultusunda 1974’te adaya
müdahale etmek zorunda kalmıştır.
1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti
ilan edilmiş ve bu devlet, 1983’te
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını
almıştır.
Ada’daki iki toplum arasında 1968
yılında başlayan müzakereler, günümüze kadar süregelmiştir. Ada’da
çözüme en fazla yaklaşıldığı dönem
Annan Planı sürecinde olmuştur.
Bu süreçte, BM Genel Sekreteri Kofi
Annan’ın adıyla anılan kapsamlı çözüm planı, adada çözüm umutlarını
artırsa da, Kıbrıs meselesinin çözü717

me kavuşturulmasından bağımsız
olarak 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağı garanti
edilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY), Annan Planı’nın reddedilmesi yönünde kampanyalar yürütmüştür. Annan Planı, 24 Nisan 2004
tarihinde adanın her iki tarafında
düzenlenen referandumlarda, Kıbrıs Türk halkının %64,9’u “evet” demesine karşılık, Kıbrıs Rum halkının
%75,8’inin hayır oyuyla reddedilmiştir.
Ada’nın tamamını temsil ettiği iddiasıyla 1 Mayıs 2004’te AB üyesi olan
GKRY, AB içerisindeki konumunu
Türkiye’nin AB üyelik sürecini sekteye uğratmak ve KKTC’ye uygulanan
uluslararası izolasyonların sürdürülmesi amacı doğrultusunda kullanmıştır. GKRY’nin tek yanlı AB üyeliğiyle, Kıbrıs meselesi Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir sorun alanı haline gelmiştir. Aralık 2006’da AB Dış
İlişkiler ve Genel İşler Konseyi, Türkiye’nin Ek Protokol kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmediği
gerekçesiyle katılım müzakerelerinde ilgili sekiz faslın (“Malların Serbest Dolaşımı”, “İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Mali
Hizmetler”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “Balıkçılık”, “Taşımacılık Politikası”, “Gümrük Birliği” ve “Dış İlişkiler”) askıya alınmasına ve hiçbir
faslın geçici olarak dahi kapatılmamasına karar vermiştir. Söz konusu
kararın yeniden ele alındığı Aralık
2009 tarihli AB Dış İlişkiler ve Genel
İşler Konseyi Toplantısı’nda, GKRY
yayımladığı tek yanlı deklarasyonla Türkiye’nin müzakere sürecinde
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altı faslı (İşçilerin Serbest Dolaşımı,
Enerji, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Eğitim ve
Kültür ve Dış, Güvenlik ve Savunma
Politikası) tek yanlı olarak bloke ettiğini açıklamıştır. Gelinen noktada,
katılım müzakerelerinde 14 faslın
açılması, tüm fasılların geçici olarak
kapatılması AB Konseyi ve Rum tarafının engellemeleri nedeniyle bloke
edilmiş durumdadır.
Kıbrıs meselesine çözüm çabaları değerlendirildiğinde, son olarak
Mayıs 2015’te başlayan müzakere
turunda varılan yakınlaşmalar çözüm umutlarını artırmıştır. İsviçre’nin Crans Montana kasabasında
Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde
Ada’daki iki toplumun yanında garantör ülkelerin ve AB’den temsilcilerin katılımıyla toplanan Kıbrıs
Konferansı, Rum tarafının uzlaşmaz
tutumu nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde
adadaki iki taraf ve garantör ülkelerin temsilcileri çözüme yönelik
ortak zemin oluşturmak amacıyla
BM Genel Sekreterinin himayesinde
Cenevre’de düzenlenen gayri-resmi
toplantıda bir araya gelmiş, ancak
toplantıdan bir sonuç alınamamıştır.
Kıbrıs Türk tarafı toplantıda egemen
eşitlik temelinde iki devletli çözüm
vizyonunu dile getirmiştir.
Okuma Listesi
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Kısıtlama (Restriction)
Bkz. Kısıtlama Yasağı

Kısıtlama Yasağı
(Prohibition of
Restrictions)
–İlke GÖÇMEN–
Kısıtlama yasağı, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından birisidir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
temel serbestîler ile ilgili ortak çerçeve kullanmaktadır. Herhangi bir
somut uyuşmazlık yönünden, birinci aşamada, o somut uyuşmazlık ile
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek
düzenleme getiren bir Avrupa Birliği (AB) tasarrufu, yani pozitif bütünleşme, var mı diye bakılır. Eğer
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür.
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut
uyuşmazlık temel serbestîlerden
herhangi birisinin uygulama alanı
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem, temel serbestîler bakımından,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık veya vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama
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oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer
oluşturuyorsa dördüncü aşamada,
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem haklı gösterilebilir nitelikte mi diye –haklı gösterme– bakılır.
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte değilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş
demektir, dolayısıyla o önlem bir kenara bırakılır ve somut uyuşmazlık
temel serbestîler uyarınca çözülür.
Kısıtlama yasağı yukarıdaki ortak
çerçevenin üçüncü aşaması ile ilgilidir. ABAD’ın yerleşik içtihat hukuku
uyarınca serbestînin kısıtlanması,
kural olarak, yasaktır. Bir ulusal önlem, vatandaşlık temelinde ayrımcılık yapmamakla birlikte, serbestîyi
kısıtlıyorsa ortada serbestînin kısıtlanması var demektir. Başka bir ifadeyle ihtilaflı önlem, bir başka Üye
Devletin mal, istihdam, hizmet veya
sermaye pazarına erişimi daha güç
hâle getiriyorsa, yani pazara erişimi
güçleştirme söz konusuysa serbestîyi kısıtlıyor olarak kabul görür.
Kısıtlama yasağı, ABAD içtihat hukuku çerçevesinde, öz itibariyle aynı
olmakla birlikte, yöntem / formülasyon olarak her bir serbest dolaşım
bakımından farklılaşabilmektedir.
Malların serbest dolaşımı alanında,
özellikle ithalat yönünden miktar
kısıtlaması ve eş etkili tedbir yasağı bakımından, kısıtlama yasağı
ile ilgili tekil ve açık bir formül bulmak zordur. Bununla birlikte, Commission v Italy kararı (C–110/05) ile
belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
md. 34 –diğerinin yanında– “Birlik
ürünlerinin ulusal pazarlara serbest
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erişimini sağlama ilkesine saygı gösterme yükümlülüğünü yansıtmaktadır”. Bu çerçevede, ürün gerekliliği
ile ilgili ulusal önlemler miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir sayılırken
satış düzenlemesi ile ilgili ulusal önlemler, kural olarak, miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir sayılmaz. Ne
ürün gerekliliği ne de satış düzenlemesi ile ilgili olan, fakat “bir başka Üye Devlet kökenli ürünlerin bir
Üye Devlet pazarına erişimini güçleştiren her türlü diğer önlem de”
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir
sayılır. Kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanında, kısıtlama
yasağı ile ilgili varış devletine karşı
ve köken devletine karşı farklı formülasyonlar mevcuttur. Varış devletine karşı kullanıldığında, temel serbestînin kullanımını zorlaştırmaya
ya da daha az çekici kılmaya elverişli
ulusal önlemler bu serbestîye yönelik engel oluşturur. Köken devletine
karşı kullanıldığında, bir kişiyi kendi
devletinden ayrılmaktan alıkoyan
veya caydıran ya da bir kişiyi dolaşım serbestîsi hakkını kullanması nedeniyle dezavantajlı konuma
getiren her türlü önlem temel serbestîye yönelik engel oluşturur. Sermayenin serbest dolaşımı alanında,
bir kişiyi bir başka Üye Devlette yatırım yapmaktan vazgeçirmeye veya
caydırmaya elverişli önlemler ile
böyle bir yatırımı daha az çekici hale
getirmeye elverişli önlemler sermayenin serbest dolaşımı yönünden
kısıtlama oluşturur.

laşmadaki istisnalar hem de kamu
yararına ilişkin ağır basan sebepler
temelinde ve orantılılık ilkesi ile
uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir.
Kısıtlama yasağına örnek olarak CaixaBank kararı (C–442/02) gösterilebilir.
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Kısıtlayıcı Tedbirler
(Restrictive Measures)
Bkz. Yaptırımlar

Serbestînin kısıtlanması, kural olarak, yasaktır. Serbestîyi kısıtlayan
bir ulusal önlem, hem kurucu ant720
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Kirleten Öder Prensibi
(Polluter Pays Principle)
–Melis BOSTANOĞLU–
Kirleten Öder Prensibi, çevreyi kirletenlerin kirliliği önleme ve kontrol
etme tedbirlerinin masraflarından
sorumlu olması anlamına gelmektedir. Bu prensip ilk defa Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın
(OECD) 26 Mayıs 1972 tarihli önerisinde ortaya atılmıştır. Bu öneri
maddesi, “Kirletici, çevrenin kabul
edilebilir bir durumda olmasını sağlamak için kamu makamları tarafından karar verilen tedbirleri yerine
getirme masrafını üstlenmelidir”
demektedir. Kirleten Öder Prensibi,
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
1973-1976 yıllarını kapsayan ilk
çevre eylem planının içeriğinde de
kendisine yer edinmiştir. Bu prensip
daha sonra 1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen Birleşmiş
Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda büyük çapta ele alınmıştır.
Avrupa Birliği (AB), Kirleten Öder
Prensibi’ni çevresel zararın önlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çevresel yükümlülük konulu 2004/35/
EC sayılı yönerge ile hayata geçirmiştir. Üye ülkelere de 30 Nisan 2004
yılı itibariyle bu yönergeyi kendi
mevzuatlarına dâhil etmeleri için üç
senelik bir zaman vermiştir. Bu yönerge toprağa, su kaynaklarına, doğal yaşam alanlarına ve korunan türlere zarar veren şirketlerin önleyici
ve iyileştirici eylemler alınması için
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gerekli tüm masraflardan sorumlu
olmasını öngörmektedir. Bu yönergenin Üye Devletlerin iç hukukuna
aktarılması 2010 yılının temmuz
ayında tamamlanmıştır. Ancak 2016
yılında yayımlanan bir rapor, Kirleten Öder Prensibi’nin önleme ve
hasarları ele almada etkili olmasına
rağmen, tam potansiyeline ulaşmadığını ortaya koymuştur.
Okuma Listesi
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Kişilerin Serbest Dolaşımı
(Free Movements of
Persons)
–T. Mesut EREN–
Kişilerin serbest dolaşımı, Avrupa
Birliği’nin (AB) temel özgürlüklerinden biridir ve hukuki alt yapısını
1957 tarihli Roma Antlaşması’ndan
alır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları
o dönemde işçilerin serbest dolaşımı ve yerleşme özgürlüğü kavramı
içerisinde ekonomik faaliyetlerin bir
öznesi olarak görülmüşlerdir. Serbest dolaşım hakkı, derinleşen AB
entegrasyonuna paralel olarak 1992
tarihli Maastricht Anlaşması’nda
ilk kez AB Vatandaşlığı kavramı ortaya atılmıştır. AB Vatandaşlarının
AB sınırları içerisinde herhangi bir
kısıtlamaya uğramadan dolaşabilmeleri bir vatandaşlık hakkı olarak
görülmeye başlanmıştır. AB içerisinde ulusal sınırların aşamalı olarak
kaldırılması süreci 1985 tarihinde
imzalanan Schengen Anlaşması ile
başlamış ve 2004 yılında çıkarılan
ve AB Vatandaşları ile aile üyelerinin, Birlik sınırları içinde serbest
dolaşımı ve yerleşimini düzenleyen
bir direktifle (Bkz. Serbest Dolaşım
Direktifi) garanti altına alınmıştır.
Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe
girmesiyle AB Antlaşması’nın 3(2)
maddesi, AB’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın (ABİHA) 21. maddesi ve AB Temel Haklar Şartı’nın
45. maddesinde düzenlenerek, AB
norm hiyerarşisinin en üst noktasına
taşınmıştır. AB Vatandaşlarının sahip
oldukları bu hakkın detaylarına ba722

kacak olursak şunları söyleyebiliriz:
Birlik vatandaşları, herhangi bir AB
üyesi ülkede 3 ayı aşmayan seyahat
ve konaklamalarda vize veya oturma
iznine sahip olmadan pasaport veya
kimlik belgesiyle kalabilirler. Kalınan
ülke kayıt tutabilmek amacıyla tek
taraflı bir bildirim zorunluluğu getirebilir. Üç ayı aşan kalışlarda ise (çalışmıyorsa) AB vatandaşları ve aile
bireylerinin yeterli mali kaynağa ve
bir sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir. Bu uygulamanın amacı üye ülkenin sosyal
güvenlik sistemine yük oluşturmalarının önlenmesidir. Bu durumda da
bir oturma izni alınması beklenmez.
Ancak kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilebilir. AB vatandaşlarıyla
evli 3. Ülke vatandaşlarından oturma iznine başvurmaları beklenir. AB
üyesi bir ülkeye giriş ve yerleşme
haklarının kısıtlanması ancak kamu
çıkarı, kamu sağlığı ve kamu güvenliği gibi önemli ve kanıtlanabilir nedenlerle söz konusu olabilir. Burada
da orantılılık ilkesinin gözetilmesi
gerekmektedir. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş bir kişinin ülkeye
girişi reddedilebilir veya ülkede bulunuyorsa sınır dışı edilmesi düşünülebilirken, sadece 2 kere trafik cezası
verilen bir AB vatandaşının bu tür
kısıtlamalara tabi tutulması orantısız uygulamalara örnek oluşturabilir.
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Kişilerin ve Hizmetlerin
Serbest Dolaşımı (Free
Movement of Persons
and Services)
Kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı, öz itibariyle, AB İç Pazarı’ndaki
dolaşım serbestîlerinden işçilerin
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımını ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Kişisel Veriler
(Personal Data)
–Merve AĞZITEMİZ–
Kişisel veri, en geniş şekilde, kimliği tanımlı ya da belirlenebilir kişilere ait olan veriyi ifade etmek üzere
kullanılan bir kavramdır. Kişisel veri,
aynı zamanda bir araya getirildiğinde bir kimsenin belirlenebilmesi
sonucunu doğuran veriler ve şifrelenmiş ancak tekrar kullanılarak bir
kimsenin belirlenmesine yarayan
verileri de kapsamaktadır. Bu bağlamda kişinin belirlenebilme imkânı
kesin ve geri döndürülemez şekilde
ortadan kalkmış veriler kişisel veri
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kapsamı içerisinde kalmayacaktır.
1980’li yıllardan itibaren yaşanan
teknolojik gelişmeler ile birlikte veri
işleme ve saklama konuları daha yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır.
Özellikle kişisel verilerin ticari olarak kullanımı ve Avrupa Birliği (AB)
Üye Devletleri arasında mevzuat ve
uygulamadaki uyumsuzluk bu alanda bir çalışma yapılmasını gerekli
kılmıştır. 1990 yılında çalışmalarına
başlanan veri korunmasına ilişkin
direktif 1995 yılında kabul edilmiş
ve üç yıl sonra yürürlüğe girmiştir
(95/46 sayılı Direktif). Bu direktif,
gerek Üye Devletlerin ulusal mevzuatlarını uyumlaştırma gerek verinin
serbest dolaşımını sağlama bakımından önemli bir araç olmuştur. Ancak
teknolojik gelişmelerin oldukça hızlı
ilerlemesi ve bu ilerleme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS)
ve Temel Haklar Şartı’nda (THŞ) yer
alan özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve aile hayatına
saygı gibi temel haklar çerçevesinde
değerlendirildiğinde bu düzenlemelerin revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda bir veri koruma reformu üzerinde uzlaşılmış ve
bu alanda çalışmalara başlanmıştır.
AB’de bu alanda yapılan en önemli
çalışmalardan birisi Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (2016/679 sayılı Tüzük) çıkarılması olmuştur. Bu Tüzük,
24 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe
girmiş ve uygulaması 25 Mayıs 2018
tarihinde başlamıştır. Bu Tüzük, verinin işleniş şekli ve saklanması gibi
konulardaki ayrımlar gözetilmeksizin kişisel verileri ve bu verilerin
723

dolaşımını koruma altına almaktadır.
Bu bağlamda isim, kimlik numarası, konum verileri gibi verilerin yanı
sıra kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya
toplumsal kimliğine özgü faktörleri
de kişinin belirlenebilmesi sürecine
katarak bu olguları da koruma altına almış olmaktadır. Kişisel verilerin
profesyonel ya da ticari bağlamda
kullanılmadığı durumlar ve salt kişisel alanda kullanımı Tüzüğün kapsamı dışında kalmaktadır. Bu bağlamda kişisel alanın dışarısına çıkartılan
veriler bakımından Tüzükte yer alan
düzenlemeler devreye girmektedir.
Bu Tüzük vefat edenler ile tüzel kişileri kapsamamaktadır. Bu Tüzük ile
birlikte kişilerin temel haklarının korunması kuvvetlenmiş, aynı zamanda teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin iş hayatında kullanılması ve
verinin serbest dolaşımı arasında bir
denge oluşturulmuştur. Aynı zamanda Üye Devletlerin mevzuatlarının
uyumlu hale getirilmesi bakımından
da önemlidir.
Bunun
tamamlayıcısı
olarak
2018/1725 sayılı Tüzük de; AB kurumları, organ, ofis ve ajanslarının
kullanıp işleyebileceği kişisel verilere dair düzenlemeleri yapmaktadır. 2018 yılında yürürlüğe giren bu
Tüzük, bağımsız bir AB organı olan
Avrupa Veri Koruma Denetçiliği’ni
oluşturmuştur. Denetçi, AB kurumlarında kişisel verilerin korunması
bakımından yapılan uygulamaları
takip etmekle ve şikayetlerin soruşturulması yetkileriyle donatılmıştır.
Veri Koruma Denetçiliği’nin yanı sıra
Komisyon, kendi bünyesinde kişisel
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verilerin korunması kurallarını takip
ve uygulama bakımından bir Veri Koruma Görevlisi atamıştır. Veri Koruma Görevlisi, Veri Koruma Denetçisi
ile işbirliği yaparak, veri koruma kurallarının iç uygulamalarını sağlamak
ile görevlidir. Bundan başka, kişisel
verileri toplayan ve işleyen ve belirli kriterlere sahip kuruluşlar da veri
koruma görevlisi bulundurmakla yükümlüdür.
AB’de kişisel verilerin korunması aynı
zamanda cezai boyutuyla da ele alınmıştır. Bu amaçla 2016 yılında işlenen suçlarla ilgili ya da cezaların infazına ilişkin kişisel veriler ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin olarak
bir direktif hazırlanmıştır (2016/680
sayılı Direktif).
Ayrıca, THŞ md. 8 doğrudan kişisel
verilerin korunması ile ilgilidir. Buna
göre herkes, kendisine ilişkin kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kişisel verilerin belirtilen
amaçlar için ve ilgili kişinin muvafakatine veya yasada öngörülen başka
meşru temele dayalı olarak adil şekilde kullanılması gerektiği ve herkesin
kendisi hakkında toplanmış olan bilgilere erişme ve bunlarda düzeltme
yaptırma hakkına sahip olduğu da
ayrıca düzenlenmiştir. Yine, bu kurallar ile uyum bağımsız bir otoritenin
denetimine tabi tutulacaktır. Nitekim
Üye Devletlerde bu maddeden hareketle ulusal veri koruma makamları
kurulmuştur. Bu yetkili kuruluşlar,
verilerin korunmasına ilişkin ulusal
hukuk ve Genel Veri Koruma Tüzüğü
kapsamında şikayetleri değerlendirip
karar vermekte, aynı zamanda ulusal
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düzeyde kişisel verilerin korunması
bakımından uzman görüşleri de hazırlamaktadır.
AB veri koruma kuralları genel olarak
ele alındığında, ne zaman toplandıkları önemli olmaksızın kişisel verileri korumayı amaçlamaktadır. Bu
korumanın en önemli taraflarından
birisi ise, ilgili kuralların hem AB’de
bulunan tüzel kişileri hem de AB dışında bulunan ancak AB’de hizmet
sağlayan ve AB’de yaşayan vatandaşlardan veri toplayan ya da yeniden
kullanan tüzel kişileri kapsamasıdır.
Okuma Listesi
Develioğlu, Hüseyin Murat. Avrupa
Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü
Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması
Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2018.
Fundemental Rights Agency, Handbook on European Data Protection
Law, Luxemburg, Publications Office
of the European Union, 2018.
Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması, Ankara: Turhan Kitapevi, 3.
Baskı, 2019.

Kohl, Helmut (1930-2017)
–Zafer Can DARTAN–
Helmut Kohl, 1930 yılında Almanya’da doğmuştur. Frankfurt Üniversitesi’nde başladığı hukuk öğrenimini
yarıda bırakmış ve daha sonra Heidelberg Üniversitesi Tarih ve Siyaset
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Bölümü’nde eğitimini tamamlamış
ve aynı üniversiteden doktora derecesi almıştır. 1947 yılında 17 yaşında
iken Hristiyan Demokrat Birlik Partisi
(CDU) gençlik koluna üye olarak siyasi kariyerinde ilerlemiştir.
1959-1969 yıllarında Rheinland-Pfalz
Eyalet Meclisi üyesi olan Kohl, 19691976 yılları arasında aynı eyalette
başbakanlık yapmıştır. Daha sonra
siyasi kariyerine federal düzeyde devam eden Kohl, yine 1969’da genel
başkan yardımcılığı görevini üstlendiği CDU’nun 1973 yılında genel başkanı olmuştur. 1976 yılında Federal
Parlamento’ya giren Kohl, 1982 yılında Almanya Şansölyesi olmuş ve
16 yıl bu görevi sürdürerek Almanya
siyasi tarihine adını yazdırmıştır.
1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Almanya’nın birleşmesindeki rolü Kohl’ün kariyerinin zirvesine
ulaşmasında etkili olmuştur. Kohl, 50
yıl süren Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından 3 Ekim 1990 tarihinde
Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle sağlanan Alman birliğinin mimarı olarak büyük övgü toplamıştır.
(Bkz. Almanya’nın Yeniden Birleşmesi) Yine iki Almanya’nın birleşmesi sonrasında 1990’da yapılan ilk federal parlamento seçimini kazanmış
ve birleşik Almanya’nın ilk şansölyesi
olmuştur.
Kohl’ün siyasi başarıları arasında,
1980’lerden itibaren Almanya ile
Fransa arasındaki yakınlaşma sürecine yaptığı katkılar da yer almaktadır.
1984 yılında Fransa’daki Verdun askeri mezarlığında düzenlenen tören725

de, Fransa Cumhurbaşkanı François
Mitterand ile el ele çekilen fotoğrafı
Fransız-Alman dostluğunun sembollerinden biri haline gelmiştir.
Kohl ayrıca, “Birleşik Avrupa” fikrinin güçlü savunucularından biri
olarak Soğuk Savaş sonrası dönemde Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB üyeliğine kabul edilmesi
ve böylece Avrupa’nın bütünleşme
sürecinin süratle tamamlanmasında
önemli bir rol oynamıştır.
Kohl, 1998’de yapılan federal parlamento seçimini Sosyal Demokrat
Parti’nin kazanmasının ardından
şansölyelik görevini Gerhard Schröder’e teslim etmiştir. Kohl, CDU’da
bir tür üstün hizmet nişanı anlamına gelen “Onursal Başkan” seçilmiştir. Kohl, kendisinden sonra CDU
Genel Başkanı ve daha sonra Şansölye olan Angela Merkel’in siyasi
yaşamında etkin bir rol oynamıştır.
Doğu Almanyalı politikacıya kılavuzluk yapan Kohl, Merkel’i önce
1990 yılında aile bakanlığına, ardından da çevre bakanlığına atamıştır.
Kohl’den sonra partinin genel başkanı olan Merkel, 2005’te Almanya
Şansölyesi seçilmiştir. 2000 yılında
CDU’da ortaya çıkan bağış skandalı
Kohl’ün siyasi kariyerine gölge düşürmüştür. Bağışların kayda geçmeden parti faaliyetlerinde kullanıldığının ortaya çıkması üzerine Meclis
Başkanı Wolfgang Thierse, CDU’yu
40 milyon Alman markı cezaya çarptırmış, CDU yönetimindeki yaşanan
iç çekişmeler sonucu, Kohl partinin onursal başkanlığından istifa
etmiştir. Kohl, 16 Haziran 2017’de,
87 yaşında yine doğduğu kent olan
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Ludwigshafen’de hayata gözlerini
yummuştur.
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. “Helmut Kohl
and François Mitterrand: leaders
in reconciliation“, https://europa.
eu/european-union/sites/europaeu/files/eu-pioneers/eu-pioneers-kohl-mitterrand_en.pdf
Küsters, Hanns Jürgen ve Hospes
Ulrike. “Helmut Kohl”, Konrad Adenauer Stiftung, https://www.kas.de/
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Konrad Adenauer Stiftung. “Helmut
Josef Michael Kohl”, https://www.
helmut-kohl.de/

Kolluk Kuvvetleri
İşbirliği Ajansı (Agency
for Law Enforcement
Cooperation)
Bkz. Avrupa Polis Ofisi

Kombine Nomenklatür
(Combined
Nomenclature)
–Zafer Can DARTAN–
Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin dış
ticaret istatistiklerini daha detaylı
izleyebilmek için Kombine Nomenklatür adlı 8 haneli ortak bir kod kullanmaktadır. Kombine Nomenklatür
(Combined Nomenclature – CN),
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Birlik üyesi ülkelerin ticaretini daha
detaylı izlemek için 6 haneli Armonize Sisteme 2 hane eklenerek oluşturulmuştur. Başka bir ifadeyle, CN
= HS Code + 2. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği içersinde olmasından dolayı, Türkiye’nin 8 haneli kodları ve
ürün grupları AB ülkeleri ile uyumlu
hale getirilmiştir.

https://gumrukrehberi.gov.tr

Türk Gümrük Tarife cetvelinde 10
haneli olan “Milli alt açılım kodu”
farklı vergi uygulamalarımız için
açılan pozisyonlar olmakla birlikte
pratikte kullanılmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de gümrük vergileri
12 haneli kodlarla belirlenmektedir.
Tarife cetvelinde, 12 haneli kod olan
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
(GTİP), ülkemizde ürünlerin en detaylı haliyle sınıflandıran, ürünlerin
gümrük vergilerinin tahakkuk ettirildiği ve istatistiksel amaçlarla kullanılan koddur. Kısaca, Türk Gümrük
Cetvelinin ilk 6 hanesi Armonize
Sistemi, sonraki iki hane (8’li kod)
AB Kombine Nomenklatür – CN kodunu, sonraki iki hane milli alt açılım kodunu (10’lu kod) ve 12 haneli
kod ise istatistik açılımı olan GTİP’i
ifade etmektedir. Teknik olarak her
bir kod ayrı bir isimle adlandırılmaktadır. Türkiye 1996 yılında Gümrük
Birliği’ne katıldıktan sonra AB Kombine Nomenklatürüne dayalı olarak
12 rakamlı gümrük tarifesi istatistik
pozisyonunu kullanmaya başlamıştır.

https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-sikca-sorulan-sorular-gumruk-tarifesi-nedir.html

Trade Atlas: ‘’GTİP Sorgulama’’,
https://www.tradeatlas.com/tr/
page/gtip-nedir-gtip-no-sorgulamagtip-no-ogrenme
OAİBl: ‘’Gümrük Tarifesi Nedir?’’

Komisyon (Commission)
–Kamuran REÇBER–

Okuma Listesi

Avrupa Toplulukları’nın kuruluşundan sonraki dönemde 1965 yılında
imzalanan ve 1967 yılında yürürlüğe giren Füzyon Antlaşması md. 9
gereğince, Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu Yüksek Otoritesi, Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa
Ekonomik Topluluğu Komisyonları
birleştirilmiş ve o dönem itibarıyla
bir Avrupa Toplulukları Komisyonu
oluşturulmuştur. Günümüzde Avrupa Komisyonu ya da Komisyon olarak nitelendirilen bu kurum, Avrupa
Birliği’nin (AB) özellikle yürütmeye
(yasama, denetleme vb. görevleri de bulunmaktadır) ilişkin yetki
kullanma yetkisiyle donatılan ana
kurumlarından birisidir. Komisyon,
kurucu antlaşmalar itibarıyla kendisine tanınan yetkileri kendi spesifik
yapısı itibarıyla kullanmaktadır.

T.C Ticaret Bakanlığı: ‘’Tarife Sınıflandırması Nasıl Yapılır?’’

Komisyon üyeleri, Üye Devletleri
değil AB’yi temsil etmektedir. Böyle
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olmakla birlikte sadece Üye Devletlerin uyrukluğunda bulunan kişiler
Komisyon üyesi olabilmektedir. AB
Zirvesi ve Konsey’de Üye Devletlerin ulusal çıkarlarının temsili öncelikli olmaktadır. Oysaki, Komisyon,
AB’nin genel çıkarlarını gözetmekte
ve bu amaçla uygun girişimlerde
bulunmaktadır. Komisyon, gerek
yapısı gerek kurucu antlaşmalar tarafından kendisine tanınan yetkiler
itibarıyla uluslarüstü bir karaktere
sahip olmakta ve AB’nin bütün çıkarlarını gözetmektedir.
Komisyon’un yapısı, basit çoğunluk / oy çokluğu ile karar alması ve
kullandığı yetkiler itibarıyla bu kurumun uluslarüstü niteliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu
anlamda Komisyon üyeleri seçilip
atandıktan sonra ulusal çıkarları değil, AB’nin çıkarlarını temsil etmektedir. Komisyon üyeleri, görevleri
sona erdikten sonra da görevleriyle
uyumlu eylemler gerçekleştirme ve
işlemler tesis etme yükümlülüğü altındadır. Komisyon üyelerinin seçiminde kişisel beceri, Avrupa değerlerini özümseme veya bu değerlere
bağlılık, bağımsızlık ve tarafsızlık
önemli kriterler olmaktadır. Komisyon üyeleri özellikle görevleri esnasında uyrukluğunu taşıdıkları Üye
Devlet(ler)in ulusal çıkarlarını veya
mensubu oldukları siyasal partilerin
çıkarlarını temsil edememektedir.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 192–233.
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Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
183–194.

Komisyon Başkanı
(President of the
Commission)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ana
kurum olarak görev yapan Komisyon’un doğal olarak Başkanı bulunmaktadır. Komisyon Başkanı, Konsey tarafından nitelikli oy çokluğu
ile karar alınarak tayin edilmekte
ve bu tayin, Avrupa Parlamentosu
tarafından onaylanmaktadır. Komisyon Başkanı, Komisyon’un görevini
icra ettiği çerçevede yönlendirmeleri tanımlamakta, Komisyon’un eylemlerinin etkin, tutarlı ve mesleki
işbirliği içinde olmasını sağlamak
amacıyla Komisyon’un iç organizasyonuna karar vermekte, Komisyon
üyeleri arasından, Yüksek Temsilci’nin dışındaki diğer Başkan Yardımcılarını atamaktadır.
Komisyon Başkanı, üyelikle bağdaşmayan bir eylemde bulunan veya
işlem gerçekleştiren Komisyon üyelerinden birinin istifa etmesini isteyebilmektedir. Komisyon Başkanı,
Yüksek Temsilci’nin istifasını da talep edebilmektedir.
Komisyon Başkanı, Komisyonun çalışmalarının hazırlanmasından ve
kararlarının uygulanmasından özel
olarak sorumlu oldukları eylem
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alanlarını Komisyon üyelerine vermektedir. Komisyon Başkanı, Komisyon üyelerine verdiği bu görev alanlarını her zaman değiştirebilmekte
ve Komisyon üyeleri arasından yapısını belirlediği ve Başkanını atadığı
sürekli veya özel gruplar kurabilmektedir. Komisyon Başkanı, bu grupların görev süresini belirlemekte ve
işleyiş yöntemlerini onaylamaktadır.
Komisyon üyelerinin grupları, Komisyon Başkanı tarafından belirlenen siyasi yönlendirmelere ve göreve göre
ve Komisyon tarafından öngörülen
stratejik öncelikler ve amaçlar çerçevesinde, Komisyon çalışmalarının
hazırlanmasına ve koordinasyonuna
katkıda bulunmaktadır.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa: Dora
Yayınları, 2018, s. 192–200.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
183–194.

Komitoloji (Comitology)
–A. Aslı BİLGİN–
Lizbon Antlaşması (2009) öncesi ve
sonrası olmak üzere iki farklı süreçte ele alınması gereken komitoloji
prosedürü Konsey tarafından kabul
edilen tasarrufların Komisyon tarafından yürütülmesi, uygulanması
amacıyla Üye Devlet temsilcilerinden oluşturulan komitelerle işbirliği
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içerisinde uygulama tasarruflarının
hayata geçirilmesi sürecine verilen
isimdir. Her ne kadar antlaşmalarda
uygulama yetkisinin Konsey tarafından Komisyon’a aktarıldığı ölçüde
Komisyon tarafından yerine getirileceği düzenlenmişse de (Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması md. 211/4, 202/3), Komitoloji
Prosedürü Avrupa Tek Senedi (ATS)
(1987) ile antlaşmalarda yapılan değişiklikle önce kurucu antlaşmalara
(ATS ile değişik AET Antlaşması md.
145), buna dayanarak Konsey tarafından alınan 87/373 sayılı Karar ile
Birlik hukukuna dahil olmuştur. Böylece, kurucu antlaşmada Komisyon’a
tanınan bu yetki, komitelerin dahili
ile Üye Devletlerin gözetiminde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 1999
yılında prosedürü şeffaf kılmak ve
Avrupa Parlamentosu’nun aktif katılımını sağlamak amacıyla değişikliğe uğrayan karar, 2006 yılında da
birtakım değişikliklere uğramış ve
prosedür dört farklı komite üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Üye
Devlet temsilcilerinden oluşan ve
Komisyon’un başkanlık ettiği bu komiteler, istişari, yönetim, düzenleyici
ve gözetimli düzenleyici olmak üzere dört ayrı statüde kurulmaktadır.
İstişari prosedürde komitenin görüşü azami ölçüde dikkate alınırken,
yönetim prosedüründe olduğu gibi
bağlayıcı değildir. Ancak, düzenleyici
ve gözetimli düzenleyici prosedürlerde Komisyon, komitenin görüşüne uygun olarak uygulama tasarrufu
çıkarabilmektedir.
Lizbon Antlaşması sonrası 182/2011
sayılı Tüzük ile uygulanmakta olan
729

komitoloji prosedürü Lizbon öncesi
komitoloji prosedürüne tabi olan
yetki devrine dayanan tasarrufu
kapsam dışında tutarken, uygulama
tasarrufu komitoloji prosedürü kapsamında muhafaza edilmiştir.
Bugün istişari ve inceleme olmak
üzere iki farklı komite prosedürü
bulunmaktadır. Alınacak uygulama
tasarrufunun niteliği ve etkisi göz
önüne alınmak suretiyle bu iki usulden hangisinin uygulanacağı ilgili
ana tasarrufa göre belirlenmektedir. İlgili Tüzük md. 2’de inceleme
prosedürünün ortak tarım politikası ve ortak balıkçılık politikası,
güvenlik ve asayiş, hayvan ve bitki
sağlığının veya güvenliğinin korunması, ortak ticaret politikası, vergi
ve genel uygulama alanına sahip konularda uygulanabileceği düzenlenmiştir. Sayılan bu alanların dışında
ise istişari prosedürün uygulanması mümkündür. İstişari prosedürde
yine komitenin görüşü azami ölçüde Komisyonca göz önüne alınarak karar verilirken, inceleme prosedüründe komitenin görüşünün
olumlu olması halinde Komisyon’un
uygulama tasarrufu kabul etmesi
mümkündür. Komitenin olumsuz
görüş sunması halinde ise Komisyon, üzerinde değişiklik yapmak
suretiyle iki ay içerisinde komiteye
yeni görüşünü sunabileceği gibi, bir
ay içerisinde aynı önerinin değerlendirilmesi için itiraz komitesine
başvurabilir. Komisyon sadece ilgili
Tüzük md. 5/4’te belirtilen durumlarda uygulama tasarrufu önerisini
tasarrufa ancak öneriyi değiştirerek
iki ay içerisinde komiteye sunabilir
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ya da değişiklik yapmaksızın bir ay
içerisinde itiraz komitesine götürebilir. Komisyon’un itiraz komitesine
taşıdığı bir uygulama tasarrufu önerisinin tasarrufa dönüştürülebilmesi
için ya itiraz komitesi olumlu görüş
sunmalı ya da görüş sunmamalıdır.
Aksi halde tasarrufa dönüştürülemez.
Okuma Listesi
Piris, Jean-Claude. The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2010, s. 98–104.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
325–331.
Chalmers, Damien et. al.. European
Union Law, Cambridge: Cambridge
University Press, 3. Baskı, 2014, s.
144–150.

Konfederalizm
(Confederalism)
–Sezgin MERCAN–
Konfederasyon, iki veya daha fazla
farklı siyasi birimin ayrı kimliklerini
koruduğu, fakat belirlenen yetkileri kolaylık, karşılıklı güvenlik ve verimlilik nedenleriyle daha yüksek
bir otoriteye devrettiği bir hükümet
veya yönetim sistemidir. Konfederalizmde otorite veya egemenliğin
temel dayanağı, konfederal yapıyı oluşturan kurucu üyelerdir. Bu
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ve benzeri birimler yalnızca belirli
yetkiler verilen merkezi hükümeti
kontrol etmektedirler. Üye ülkelerin özerkliklerini muhafaza etmeleri ve merkezi hükümeti kontrol
edebilmeleri hükümetlerarası bir
organizasyon yapısını yansıtmaktadır. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin yönetimdeki ağırlıklarından
dolayı konfederal yapılanmaya da
örnek verilebilecek bir oluşumdur.
Burada esnek, fakat kurumsallaşmış bir bütünleşme söz konusudur.
Mutlak federal yükümlülükler bulunmamaktadır. Anayasal düzeyde
bir örgütlenme ve kurumsallaşma
yoktur. Avrupa Toplulukları 1993
Maastricht Antlaşması sonrasında
AB adı altında bir konfederasyon niteliği taşır hale gelmiştir. Bu sayede
AB ve bütünleşmeyle ilgili çalışmalar, işlevselcilikten konfederasyona
doğru adeta evrilmiştir. AB üyeleri
arasında gümrük vergilerinin kaldırılması ve serbest ticaretin uygulanması, ortak gümrük vergilerinin
kullanılması, Ortak Tarım Politikası;
işçilerin serbest dolaşımı; sermayenin serbest dolaşımı; AB düzeyinde
adil rekabet koşullarının korunması;
Parasal Birlik gibi hususlar ya da işlevler AB’nin konfederal niteliğinin
göstergeleridir.
Bu işlevler dışında, Zirve ve Bakanlar Konseyi AB’de kilit roller oynayan kurumlardır. Bakanlar Konseyi
hukuki düzenlemeler ve sektörel
politika yapımı ile koordinasyonunu üstlenirken, Zirve büyük ölçüde
AB’nin siyasi yönelimi ve öncelikleri,
yani sistem yönetimiyle ilgilenmektedir. İki kurum için de ortak olan rol
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dengeleyiciliktir. Her ikisi de, adeta
işbirliğine dayalı bir Konfederalizmi yansıtırcasına, merkezcil bütünleşme dinamikleriyle, üye ülkelere
veya ulusal sınırlara odaklı güç yapılanmasında bulunan merkezkaç
dinamiklere aracılık etmek zorundadırlar. Avrupa bütünleşmesi farklı
grupların temsilini sağlayan bir konfederal yapı olarak kabul edilirken,
1990’lardaki demokrasi ve bölgesel
bütünleşme ilişkisini anlama çabası
da kendisini göstermiştir. Bir başka
deyişle, bu çabada AB adeta bir örnek olay halini almıştır.
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Konsey (Council)

Okuma Listesi

–Kamuran REÇBER–

Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 144–191.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ya da
AB Bakanlar Konseyi olarak isimlendirilen kurum aslında Konsey’dir.
Konsey’in AB hukuk sisteminde
diğer görevlerinin yanı sıra yasama
yetkisi ve görevi de bulunmaktadır.
Avrupa Toplulukları’nın varlığını
koruduğu dönemde bu kurum Avrupa Toplulukları Konseyi şeklinde
isimlendirilmekteydi. Konsey, AB
sisteminde çeşitli tertiplerde toplanabilmektedir. Konsey’in gerek
AB Antlaşması gerek AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın ilgili düzenlemelerinde görevleri, yetkileri
ve yapısı belirlenmiştir. Ancak, bu
konuda her iki antlaşmanın birçok
düzenlemesinin incelenmesi gerekmektedir. Zira, iki Antlaşmada
da Konsey’e ait görev ve yetkiler
dağınık olarak yer almaktadır.
Konsey, temsil ettiği Üye Devleti
taahhüt altına sokan ve oy kullanma hakkı olan Bakan düzeyindeki
her Üye Devletin bir temsilcisinden
oluşmaktadır. Konsey, bütçe ve yasama fonksiyonlarını Avrupa Parlamentosu ile birlikte icra etmektedir. Konsey, kurucu antlaşmaların
öngördüğü koşullara uygun olarak
koordinasyon ve politika tanımlama fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Konsey’in görev ve yetkileri içerisinde en önemli olanları,
yasamaya ve karar almaya ilişkindir.
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Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
194–204.

Konvansiyon
(Convention)
–İlke GÖÇMEN–
Konvansiyon, İngilizce dilinde
“Convention” esasında Türkçe karşılık olarak “Sözleşme” anlamına
da gelmekteyse de Avrupa bütünleşmesi özelinde ayrı bir anlama da
kavuşmuştur. Bu açıdan, Konvansiyon yöntemi, 1990’lı yılların sonlarından itibaren anayasal nitelikteki
belgeler bakımından hazırlık sürecinin bir parçası olup bugün için
yerleşik bir zemin de kazanmıştır.
Bu yönden, birincisi Avrupa Birliği
(AB) Temel Haklar Şartı (THŞ) ile
ikincisi Avrupa Anayasal Antlaşması ile ilgili süreç ve üçüncüsü Lizbon Antlaşması (2009) ile getirilen
kurucu antlaşma değişikliği usulleri
incelenmelidir.
Konvansiyon yöntemi, ilk olarak,
THŞ’nin hazırlık sürecinin bir parçası olmuştur. 3-4 Haziran 1999
tarihli Köln Zirvesi (para. 44 ve 45),
“[AB]’nin gelişiminin mevcut aşamasında, Birlik düzeyinde uygulanabilir olan temel haklar bir Şart
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içinde konsolide edilmelidir” tespiti ile birlikte THŞ’nin hazırlık süreci
ile ilgili kararlar almıştır. Buna göre
(Ek IV) böyle bir Şart’ın taslağı, hem
Avrupa Parlamentosu hem de ulusal parlamentoların üyelerinin yanı
sıra Devlet ve Hükümet Başkanları
ile Komisyon Başkanı’nın temsilcilerinden oluşacak bir yapı aracılığıyla
hazırlanmalıdır. Ayrıca, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) temsilcileri gözlemci sıfatıyla katılım göstermelidir. Dahası, Ekonomik ve Sosyal
Komite, Bölgeler Komitesi ve sosyal
grup temsilcileri ile birlikte uzmanlar da görüş sunmaya davet edilmelidir. Bu yapı, Aralık 2000 tarihli AB
Zirvesi öncesinde bir taslak belge
hazırlayarak sunmalıdır.
Konvansiyon yöntemi, ikinci olarak,
THŞ’nin hazırlık sürecindeki başarının da payıyla olsa gerek, Avrupa
Anayasal Antlaşması’nın hazırlık
sürecinin bir parçası olmuştur. 1415 Aralık 2001 tarihli Laeken Zirvesi
(para. 3), bir sonraki kurucu antlaşma değişikliği ile ilgili Hükümetlerarası Konferans hazırlıklarının
mümkün olan en geniş katılımla ve
şeffaflıkla olmasını sağlamak için
bir Konvansiyon toplamaya karar
vermiştir. Buna göre (Ek I) Konvansiyon, Birlik’in geleceği hakkındaki tartışmalarla ilgili ana tarafları
içerecek olup Birlik’in gelecekteki
gelişimi ile ilgili ana sorunları değerlendirmek ve olası çeşitli yanıtları
belirlemeye çalışmak ile görevlendirilmiştir. Konvansiyon, V. Giscard
d’Estaing Başkan ve G. Amato ile
J.L. Dehaene Başkan Yardımcıları
olacak şekilde, ana hatlarıyla, DevAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

let ve Hükümet Başkanları temsilcileri (15), ulusal parlamento üyeleri
(30), Avrupa Parlamentosu üyeleri
(16) ve Komisyon temsilcileri (2) ile
oluşacaktır. Ayrıca, aday devletler
birer hükümet temsilcisi ve ikişer
ulusal parlamento üyesi ile ve oluşabilecek herhangi bir konsensüsü
engellememek kaydıyla sürece katılacaktır. Konvansiyonun tartışmaları
ve tüm resmi belgeleri erişime açık
olacak, Konvansiyon AB’nin tüm
çalışma dillerini kullanarak çalışmalarını yürütecektir. Bundan başka,
sivil toplumu temsil eden örgütler
için bir “Forum” açılacaktır. Bu Forum, Konvansiyon ile bu örgütler
arasında düzenli bilgi akışı sağlamak
üzere yapısal bir ağ şeklini alacaktır.
Nihayet, Başkan, Konvansiyon süreci tamamlandıktan sonra AB Zirvesine sonuçları iletecektir. Bu sonuçlar,
Birlik’in geleceği hakkındaki ulusal
tartışmaların sonuçları ile birlikte,
nihai kararları alacak olan Hükümetlerarası Konferans tartışmaları
için bir başlangıç noktası oluşturacaktır.
Konvansiyon yöntemi, üçüncü olarak, Lizbon Antlaşması ile birlikte
kurucu antlaşma değişikliği sürecinin bir parçası olmuştur. Lizbon
Antlaşması ile değişik AB Antlaşması (md. 48), AB açısından kurucu
antlaşma değişikliğini “olağan değiştirme usulü” ve “basitleştirilmiş
değiştirme usulleri” şeklinde ikiye
ayırmış olup Konvansiyon yöntemi
önceki ile alakalıdır. Buna göre herhangi bir üye devlet hükümeti, Avrupa Parlamentosu veya Komisyon,
kurucu antlaşmaların değiştirilmesi
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için Konseye öneri sunabilir. Konsey bu önerileri AB Zirvesine sunar.
Ayrıca bu öneriler ulusal parlamentolara bildirilir. AB Zirvesi, Avrupa
Parlamentosuna ve Komisyona danıştıktan sonra basit çoğunlukla
önerilen değişikliklerin incelenmesi
yönünde bir karar kabul edebilir. Bu
hâlde iki ihtimal söz konusu olur:
Zirve Başkanı, ulusal parlamentoların, üye devletlerin devlet veya
hükümet başkanlarının, Avrupa Parlamentosunun ve Komisyonun temsilcilerinden oluşan bir Konvansiyon
toplayabilir. Ayrıca parasal alan ile
ilgili kurumsal değişiklikler söz konusuysa Avrupa Merkez Bankasına
da danışılır. Konvansiyon, değişiklik
önerilerini inceler ve üye devletler
hükümet temsilcileri konferansının (Hükümetlerarası Konferans)
toplanmasına yönelik bir tavsiyeyi
konsensüsle kabul eder. AB Zirvesi, önerilen değişikliklerin kapsamı
gerekli kılmadığı takdirde, Avrupa
Parlamentosunun muvafakatini aldıktan sonra basit çoğunlukla bir
Konvansiyon toplamamayı kararlaştırabilir. Bu durumda AB Zirvesi, üye
devletler hükümet temsilcileri konferansının (Hükümetlerarası Konferans) görev ve yetkilerini belirler.
Okuma Listesi
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Koordinasyon Refleksi
(Coordination Reflex)
–Hatice YAZGAN–
Koordinasyon refleksi, hükümetlerarası nitelik taşıyan, bir başka
deyişle, Avrupa Birliği (AB) kurumlarından ziyade AB üyesi ülkelerin
karar alma süreçlerinde etkin olduğu ve oybirliği ile alınan kararların
sayısının fazla olduğu bir politika
alanı olan dış ve güvenlik politika
literatüründe ve Avrupa yönetişiminde sözü edilen bir kavram olarak
kabul edilmektedir. Koordinasyon
refleksi, hükümetlerarası nitelik taşıyan dış ve güvenlik politikası alanında, AB üye devlet temsilcilerinin,
Konseyde ve çalışma gruplarında
alınacak kararlarda resmi ve daha
çok gayri resmi olarak birbirleriyle
görüş alışverişinde bulunarak iletişimlerini sürdürmeleri ve birbirlerinin tutumlarını dikkate almaları
olarak tanımlanmaktadır. Bir başka
deyişle, AB dış ve güvenlik politikası
kapsamında alınacak kararlarda üye
ülkeler, koordinasyon refleksiyle
birbirlerinin görüşlerini de dikkate
alan ve AB içindeki konsensüs kültürünü yansıtan şekilde davranma
eğilimi sergilemektedir. Böylelikle
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

AB üyesi ülkelerin dış politikaları
arasındaki etkileşim ve koordinasyon oluşturulabilmektedir. Koordinasyon refleksi konusu literatürde
Avrupalılaşma kavramı ile de açıklanabilmektedir. Yeni AB üyesi olan
ülkeler, sosyalizasyon süreci ile dış
politikalarını gerek AB gerekse diğer üye devletler ile uyumlu hale
getirmeye başlarlar. Ancak yine de
kimi büyük uluslararası krizlerde AB
dış ve güvenlik politikasında yapısal
sorunlar nedeniyle tek sesle hareket edememe, süregelen bir sorun
olmaya devam etmektedir.
Okuma Listesi
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Kopenhag Kriterleri
(Copenhagen Criteria)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) üyesi olabilmek için ülkelerin yerine getirmesi
gereken temel koşullar Kopenhag
Kriterleri olarak adlandırılmaktadır.
Katılım kriterlerinin özünü oluşturan bu kriterler, 1993 yılında gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesinde
ortaya konmuştur. Kopenhag kriterleri literatürde 1) Siyasi Kriterler 2)
Ekonomik Kriterler ve 3) Üyelik yükümlülüklerinin üstlenilmesi olarak
gruplandırılmaktadır.
Buna göre; siyasi kriter kapsamında, genişleme sürecindeki ülkenin
“demokrasi, hukukun üstünlüğü,
insan hakları, azınlıkların korunması ve azınlıklara saygı gösterilmesini
garanti eden istikrarlı kurumlara sahip olması”; ekonomik kriter kapsamında “işleyen bir piyasa ekonomisi ve Birlik içinde rekabet ve piyasa
güçleri ile başa çıkma kapasitesine
sahip olması” gerekmektedir. Üyelik yükümlülüklerinin üstlenilmesi
olarak ifade edilen son kriter kapsamında da aday ülkenin, “AB müktesebatını oluşturan kural, standart
ve politikaları etkili bir şekilde uygulayabilme kapasitesine sahip olması” kastedilmektedir. 1995 yılında
gerçekleştirilen Madrid Zirvesi’nde ise bu kriterlerin devamı olarak
kabul edilebilecek, aday ülkelerin
idari kapasitelerinin AB ile uyumlaştırılması bir kriter olarak belirtilmiştir. Ayrıca, AB’nin de yeni üyeleri
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entegre edebilecek durumda olması
gerekir. Önce hazmetme kapasitesi,
ancak sonra entegrasyon kapasitesi olarak adlandırılan bu kavram da
kriterler kapsamında değerlendirilmektedir. Genişleme sürecinde yer
alan ülkenin katılım müzakerelerine
başlayabilmesi için siyasi kriterleri
karşılaması gerekmektedir. Ekonomik kriter ve üyelik yükümlülüklerinin ve müktesebatın üstlenilmesi
kriterlerinin ise müzakere sürecinde
tamamlanması gerekmektedir. (Bkz.
Koşulluluk)
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Koruyucu İç Vergi Yasağı
(Prohibition of Protective
Taxation)
–İlke GÖÇMEN–
Koruyucu iç vergi yasağı, tarihsel
gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
Koruyucu iç vergi yasağı, ayrımcı iç
vergi yasağı ile birlikte, ilk olarak,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması ile öngörülmüştür. Koruyucu iç vergi yasağı, bu Antlaşma
ile kurulmak istenen gümrük birliğinin ve ortak pazarın bir unsuru
olan malların serbest dolaşımının
alt unsurlarından bir tanesidir. Koruyucu iç vergi yasağı, orijinal kurucu
antlaşma ile getirildikten sonra kurucu antlaşma değişikliği ile, yani
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009)
ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
Koruyucu iç vergi yasağı, hem gümrük birliği hem de İç Pazar ile bağlantılı olsa bile, gümrük vergisi yasağını ve gümrük vergisine eş etkili
vergi yasağını bütünlediğinden,
esasen, gümrük birliğinin ana bileşenlerinden birisidir. Bu yönden, Air
Liquide Industries Belgium kararına
(C–393/04 and C–41/05) göre koruyucu iç vergi yasağının amacı, “diğer
Üye Devletlerden gelen ürünlere
karşı ayrım yapan iç verginin uygulanmasından kaynaklanabilecek her
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türlü korumayı ortadan kaldırmak
suretiyle Üye Devletler arası malların serbest dolaşımını normal rekabet koşulları altında sağlamak”tır.
Koruyucu iç vergi yasağı, ayrımcı
iç vergi yasağı ile birlikte, Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 110. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre:
“Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Devletlerin ürünlerine, kendi benzer
ürünlerine doğrudan veya dolaylı
olarak uyguladığından daha yüksek
herhangi bir iç vergiyi doğrudan
veya dolaylı olarak koyamaz.
Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Devletlerin ürünlerine, diğer ürünlere
dolaylı koruma sağlayacak nitelikte
bir iç vergi koyamaz.”

dom kararına göre (Case 170/78),
benzer ürün sayılmayan ve ithalat
yapan ülkenin belirli ürünleri ile
kısmi veya potansiyel olarak rekabet hâlindeki ürünlerdir. Rekabet
ilişkisinin olup olmadığı belirlenirken pazarın mevcut hâlinin yanı
sıra Birlik içi malların serbest dolaşımına ilişkin olası gelişmeler ve
ticaretin artması ile birlikte açığa
çıkabilecek bir ürünün diğerinin
ikamesi olma potansiyeli de göz
önünde bulundurulmalıdır.
İkinci olarak, koruyuculuk yasağının
uygulanışı üzerinde durulmalıdır.
Koruyuculuk, ilgili yerli ürünlerin ithal ürünler karşısında bir tür örtülü
mali koruyuculuktan yararlanması
hâlinde ortaya çıkar. Bir Üye Devlet,
iç vergilendirme rejimini kullanarak
ithal ürünler karşısında diğer yerli
ürünleri koruyorsa bu, yasaktır.

Koruyucu iç vergi yasağı, 110/2.
madde çerçevesinde diğer ürün söz
konusu olduğunda koruyucu vergi
getirmek ile ilgilidir. Diğer ürün ya
da koruyuculuk kavramları, birincil
hukuk veya ikincil hukuk aracılığıyla tanımlanmamışsa da Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından ortaya konmuştur. Yerleşik
içtihat hukuku uyarınca her Üye
Devlet, Avrupa Birliği (AB) uyumlaştırma tasarrufunun yokluğunda,
kendi iç vergilendirme rejimini benimseyebilir, ancak bu rejim, ithal
ürünler karşısında diğer yerli ürünleri koruyucu nitelikte olmamalıdır.

Candan, Tolga. “Malların Serbest
Dolaşımı”, Belgin Akçay ve Gülüm
Bayraktaroğlu Özçelik (der), Lizbon
Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı,
2012, s. 24–26.

İlk olarak, diğer ürün kavramı üstünde durulmalıdır. Diğer ürün kavramı, Commission v United King-

Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Maddi
Hukuku: İç Pazar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2017, s. 147–158.
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Koruyucu iç vergi yasağı örneği olarak Commission v Italy kararı (Case
184/85) veya Commission v Sweden kararı (C–167/05) gösterilebilir.
Okuma Listesi
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Gündemi, iyi yönetişim ve hukukun
üstünlüğü, rekabet gücü ve yatırım
ortamı ile eğitim ve istihdam olmak
üzere üç önceliğe odaklanmaktadır.

Kosova (Kosovo)

Avrupa
Komisyonu
Temmuz
2018’de, vatandaşları AB’ye seyahatlerinde vize serbestisi hakkı
tanınmayan tek Batı Balkan ülkesi
olan Kosova’nın da vize serbestliği
yol haritasının gerekliklerini yerine
getirdiğini teyit etmiştir. Vize serbestliğinin hayata geçirilebilmesi
için Avrupa Birliği Konseyi’nin onayı
beklenmektedir.

–Yeliz ŞAHİN–
Kosova’nın başkenti Priştine’dir; güneyinde Kuzey Makedonya, kuzey
ve doğusunda Sırbistan, kuzeybatısında Karadağ ve güneybatısında Arnavutluk bulunmaktadır. 1
milyon 784 bin kişilik nüfusa sahip
Kosova’nın yüzölçümü 10 bin 905
km2’dir.
Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde
bağımsızlığını ilan etmiştir. Mevcut
durumda Avrupa Birliği’ne (AB) potansiyel aday ülke olan Kosova, beş
AB üyesi devlet (Romanya, Slovakya, İspanya, Yunanistan ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından
tanınmamaktadır. Kosova ile AB
arasında müzakerelerine 28 Ekim
2013’te başlanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, 2015 yılında imzalanarak, 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstikrar ve Ortaklık
Anlaşması, AB ile Kosova arasındaki
ilişkilerin temel çerçevesini oluşturmaktadır. (Bkz. İstikrar ve Ortaklık
Süreci)
AB ile Kosova arasında Kasım
2016’da başlatılan “Avrupa Reform
Gündemi”, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması kapsamındaki reformların hayata geçirilmesinde önemli bir araç
görevi görmektedir. Avrupa Reform
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Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde varılacak kapsamlı
bir anlaşmanın Kosova’nın AB ile
bütünleşme sürecine katkıda bulunacağı AB tarafından vurgulanmaktadır. 2018 yılında, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç
arasında AB arabuluculuğundaki
Belgrad-Priştine diyaloğu kapsamında toprak mübadelesi fikri gündeme
gelmiştir. Kosova’nın Sırp nüfusun
çoğunlukta olduğu kuzeyi ile Sırbistan’ın Arnavut nüfusun çoğunlukta
olduğu Preşevo Vadisi’nin iki ülke
arasında el değiştirmesi teklifinin
ele alınması endişe yaratmıştır. Kosova’nın Sırbistan’dan ithal mallara
% 100 gümrük vergisi uygulaması
nedeniyle diyalog çıkmaza girmiştir.
Okuma Listesi
Dessus, Z.; Rexha, A.; Merja A. ve Stratulat, C. “Kosovo’s EU candidate status: a goal within reach?”, Discussion
Paper, European Policy Centre, 2017,
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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Kosova Savaşı 		
(Kosovo War)
–Birgül DEMİRTAŞ–
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin
Kosova bölgesinde Şubat 1998’de
başlayan ve Haziran 1999’a kadar
süren çatışmalar Kosova Savaşı olarak adlandırılmaktadır. Çatışmalar
önce Kosovalı Arnavutlarla Sırp yönetimi arasında başlamış, savaşın
giderek yoğunlaşması üzerine NATO
24 Mart-10 Haziran 1999 tarihleri
arasında Sırp hedeflerine yönelik
askeri müdahalede bulunmuştur.
Kosova’da Arnavutlar ve Sırplar arasındaki anlaşmazlığın kökenleri eskiye dayanmaktadır. Birinci Dünya
Savaşı’nın sona ermesinin ardından
kurulan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı; Sırp yönetiminin hegemonyasına
dayalı olarak kurulmuş, Arnavutlar
başta olmak üzere ülkede yaşayan
diğer halklar bu dönemde ciddi
baskılarla karşılaşmıştı. Hem etnik
aidiyetleri hem anadilleri hem de
dini inançları açısından azınlık durumunda olan Kosovalı Arnavutlar
ülke yönetiminden tamamen dışlanmıştı. Bu dönemde, bir yandan
Arnavutça eğitim yapan okullar kapatılırken, öte yandan, Arnavutça
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basın yayın organlarının faaliyetleri
yasaklanmıştı. Aynı zamanda, Sırp
milliyetçisi Belgrad yönetimi, Kosova’nın demografisini değiştirebilmek amacıyla bölgeye Sırp nüfusu
yerleştirmekteydi. Bu politikanın
sonucunda 1921 yılında yapılan
nüfus sayımına göre Kosova’da yaşayan Arnavut nüfusun oranı %65,8
iken 1939’da bu oran %54,4’e düşmüş, bölgede yaşayan Sırp nüfusun oranı ise %21,1’den %33,1’e
çıkmıştır. Bir başka deyişle, maruz
kaldıkları baskı politikalarına karşı
Kosovalı Arnavutlar bölgeden ayrılıp Arnavutluk başta olmak üzere
komşu ülkelere kaçarken, Belgrad
yönetimi bölgedeki Sırp nüfusunu
arttırarak demografik yapıyı değiştirmeye çalışmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise İtalya, Kosova’yı
Arnavutluk’la birleştirmiş olsa da
savaş bitip de İtalya yenilince Kosova Yugoslavya’ya iade edilmiştir.
Kosovalı Arnavutlar için 1968’den
itibaren yapılan yasal düzenlemeler
önemli bir rahatlamaya yol açmıştır. 1968’deki yasal düzenlemelerle
Kosova’ya cumhuriyetlere eşdeğer
yetkiler tanınmıştır. 1974’teki yeni
anayasayla da Voyvodina’yla birlikte
Kosova da özerk bölge ilan edilmiş
ve federasyondan ayrılma hakkı dışında cumhuriyetlere yakın haklara
sahip olmuştur. Yugoslavya Devlet
Başkanı Josip Broz Tito’nun 1980’de
hayatını kaybetmesinin ardından
Kosovalı Arnavutlar için Krallık dönemindekine benzer zor koşullar
yeniden baş göstermiştir. 1981’de
yaşam standartlarını protesto eden
Arnavut üniversite öğrencilerine
polisin zor kullanarak müdahale
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etmesi, pek çok tarihçi tarafından
Yugoslavya’nın dağılma sürecinin
başlangıcı olarak kabul etmektedir. 1989’da Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç’in I. Kosova
Meydan Muharebesi’nin 600. yıldönümünde Kosova’yı ziyaret ederek
Sırplara hitaben yaptığı konuşmada
Arnavutların Sırpların haklarını ihlal
ettiklerini iddia etmesi, Kosova’da
Sırp-Arnavut gerginliğini tırmandıracak zemini hazırlamıştır. Aynı yıl
Miloşeviç yönetiminin Kosova ve
Voyvodina’nın özerkliklerini kaldırararak her iki bölgeyi de Sırbistan’a
doğrudan bağlı hale getirmesi, aşırı
Sırp milliyetçisi politikaların önemli
bir göstergesi olmuştur. Bu dönemde, ayrıca, devlet kurumlarında çalışan Arnavutlar işten çıkartılmış ve
okullarda Arnavutça eğitime son
verilmiştir. Tüm eğitim kurumlarında zorunlu dil olarak Sırpça kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında,
Arnavutça basın yayın kurumları
kapatılmış, hatta Arnavutça sokak
isimleri bile Sırpça sokak isimleriyle değiştirilmiştir. Sırp milliyetçisi
yönetimin artan baskılarına karşı
Kosovalı Arnavutlar, İbrahim Rugova’nın önderliğinde 1989-1996
arası barışçı direniş göstermişlerdir.
1990’da tek taraflı bağımsızlık ilan
eden ve 1992’de Rugova’yı devlet
başkanı seçen Kosovalı Arnavutlar,
Sırp yönetiminden bağımsız bir şekilde kendi okullarını ve sağlık birimlerini açmışlar ve bu yapıların finansmanını da yurtdışında yaşayan
Arnavut diasporasının katkılarıyla
sağlamışlardır. Ne var ki Bosna-Hersek Savaşı’nı bitiren Dayton Barış
Anlaşması’nda Kosova sorununa
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hiç değinilmemesi ve barışçı direniş
yöntemiyle Kosovalı Arnavutların
sorunlarının çözülmemesi bazı Kosovalı Arnavutların Kosova Kurtuluş
Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës - UÇK ) adında silahlı bir örgüt
kurmasına yol açmıştır. UÇK, Kosovalı Arnavutlara göre kurtuluş ordusu, Sırbistan’a göre ise terör örgütüydü. UÇK’nın, Sırp askeri hedeflerine saldırılar düzenlemesinin ardından Miloşeviç yönetimi, sivil-milis
ayrımı yapmadan Kosovalı Arnavutlara yönelik saldırılar düzenlemeye
başlamıştır. Arnavut-Sırp çatışması,
1998 yılında daha da artmıştır. Ocak
1999’da Sırp askerlerinin Racak köyünde 45 Arnavut sivili katletmesi
uluslararası toplumun büyük tepkisine yol açmıştır. Saldırıların şiddetlenmesi üzerine 24 Mart 1999’da
NATO Sırp hedeflerine yönelik askeri
müdahale düzenlemiştir. NATO’nun
müdahalesi öncesi ABD başta olmak
üzere Batılı ülkelerin tüm çabalarına
rağmen, Rusya ve Çin’in itirazları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nden onay alınamamıştır.
NATO’nun Kosova’ya müdahalesi literatürde “insani müdahale” olarak
adlandırılmaktadır. Kosova Savaşı’nın ardından Kosova’da Sırp yönetimi fiili olarak sona ermiş, 2008’de
Kosova’nın bağımsızlık ilanına doğru
giden süreç başlamıştır. (Bkz. Batı
Balkanlar) (Bkz. İstikrar ve Ortaklık
Süreci) (Bkz. Kosova)
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Koşulluluk
(Conditionality)
–Hatice YAZGAN–
Koşulluluk, Avrupa Birliği’ne (AB)
ve diğer uluslararası kuruluşlara
üye olabilmek için ülkelerin gerekli
koşulları (kriterleri) yerine getirmesi gerektiğine işaret eden kavramdır. Ancak AB’ye üye olabilmek için
koşullar; genişleme literatüründe
tartışıldığı üzere, AB mevzuatının
genişlemesi, başvuran ülkelerin
şartları ve genişleme politikasından
edinilen tecrübeler ile yıllar içinde
kurumsallaşmış ve çeşitlenmiştir.
Genişleme literatüründe belirtildiği
üzere (Örn: Gateva) AB koşulluluğu
genişleme sürecinin her aşamasında mevcuttur. Bunlar: Başvuru koşulları (AB Antlaşması 49. madde),
katılım müzakerelerine başlamak
için Kopenhag (siyasi) kriterlerinin
yerine getirilmesi şartı, müzakereler sırasında ekonomik kriter ve AB
müktesebatının üstlenilmesi şartı,
kimi ülkeler için katılım sonrasında
yerine getirilmesi gereken koşullardır. (Bkz. Bulgaristan ve Romanya
için İşbirliği ve Tetkik Mekanizması). Ayrıca ülkelerin kendilerine özgü
şartları, Batı Balkanlar örneğinAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

de olduğu gibi bazı özel koşulların
(Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza
Mahkemesi ile işbirliği koşulu gibi)
oluşturulmasına neden olmuştur.
AB üyesi olan ülkelerin artık AB’nin
koşulluluk etkisi azaldığından bazı
Birlik uygulamalarından sapma
olasılığı, genişleme sürecinde olan
ülkelere AB’nin daha sıkı kontrol
edilir bir koşulluluk mekanizması
uygulamasıyla sonuçlanmıştırç Nitekim AB Genişleme Stratejilerinde de izlendiği üzere, özellikle 2006
yılından itibaren AB’nin koşulluluk
ilkesini daha fazla vurguladığı, 2012
yılından itibaren de müzakere sürecinde 23. ve 24. Fasılların (“Yargı ve
Temel Haklar”, “Adalet, Özgürlük,
Güvenlik”) öncelikli olarak ele alındığı ve temel haklara vurgu yapıldığı
görülmektedir. Akademik yazında,
Grabbe’nin belirttiği gibi, AB üyelik
koşullarının kapsamının geniş ve
yoruma açık olması, değişen şartlar nedeniyle koşullara yenilerinin
eklenmesi gibi çeşitli eleştiriler de
vardır. Ayrıca AB’nin genişleme sürecinde yer alan ülkelerin sözkonusu koşullara uymalarını sağlamak
için izlediği yöntem de sıklıkla tartışılmıştır. Diğer modeller yanında,
Schimmelfenning’in çalışmalarında
incelenen aday ülkelere koşullara
uymaları için AB tarafından finansal
ve kurumsal destek sağladığı “dış
teşvik modeli” gibi modeller genişleme sürecini açıklamaktadır. Bu
kapsamda, koşulların etkililiği konusunda da AB’nin inandırıcı taahhüdü yanında AB sürecinin aday ülkede iç siyasi maliyet yaratan etkileri
gibi farklı faktörler ele alınmaktadır.
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Müzakere Çerçevesinde müzakere
sürecinde olan ülkelerin değer ve
koşulları ihlal durumunda, müzakerelerinin askıya alınması ile ilgili
maddeler yer almaktadır. Ancak
AB’de koşulluluğun salt aday ülkelere özgü olmayabileceği günümüzde
bazı üye ülkelerle ilgili gelişmelerde
gündeme gelmiştir. 2018 yıllından
itibaren üye ülkelerdeki demokratik
geriye gidiş ve hukuk ihlallerini engellemek amacıyla fonlarda kesintiye gidilmesini sağlayacak bir mali
koşulluluk düzenlemesi gündeme
gelmiştir.
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Kota transferi 		
(Quota Hopping)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Kota transferi, balıkçılara yönelik
avlanma haklarının Ortak Balıkçılık
Politikası (OBP) kapsamında düzenlenmesidir. Literatürde daha çok politika perspektifinden ele alınsa da,
ekonomik etkileri açısından oldukça
önemlidir.
1970’lerin sonuna kadar, Topluluk
sularında seyreden balıkçılık tekneleri kendi kaynak ülkesine kayıtlı
tekneler kullanmaktaydı. 1980’lerde İspanyol balıkçılar, teknelerini
İngiltere’ye kayıt ettirerek Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) karasularındaki kısıtlamaları azaltmayı
amaçlamışlardır. 1986 yılında İspanya AET üyesi olduktan sonra, Katılım
Anlaşmasından kaynaklanan, geçiş
dönemi olan 16 yıl boyunca, karasularında kısıtlamaya tabi olmuş ve
teknelerini İngiltere ve diğer Topluluk ülkelerine kayıt ettirmeye devam etmişlerdir. 1980’lerin sonunda
balıkçı topluluklarının örgütlenmesiyle, özellikle İspanyol gemilerinin
pozisyonu gerekçe gösterilerek kota
transferi gündeme gelmiştir.
Özetle, balıkçılık yapan Avrupa Birliği (AB) üyesi firmalar, kendi ülkesinin karasularından başka bir AB
ülkesinin karasularında, avlanmak
üzere, ancak gidilen ülkenin kotası
dahilinde avlanabilir. Yerleşme serbestisi kapsamında hareket edebilmektedirler. Bununla birlikte, AB
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mahkemeleri, Üye Devletlere özgü
kotaların muhafazasını talep edebilmektedir. Söz konusu balıkçıların,
botları, bandıraları kaynak ülkesi ile
de tutarlı olmalıdır.
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Kredi Krizi-Sıkışıklığı
(Credit Cruch)
–Naib ALAKBAROV–
Bir kredi krizi yatırım sermayesini
güvence altına almanın zor olduğu
ekonomik bir durumdur. Bankalar
ve diğer geleneksel finansal kurumlar, borçluların temerrüde düşmesinden korktukları için bireylere ve
şirketlere borç para vermekten kaçınır ve bu durum, borç verenin ek bir
risk üstlenmesini telafi etmesinin
bir yolu olarak faiz oranlarının yükselmesine neden olmaktadır.
Bazen bir kredi sıkışıklığı olarak adlandırılan bir kredi krizi, faiz oranlaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rındaki ani bir değişiklikten bağımsız
olarak ortaya çıkma eğilimindedir.
Önceden büyük alımları finanse etmek veya işlemleri genişletmek için
kredi alabilen bireyler ve işletmeler
aniden bu fonları alamadıklarını görüyorlar. Ortaya çıkan dalgalanma
etkisi ekonomi boyunca hissedilir.
Konut sahipliği oranları düşerken,
şirketler sermaye yetersizliği nedeniyle kesintilere gitme zorunda kalıyorlar.
Genellikle borç verenlerin borç verme sırasında aşırı derecede esnek
olduğu bir süreyi kredi krizi izler.
Krediler, şüpheli geri ödeme kabiliyetine sahip borçlulara verilmekte
ve bunun sonucunda, temerrüt oranı ve kötü borcun varlığı artmaya
başlamaktadır. 2008 mali krizi gibi
zorlu durumlarda, kötü borç oranı
o kadar yüksektir ki, pek çok banka
iflas etmekte ya da faaliyetlerine
devam etmesi için hükümetin kurtarmasına ihtiyaç duymaktadır.
Böyle bir krizin sonuçları sarkaçın
ters yönde dönmesine neden olabilir. Borcun geri dönmemesi sonucu
tekrar sorunla karşılaşma korkusu
olan bankalar, borç verme faaliyetini kesmekte ve yalnızca en düşük
riski taşıyan sorunsuz kredileri olan
borçluları aramaktadırlar.
Bir kredi krizinin genel sonucu,
uzun süreli bir durgunluk veya azalan kredi arzından dolayı daha yavaş
bir iyileşmedir. Kredi standartlarının
sıkılaştırılmasının yanı sıra, borç verenler borç alabilecek az sayıdaki
müşteriden daha fazla gelir elde et743

mek için bir kredi krizi sırasında faiz
oranlarını yükseltebilir. Artan borçlanma maliyetleri, bir bireyin ekonomide harcama yeteneğini düşürmekte ve iş ve işçi istihdam etmek için
kullanılabilecek işletme sermayesini
yutmaktadır.
Bazı şirketler ve tüketiciler için, bir
kredi krizinin etkisi, sermaye maliyetindeki bir artıştan daha kötüdür.
İşletmelerin borç alması zorlaşmakta ve bu da bazıları için, iş hayatında
kalmayı zorlaştırmaktadır. İşletmeler
işlemlerini ve işgücünü azalttıkça,
verimlilik azalır ve işsizlik artar. Bu
durum kötüleşen durgunluğun iki
öncüsüdür.
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Kredi Temerrüt Takası
(Credit Default Swap)
–Naib ALAKBAROV–
Kredi temerrüt takası (CDS), bir yatırımcının kredi riskini başka bir yatırımcının riski ile “takas etmesine”
ya da mahsup etmesine izin veren
finansal bir türev veya sözleşmedir.
Örneğin, bir borç veren borçlunun
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kredi borcunda temerrüde düşeceği konusunda endişeleniyorsa, borç
veren bu riski dengelemek veya değiştirmek için bir CDS kullanabilir. Temerrüt riskini takas etmek için menkul kıymeti satın alan borçlunun temerrüde düşmesi durumunda borç
verenin zararını karşılamayı kabul
eden başka bir yatırımcıdan bir CDS
alır.
Sabit getirili ürünlerin kredi riskini iki
veya daha fazla taraf arasında transfer etmek için bir kredi temerrüt
takası kullanılır. CDS satın alan taraf
menkul kıymetin vade tarihine kadar
CDS satıcısına ödeme yapar. Buna
karşılık, CDS satıcısı ilgili sabit getirili menkul kıymeti ihraç edenin temerrüde düşmesi veya ödemelerin
kısmen ya da hiç yapılmaması durumunda, sabit getirili menkul kıymeti satın alan tarafa ilgili sabit getirili
menkul kıymet için ödenen miktar ve
kupon faizleri kadar ödeme yapmayı
taahhüt eder. Yani satın aldığınız bir
tahvilin, kupon faizlerinin düzgün
ödenmesi ve vadesinde de tahvilin
ödenmesi için ödediğiniz bir tür sigorta primi gibi düşünülebilir.
CDS, en yaygın kredi türevidir ve yerel yönetim, gelişmekte olan piyasa, ipoteğe dayalı menkul kıymetler
veya şirket tahvillerini kapsayabilir.
CDS, sıklıkla bir kredi türev sözleşmesi olarak da adlandırılır. CDS kredi
riskini göstermekte, yüksek olması
riskin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca ülkelerin CDS değerleri ülkelerin risk değerlerini göstermektedir.
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Kurucu Antlaşma
Değişikliği (Amendment
of Founding Treaties)
–İlke GÖÇMEN–
Kurucu antlaşmalar belli yöntemlerle değiştirilebilmektedir. Bu yöntemler, önce Lizbon Antlaşması’na
(2009) kadarki dönem, sonra Lizbon
Antlaşmasından sonraki dönem açısından sırasıyla ele alınabilir.
Lizbon Antlaşması’na kadarki dönemde orijinal kurucu antlaşmalar,
yani Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşmaları
kendi değişiklik yöntemlerine yer
verirken Maastricht Antlaşması, Avrupa Birliği (AB) Antlaşması da dâhil
tüm kurucu antlaşmalar açısından
tek bir değişiklik yöntemi benimsemiştir.
AKÇT ve AAET, görece sınırlı kapsam
ve önemi nedeniyle bir kenara bırakılacak olursa AET, kurucu antlaşmasının değişikliği ile ilgili şöyle bir yöntem getirmiştir (md. 236): (1) Herhangi bir üye devlet hükümeti veya
Komisyon, bu antlaşmayı yenilemek
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için Konseye öneri götürebilir. (2)
Konsey, Avrupa Parlamentosuna ve
uygun olduğunda Komisyona danıştıktan sonra üye devlet hükümetlerinin temsilcilerinin konferansını
toplamak yönünde bir görüş ortaya
koyabilir. Bu hâlde Konsey Başkanı,
antlaşmaya yapılacak değişiklikleri
mutabakatla belirlemek amacıyla
böyle bir konferansı toplantıya çağırır. (3) Her bir üye devlet, onay
süreci çerçevesinde, kendi anayasal
kurallarına uygun olarak bu değişiklikleri onaylar ve değişiklikler böylece yürürlüğe girer.
AB, tüm kurucu antlaşmalar açısından tek bir değişiklik yöntemi benimsemiştir (md. N): (1) Herhangi
bir üye devlet hükümeti veya Komisyon, AB’nin dayandığı antlaşmaları
değiştirmek için Konseye öneri götürebilir. (2) Konsey, Avrupa Parlamentosuna ve uygun olduğunda Komisyona danıştıktan sonra üye devlet hükümetlerinin temsilcilerinin
konferansını toplamak yönünde bir
görüş benimseyebilir. Bu hâlde Konsey Başkanı, antlaşmalara yapılacak
değişiklikleri mutabakatla belirlemek amacıyla böyle bir konferansı toplantıya çağırır. Ayrıca parasal
alan ile ilgili kurumsal değişiklikler
söz konusuysa Avrupa Merkez Bankasına (AMB) da danışılır. (3) Her bir
üye devlet, onay süreci çerçevesinde, kendi anayasal kurallarına uygun
olarak bu değişiklikleri onaylar ve
değişiklikler böylece yürürlüğe girer.
Lizbon Antlaşması’nın sonrasındaki
dönemde kurucu antlaşma değişikliği, AAET hariç olmak üzere, AB ba745

kımından “olağan değiştirme usulü”
ve “basitleştirilmiş değiştirme usulleri” aracılığıyla yapılabilir (md. 48).
Olağan değiştirme usulü şu şekildedir: (1) Öneri: Herhangi bir üye
devlet hükümeti, Avrupa Parlamentosu veya Komisyon, antlaşmaların
değiştirilmesi için Konseye öneri
sunabilir. Konsey bu önerileri AB
Zirvesine sunar. Ayrıca bu öneriler ulusal parlamentolara bildirilir.
(2) Müzakere: AB Zirvesi, Avrupa
Parlamentosuna ve Komisyona danıştıktan sonra basit çoğunlukla
önerilen değişikliklerin incelenmesi yönünde bir karar kabul edebilir. Bu hâlde iki ihtimal söz konusu
olur: (2.1) AB Zirvesi Başkanı, ulusal
parlamentoların, üye devletlerin
devlet veya hükümet başkanlarının,
Avrupa Parlamentosunun ve Komisyonun temsilcilerinden oluşan bir
Konvansiyon toplar. Ayrıca parasal
alan ile ilgili kurumsal değişiklikler
söz konusuysa AMB’ye de danışılır.
Konvansiyon, değişiklik önerilerini
inceler ve üye devletler hükümet
temsilcileri konferansının (Hükümetlerarası Konferans) toplanmasına yönelik bir tavsiyeyi konsensüsle
kabul eder. (2.2) AB Zirvesi, önerilen
değişikliklerin kapsamı gerekli kılmadığı takdirde, Avrupa Parlamentosunun muvafakatini aldıktan sonra basit çoğunlukla bir Konvansiyon
toplamamayı kararlaştırabilir. Bu
durumda AB Zirvesi, üye devletler
hükümet temsilcileri konferansının
(Hükümetlerarası Konferans) görev
ve yetkilerini belirler. Konsey Başkanı, antlaşmalarda yapılacak değişiklikleri mutabakatla belirlemek ama746

cıyla üye devletler hükümet temsilcileri konferansını (Hükümetlerarası
Konferans) toplantıya çağırır. (3)
Yürürlüğe Girme: Tüm üye devletler, onay süreci çerçevesinde, kendi
anayasal kurallarına uygun olarak
bu değişiklikleri onaylar ve değişiklikler böylece yürürlüğe girer.
Basitleştirilmiş değiştirme usulleri
ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) Üçüncü Kısımda
(Birliğin Politikaları ve İç Eylemleri)
yer alan hükümlerden herhangi biri
değiştirilmek isteniyor olabilir. Bu
hâlde bir üye devlet hükümeti, Avrupa Parlamentosu veya Komisyon,
AB Zirvesine bu yönde öneri sunabilir. Maddi açıdan AB Zirvesi, hükümlerden herhangi birini değiştiren bir
karar kabul edebilir, ancak böyle bir
karar antlaşmalarda Birliğe verilen
yetkileri artıramaz. Usuli açıdan AB
Zirvesi, böyle bir karar için Avrupa
Parlamentosuna ve Komisyona ve
parasal alanda kurumsal değişikliklerin söz konusu olması halinde
AMB’ye danıştıktan sonra oybirliği
ile hareket eder. Tüm üye devletler, onay süreci çerçevesinde, kendi
anayasal kurallarına uygun olarak
bu kararı onaylar ve bu karar böylece yürürlüğe girer.
İkinci olarak, Konseydeki oybirliği,
nitelikli çoğunluk ile ve özel yasama usulü, olağan yasama usulü
ile değiştirilebilir. Birincisi, Konseyin, ABİHA veya Lizbon Antlaşması
ile değişik AB Antlaşması V. Başlık
(Birliğin Dış Eylemine İlişkin Genel
Hükümler ve Ortak Dış ve Güvenlik
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Politikasına İlişkin Özel Hükümler)
çerçevesinde belirli bir alanda veya
durumda oybirliğiyle hareket etmesi gerekebilir. Bu hâlde AB Zirvesi,
Konseye bu alanda veya durumda
nitelikli çoğunlukla hareket etme
yetkisi veren bir karar kabul edebilir.
İkincisi, Konsey, ABİHA çerçevesinde
yasama tasarruflarını özel yasama
usulü uyarınca kabul ediyor olabilir.
Bu hâlde AB Zirvesi, bu tür tasarrufların olağan yasama usulü uyarınca
kabulüne izin veren bir karar kabul
edebilir. Her iki hâlde de AB Zirvesinin yapacağı her türlü girişim ulusal
parlamentolara bildirilir. Herhangi
bir ulusal parlamento bu bildirimin
yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bir itirazda bulunursa AB Zirvesi
ilgili kararı kabul edemez. Buna karşın hiçbir ulusal parlamento belirtilen sürede bir itirazda bulunmazsa
AB Zirvesi ilgili kararı kabul edebilir. AB Zirvesi, böyle bir kararı kabul
ederken Avrupa Parlamentosunun
üye tam sayısının çoğunluğuyla vereceği muvafakatini aldıktan sonra
oybirliğiyle hareket eder.
Son olarak, kurucu antlaşmalar, Lizbon Antlaşması’ndan itibaren kural
olarak ya “olağan değiştirme usulü”
ya da “basitleştirilmiş değiştirme
usulleri” aracılığıyla değiştirilebilirse
de az sayıdaki kimi kurucu antlaşma maddesi birtakım özel değişiklik
yöntemleri öngörmüştür. Bu yönden
örneğin Birlik vatandaşlarının hakları
bakımından (md. 25) Konsey, Antlaşmaların diğer hükümlerine halel gelmeksizin, özel yasama usulü uyarınca hareket ederek ve Avrupa Parlamentosunun muvafakatini aldıktan
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sonra bu hakları güçlendirmeyi veya
ilave haklar getirmeyi amaçlayan hükümleri oybirliğiyle kabul edebilir.
Bu hükümler, üye devletler tarafından kendi anayasal kurallarına uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yine söz gelişi cezai konularda adli işbirliği yönünden (md.
82) Avrupa Parlamentosu ve Konsey,
a) üye devletler arasında delillerin
karşılıklı kabul edilebilirliği, b) bireylerin ceza usulünden kaynaklanan
hakları, c) suç mağdurlarının hakları ile ilgili kurallar kabul edebilir.
Dahası Konsey, ceza usulünün diğer
spesifik veçhelerini Avrupa Parlamentosunun muvafakatini aldıktan
sonra oybirliğiyle alacağı bir karar ile
belirleyebilir. Böylelikle Avrupa Parlamentosu ve Konsey, d) Konseyin
önceden bir karar ile belirlediği ceza
usulünün diğer spesifik veçheleri ile
ilgili kurallar kabul edebilir. Sonuç
olarak kurucu antlaşma değişikliği
ile ilgili olarak ana yöntemler dışında
duruma göre bu tür özel yöntemler
de söz konusu olabilecektir.
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yürürlüğe girmesinin tüm üye devletlerce onayının gerekli olduğunu
ve, mevcut metni yeniden müzakereye açmaksızın, süreci mümkün
olan en kısa sürede tamamlamanın önemini vurgulamıştır. Zirve,
ayrıca, Danimarka’nın endişelerini
karşılamak üzere, kurucu antlaşmalar ile uyumlu olduğunu belirterek,
yalnızca Danimarka’ya uygulanmak
için belirli düzenlemeler üstünde
anlaşmıştır. Danimarka, bu arka
planda, 1993 yılında Maastricht
Antlaşması’nı tekrar referanduma
götürdüğünde bu kez referandumdan “evet” sonucu çıkmıştır.

Kurucu antlaşmalar ve kurucu antlaşmaları değiştiren antlaşmalar,
her bir Üye Devletin anayasal gereklilikleri çerçevesinde onaya tabi
olup kimi zaman referanduma sunulabilmiştir. Bu referandumlardan
bir kısmı 1990’lı yıllardan itibaren
olumsuz sonuçlanmaya başlamıştır.
Bu nedenle, kimi kez ilgili antlaşma
sürecinden vazgeçildiği, çoğu kez de
ilgili üye devlet ile görüşmeleri takiben o devlette –kimi kez yeniden referanduma gitmeyi de içeren– onay
sürecinin tekrarı yoluna gidildiği
görülmektedir. Bu olaylar, Avrupa
bütünleşmesine yönelik halk desteği ile ilgili tartışmalar açısından da
okunabilecek bir nitelik taşımaktadır.

İrlanda 2001 yılında Nice Antlaşması’nı referanduma tabi tuttuğunda referandumdan “hayır” sonucu
çıkmıştır. 21-22 Haziran 2002 tarihli
Seville Zirvesi konuyu ele almıştır.
İrlanda, “İrlanda’nın Ulusal Deklarasyonu” adı altında Avrupa Birliği
(AB) Antlaşması’nın dış ve güvenlik politikasına ilişkin hükümlerinin kendi geleneksel askeri nötrlük
politikasına halel getirmeyeceğini
ortaya koymuştur. AB Zirvesi, “İrlanda’nın Ulusal Deklarasyonu”nu
dikkate alan bir Deklarasyon kabul
etmiştir. İrlanda, bu arka planda,
2002 yılında Nice Antlaşması’nı tekrar referanduma götürdüğünde bu
kez referandumdan “evet” sonucu
çıkmıştır.

Danimarka, 1992 yılında Maastricht Antlaşması’nı referanduma tabi
tuttuğunda referandumdan “hayır”
sonucu çıkmıştır. 11-12 Aralık 1992
tarihli Edinburgh Zirvesi konuyu ele
almış ve Maastricht Antlaşması’nın

Bununla birlikte, Avrupa bütünleşmesi açısından en sarsıcı referandum mağlubiyetleri, 2005 yılında
Avrupa Anayasal Antlaşması ile
ilgili olarak ve iki kurucu üye devletten, Fransa’dan ve Hollanda’dan,

de Witte, Bruno. “Treaty Revision
Procedures after Lisbon”, Andrea
Biondi, Piet Eeckhout & Stefanie
Ripley, eds, EU Law after Lisbon,
New York: Oxford University Press,
2012, s. 107-126.

Kurucu Antlaşma
Değişikliği
Referandumları
(Referandums on Treaty
Amendments)
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gelmiştir. Bu iki devlet, 2005 yılında
Avrupa Anayasal Antlaşması’nı referanduma tabi tuttuğunda referandumlardan “hayır” sonucu çıkmıştır.
16-17 Haziran 2005 tarihli Brüksel
Zirvesi konuyu ele almış ve bir Deklarasyon aracılığıyla Avrupa Anayasal
Antlaşması yönünden bir “düşünme
dönemi” öngörmüştür. Bu dönem;
“vatandaşları, sivil toplumu, sosyal
tarafları, ulusal parlamentoları ve
siyasi partileri içerecek geniş bir tartışma” için kullanılacaktır. 15-16 Haziran 2006 tarihli Brüksel Zirvesi öncelikle bir ara tespit yapmıştır: O ana
kadar on beş devlet Avrupa Anayasal Antlaşması’nı onaylamış, iki devlet onaylayamamış ve sekiz devlet
onay süreci aşamasındadır. Bu çerçevede düşünme dönemi uzatılmalıdır, yani Antlaşma’nın geleceği ile
ilgili karar sonraya bırakılmalıdır; ancak Almanya, 2007 yılının ilk yarısında Dönem Başkanı sıfatıyla konuyla
ilgili bir rapor hazırlamalıdır. 21-22
Haziran 2007 tarihli Brüksel Zirvesi,
Almanya’nın raporunu memnuniyetle karşılamış ve kurucu antlaşmayı değiştirmek üzere Hükümetlerarası Konferans toplamaya karar vererek yeni reform antlaşması ile ilgili
oldukça detaylı talimatlar vermiştir.
Başka bir ifadeyle, Avrupa Anayasal
Antlaşması onay süreci bir kenara
bırakılmış, yerine kurucu antlaşma
değişikliği için yeni bir antlaşmanın
çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu
Hükümetlerarası Konferans Lizbon
Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
Son olarak, İrlanda 2008 yılında Lizbon Antlaşması’nı referanduma tabi
tuttuğunda referandumdan “haAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yır” sonucu çıkmıştır. 19-20 Haziran
2008 tarihli Brüksel Zirvesi konuyu
ele almıştır. 18-19 Haziran 2009 tarihli Brüksel Zirvesi ise, örneğin Komisyonun her üye devletten gelecek
bir üyeden oluşmasının devamına
karar vermek gibi, İrlanda vatandaşlarının endişelerini gidermeye yönelik bazı adımlar atmıştır. İrlanda,
bu arka planda, 2009 yılında Lizbon
Antlaşması’nı tekrar referanduma
götürdüğünde bu kez referandumdan “evet” sonucu çıkmıştır.
Okuma Listesi
de Búrca, Gráinne. “If at First You
Don’t Succeed: Vote, Vote Again:
Analyzing the Second Referendum
Phenomenon in EU Treaty Change”,
Fordham International Law Journal,
Cilt: 33, Sayı: 5, 2011, s. 1472-1489.
Hogan, Gerard. “The Lisbon Treaty
and the Irish Referendum”, European Public Law, Cilt: 15, Sayı: 2, 2009,
s. 163-170.

Kurucu Antlaşmadaki
İstisnalar (Derogations in
the Founding Treaties)
–İlke GÖÇMEN–
Kurucu antlaşmadaki istisnalar, İç
Pazar’a erişmeye yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı ve kısıtlama
yasağı çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu istisnalar bu bağlama
oturtulduktan sonra açıklanacaktır.
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Kurucu antlaşmadaki istisnaların iç
pazardaki konumu şöyle özetlenebilir. Yerleşik içtihat hukukuna göre
bir ulusal önlem, temel serbestîler
bakımından, vatandaşlık temelinde
doğrudan ayrımcılık veya vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık veya
kısıtlama oluşturuyorsa, kural olarak, yasaktır, ancak haklı gösterme
ile Avrupa Birliği (AB) hukukuna uygun hale gelebilir. Böyle bir önlem,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık oluşturuyorsa yalnızca kurucu antlaşmadaki istisnalar ile ve
orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak
kaydıyla haklı gösterilebilir. Böyle
bir önlem, vatandaşlık temelinde
dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama
oluşturuyorsa hem kurucu antlaşmadaki istisnalar hem de kamu yararına ilişkin ağır basan sebepler ile
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak
kaydıyla haklı gösterilebilir.
Kurucu antlaşmadaki istisnalar, sınırlı sayıda olup malların serbest
dolaşımı, kişilerin ve hizmetlerin
serbest dolaşımı ve sermayenin
serbest dolaşımı için ayrı ayrı kaleme alınmıştır. Bununla birlikte,
malların serbest dolaşımı hem gümrük birliğinin hem de iç pazarın bir
parçası olarak, üç alt unsura sahiptir. Bunlardan gümrük birliği yönü
baskın unsurlar, yani gümrük vergisi
yasağı ve gümrük vergisine eş etkili
vergi yasağı ile ayrımcı iç vergi yasağı veya koruyucu iç vergi yasağı
yönünden kurucu antlaşma herhangi bir istisna öngörmemiştir. Bunlardan iç pazar yönü baskın unsur, yani
miktar kısıtlaması ve eş etkili tedbir
yasağı yönünden, Avrupa Birliği’nin
750

İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
md. 36 uyarınca bu istisnalar; genel
ahlak, kamu düzeni ve kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya
bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihî veya arkeolojik değer taşıyan milli varlıkların
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin
korunması olarak belirtilmiştir. Kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımında, yani işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmetlerin
serbest dolaşımı yönünden, ABİHA
md. 45, 52 ve 62 uyarınca bu istisnalar; kamu düzeni, kamu güvenliği
ve kamu sağlığı olarak belirtilmiştir.
Sermayenin serbest dolaşımında,
ABİHA md. 65 uyarınca bu istisnalar; (meşru sebep temelinde) kimi
vergi mükellefleri arasında ayrım
yapılabilme, (meşru sebep temelinde) ulusal hukuk ve düzenlemelerin
ihlâlini önleyebilme, sermaye dolaşımlarının bildirimini isteyebilme ve
kamu düzeni ve kamu güvenliği olarak belirtilmiştir.
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Kurucu Antlaşmalar
(Founding Treaties)
–Sanem BAYKAL–
1951 tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran Paris Antlaşması, 1957 tarihli Avrupa
Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran
Roma Antlaşması ve yine 1957 tarihli Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (AAET) kuran Roma Antlaşması Avrupa bütünleşmesinin kurucu
antlaşmalarıdır. Ayrıca, 1992 tarihli
Avrupa Birliği Antlaşması da kurucu
antlaşmalar arasında yer alır.
Kurucu Antlaşmalar, Paris Antlaşması hariç, süresiz olarak akdedilmiş
olup yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Paris Antlaşması 50 yıllık
bir süre için yapılmış olup 2002 yılında sona ermiştir.
Bununla birlikte derinleşme aşamaları olan tadil antlaşmaları ile zaman
içinde kurucu antlaşma değişiklikleri yaşanmıştır. AET’yi kuran Roma
Antlaşması’nın adı Lizbon Antlaşması (2009) ile “Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak
yeniden isimlendirilmiştir.
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Kurumlar (Institutions)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği’nin (AB) yedi tane ana
kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar, AB Zirvesi, Konsey, Komisyon,
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Sayıştay
ve Avrupa Merkez Bankası olmaktadır. AB’de ana kurumların yanı sıra
danışma mahiyetinde görevler icra
eden tâli/ikincil kurumlar da (Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler
Komitesi gibi) bulunmaktadır. AB,
eylemlerinin ve politikalarının sürekliliğini, etkinliğini ve uyumunu
sağlamak amacıyla, Üye Devletlerin,
vatandaşlarının ve kendi çıkarlarına
hizmet etmeyi, amaçlarını sürdürmeyi ve değerlerini güçlendirmeyi
amaçlayan bu kurumsal yapıdan
yararlanmaktadır. AB kurumları, AB
hukukuna uyumlu olarak eylemde
bulunmakta ve yetki kullanmaktadırlar. Bu durumun aksine bir eylem
veya işlemin gerçekleşmesi halinde
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idari anlamda Komisyon’un ve yargı
yetkisi kapsamında da ABAD’ın yetki kullanması mümkündür.
AB’nin her kurumu, AB hukukunda öngörülen amaçlara, şartlara ve
usullere uygun olarak, kendilerine
verilen yetkilerin sınırları içinde
hareket etmekte ve dürüst işbirliği
ilkesi çerçevesinde kendi aralarında
titiz bir işbirliği yapmakla yükümlü
olmaktadırlar. AB’nin kurumlarının
yetkileri ve görevleri AB’nin üzerine
kurulu olduğu kurucu antlaşmalarda detaylı olarak düzenlenmektedir.
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Kurumlar Arası Anlaşma
(Inter Institutional
Agreement)
–Narin İDRİZ–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 295, kurumlar arası anlaşmanın kabulü için hukuki dayanak sağlamaktadır. Bunlar
işbirliğini kolaylaştırmak, usulleri
netleştirmek ve verimliliği arttırmak amacıyla üç esas Avrupa Birliği
(AB) kurumu –Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon– arasında
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imzalanan anlaşmalardır. Bir başka
deyişle, kurumlar arası anlaşmalar
“ortak usul kuralları” olarak kabul
edilebilir. Kurumlar arası anlaşmalar; bildiri, davranış kuralları veya
kılavuz şekillerinde yapılabilir. ABİHA md. 295 uyarınca bu tür anlaşmaların kabulü için her üç kurum
arasında mutabakat sağlanmalıdır.
Ayrıca, kurucu antlaşmalar kurumlar arası anlaşmaların bağlayıcı olabileceğini düzenlemektedir. Buna
karşın bağlayıcılık büyük ölçüde ilgili
tarafların iradesine bağlıdır.
Birçok alanda kurumlar arası anlaşma akdedilmiştir. Örneğin Avrupa
Parlamentosu’nun AB bütçesi ile
ilgili yetkileri kurumlar arası bir anlaşmaya tabidir (Bütçe Konularında
İşbirliği ve Sağlam Finansal Yönetim İçin Kurumlar Arası Anlaşma
(2013)). Başka bir örnek olarak, Birlik vatandaşlarına sağlanan faydaları en üst düzeye çıkarırken idari yükleri en aza indirerek AB’nin yasama
faaliyetini geliştirmeyi amaçlayan,
Daha İyi Hukuk Yapımına ilişkin
Kurumlar Arası Anlaşma (2016) belirtilebilir. Bu anlaşma, diğer düzenlemelerin yanı sıra, şeffaflığı teşvik
etmek amacıyla yetki devrine dayanan tasarrufların güncel durumu
hakkında bilgi sağlayan sicil kaydını
oluşturmuştur.
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Kurumların Merkezleri
(Seats of Institutions)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) kurumları Üye
Devletlerin çeşitli şehirlerinde
merkezleri aracılığıyla yetkilerini
kullanmakta ve üzerilerine düşen
görevleri yerine getirmektedir. Bu
kurumlardan Avrupa Parlamentosu, bütçe görüşmeleri dâhil olmak
üzere aylık on iki periyotluk toplantılarını Strasburg’ta yapmaktadır.
Diğer ek nitelikteki toplantılar Brüksel’de gerçekleştirilmektedir. Avrupa Parlamentosu Genel Sekreterliği ve geriye kalan hizmet birimleri
Lüksemburg’ta bulunmaktadır. AB
Zirvesi ve Konsey’in merkezi Brüksel’dir. Nisan, Haziran ve Ekim ayları
süresince Konsey Lüksemburg’ta
toplanmaktadır. Komisyon’un merkezi Brüksel’dir. Ancak Komisyon’un
bazı hizmet birimlerinin (özellikle
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve
Resmi Yayım Merkezi) merkezi Lüksemburg’tur. Avrupa Birliği Adalet
Divanı ve Sayıştay’ın merkezi de
Lüksemburg’tur. Avrupa Merkez
Bankası’nın merkezi ise Frankfurt’tur. Buraya kadar belirtilen
ana kurumların yanı sıra tâli/ikincil
kurumlar arasından Ekonomik ve
Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesi merkez olarak Brüksel’i, Avrupa
Yatırım Bankası merkez olarak Lüksemburg’u kullanmaktadır.
Okuma Listesi
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Kurumsal Denge İlkesi
(Principle of Institutional
Balance)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği’nin (AB) doğasında
mündemiç ve kurumlar arasındaki yetki bölüşümünün dizaynında
yatay ve dikey unsurları muhtevi
denge ve denetim sistemini, hesap
verilebilirliği ve etkileşimi kuran ve
işleten, kuvvetler ayrılığını/birliğini/
dengesini sağlayan ilkedir. Kuvvetler
dengesi AB’nin kurumsal yapısının
temel bir karakteristiğidir. Kurumların neyi, nasıl ve ne kadar yapması gerektiğini karşılıklı etkileşimle
düzenleyen ve yöneten ilkedir. Bu
itibarla AB hukuk düzeninde hükümetlerarasıcılık ve ulusüstücülük
kombinasyonunu, farklı çıkarların
(AB’nin, Üye Devletlerin, bölgesel
ve yerel oluşumların ve gerçek ve
tüzel kişilerin çıkarları) AB düzeyinde dengeli temsilini temin etmektedir. Bu itibarla nihai varılacak noktası önceden belirlenmemiş açık uçlu
evrimsel sürece sahip AB’de sistem
ayarları mekanizması olarak yönetişimi, karar alma metodolojisini ve
demokratik değerlerin geliştirilmesini sağlayan ilkelerden biridir.
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Her kurumu kurucu antlaşmalar
tarafından kendisine devredilen
yetkiler çerçevesinde ve yetki bölüşümüne uygun şekilde diğer kurumların yetkilerine tecavüz etmeksizin ve başat güç olma çabasında
olmaksızın saygı göstererek faaliyette bulunmakla yükümlü kılar.
AB kurumları tarafından organ, ofis
ve ajanslara yetki devredilmesinin
yöntem ve sınırlarını belirler. Bu ilkedeki denge kavramı, yetkilerin
dağıtılmasına yönelik vasıflandırmayı değil, yetki bölüşümüne dayalı
kurumsal yapıyı nitelemektedir. Bu
ilkenin Lizbon Antlaşması (2009) ile
değişik AB Antlaşması 13. maddede yer alan dürüst işbirliği ilkesinin
yatay boyutu ile etkileşim, örtüşme
ve dayanışma içinde olduğunun da
vurgulanması gerekmektedir.
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Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü
(North Atlantic Treaty
Organization (NATO))
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
İkinci Dünya Savaşından sonra, Sovyetler Birliği’nin Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri üzerindeki kontrolü, büyük bir konvansiyonel askeri gücü
Batı Avrupa’ya karşı elinde tutması,
Batı’ya karşı agresifleşen Sovyet dış
politikası ve iki taraf arasındaki ideolojik farklılığın yarattığı gerilim, 4
Nisan 1949’da, Washington’da Kuzey Atlantik Antlaşması’nın imzalanmasını gündeme getirmiş ve Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
kurulmuştur. NATO, kolektif güvenlik anlayışı temelinde üyelerinin güvenliğini sağlamayı hedeflemiştir.
Taraflar, Antlaşma’nın 5. Maddesi
çerçevesinde, Kuzey Amerika’da
veya Avrupa’da kendilerinden birine
ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş
bir saldırı olarak değerlendirileceği
ve eğer böyle bir saldırı olursa, Birleşmiş Milletler Yasası’nın 51’inci
Maddesi’nde tanınan bireysel ya da
kolektif öz savunma hakkını kullanarak her birinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri
ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı
da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya
uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. NATO’nun kurucu üyeleri;
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Amerika Birleșik Devletleri, Belçika,
Birleșik Krallık, Danimarka, Fransa,
Hollanda, İtalya İzlanda, Kanada,
Lüksemburg Norveç ve Portekiz’dir.
NATO’nun en üst organı Kuzey Atlantik Konseyi’dir. Tüm Üye Devletler birer oyla temsil edilir ve kararlar
konsensüs/oydaşma ile alınır.
1966’da Fransa’nın askeri kanattan
çekilmesi üzerine Konsey’in yapısı
yeniden düzenlenmiştir. Askeri konular için Savunma Planlama Komitesi kurulmuştur. NATO Genel
Sekreteri en üst düzeydeki sivil yetkilidir. Örgütte, Genel Sekreterliğe
bağlı çeşitli uzmanlık daireleri bulunmaktadır. NATO’nun en üst düzey askeri örgütü, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarından oluşan
Askeri Komite’dir. Örgüt, 1949-1952
yılları arasında iki kutuplu sistemin
temel stratejilerinden olan karşı
tarafın caydırılmasını amaçlayan
caydırıcılık stratejisini uygulamıştır.
NATO, 1952-1957 yılları arasında
ileri savunma stratejisini uygulamış,
1952 yılında Türkiye ve Yunanistan,
Truman Doktrini çerçevesinde örgüte üye olmuşlar, 1954 yılında Batı
Almanya ve 1982 yılında da İspanya
örgüte üye olmuştur. Soğuk Savaş
dinamiklerinin sertleştiği 1957-1968
döneminde ise topyekûn karşılık
stratejisi uygulanmıştır. Topyekün
karşılık, Sovyetler Birliği’nin yapacağı konvansiyonel ya da nükleer bir
saldırıya nükleer silahla karşılık verilmesini içermektedir. Bu stratejinin uygulandığı dönemde meydana
gelen Küba Krizi nedeniyle nükleer
bir savaşın eşiğinden dönülmüştür.
1968-1991 döneminde uluslararası
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ilişkilerde detente (yumuşama) döneminin ruhuna uygun olarak Aralık
1967 esnek karşılık stratejisine geçilmiştir. Nükleer silahsızlanma döneminde uygulanan esnek karşılık
stratejisi, nükleer silah kullanımının
aşamalı olarak kullanılmasını öngörmüş, herhangi birisinin konvansiyonel bir saldırıya uğraması durumunda, bu saldırıya aynı biçimde karşılık
verilmesi prensibine dayandırılmıştır. Söz konusu saldırı konvansiyonel
silahlarla geçiştirilemiyorsa nükleer
silahın kullanılması öngörülmüştür.
Soğuk Savaş yılları NATO üyelerinin
ortak tehdit algısının yüksek olduğu,
savunma şemsiyesinin ve ekipmanların genel olarak ABD tarafından
temin edildiği yıllardır. Bununla birlikte NATO içerisinde üyeler arasında pek çok kriz meydana gelmiştir.
1956 Süveyş Krizi, 1966 Fransa’nın
NATO’nun askeri kanadından çekilmesi, 1974 Türkiye’nin Kıbrıs müdahalesi ve Yunanistan ile yaşanan
sorunlar, Johnson mektubu sonucu
bozulan Türkiye-ABD ilişkileri bu
krizlere örnektir. Yaşanan tüm bu
krizlere rağmen örgüt üyeleri ortak
tehdit karşısında birleşmeyi başarmışlardır.
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ise NATO’nun kimlik bunalımı ve varlık
sorunu yaşadığı yıllar olmuştur. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, ortak düşmanın ortadan kalkmasına neden
olmuş, NATO’nun varlığı ve görevi
sorgulanır hale gelmiştir. 1991-1999
yılları arasında Diyalog ve İşbirliği
stratejisini uygulayan NATO, Barış
İçin Ortaklık gibi programlar aracılığıyla eski Sovyetler Birliği coğrafyası
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ile işbirliği programları yürütmüş,
Rusya ile de ilişkilerin uzlaşma ve diyalog içinde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla
birlikte Balkanlar’ın içerisine düştüğü kaos, etnik savaşların sebep
olduğu kıyım ve insanlık dramları,
NATO’nun insani müdahale kavramı
çerçevesinde yürüttüğü operasyonları beraberinde getirmiş, doksanlı
yıllarda NATO’nun önemli görevlerinden birisi de Balkanlar’da yürütülen operasyonlar olmuştur. 1999
yılında Çek Cumhuriyeti (Çekya),
Macaristan ve Polonya, 2004 yılında ise Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya ve
Romanya NATO üyesi olmuşlardır.
Bu çerçevede Doğu Avrupa ülkelerinin eş zamanlı Avrupa Birliği (AB)
ve NATO üyelikleri tamamlanmış,
çifte genişleme yöntemiyle bu ülkeler Batı ittifakının şemsiyesi altına
alınmışlardır. Sonraki süreçte 2009
yılında Arnavutluk ve Hırvatistan
NATO üyesi olmuştur. Balkanlar
ve Doğu Avrupa’da istikrar sağlanmasına rağmen 11 Eylül saldırıları
uluslararası ilişkilerdeki pek çok dinamiğin değişmesine neden olduğu
gibi NATO için de çok önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir.
ABD’ye yapılan saldırı nedeniyle
5. madde NATO tarihinde ilk defa
çalıştırılmıştır. Birleşmiş Milletler
(BM) Güvenlik Konseyi’nin, Bonn
Anlaşması’na dayanarak 20 Aralık
2001 tarihinde aldığı 1386 sayılı
karara istinaden NATO Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF)
oluşturulmuştur. ISAF, NATO’nun ilk
alan dışı operasyonudur. Afganistan
operasyonu ve Taliban ile gerçek756

leşen mücadele, NATO’yu oldukça
zorlamıştır. 2006 yılına gelindiğinde
Riga’da gerçekleşen Zirve’de ittifakın stratejik konsepti değiştirilerek
kapsayıcı yaklaşım stratejisi gündeme gelmiştir. 2010 yılında Lizbon
Zirvesi’nde kabul edilen kapsayıcı
yaklaşım; kriz yönetimi, caydırıcılık ve işbirlikçi güvenlik ayaklarını
içermektedir. Sözü edilen strateji
çerçevesinde kriz öncesinde, kriz
döneminde ve kriz sonrasında yönetim anlayışı ile daha bütüncül bir
bakış açısı geliştirilmiştir. Uluslararası örgütlerle etkin bir işbirliği anlayışı üzerinde durulmuştur. NATO,
Afganistan müdahalesinin getirdiği
yük ve yapısal düzenlemelerle uğraşırken, önce 2008 Güney Osetya
müdahalesi ile daha agresif bir dış
politika izlediğini gösteren Rusya,
2014 yılında Kırım’ın ilhakıyla NATO
tarafından yeniden tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. 2014 yılında
düzenlenen Galler Zirvesi’nin 113
paragraflık metni, Ukrayna Krizi ve
Rusya ile ilgili olarak düzenlenmiştir.
Bu plan doğrultusunda NATO’nun
doğu sınırında hava, kara ve deniz unsurlarından oluşan bir gücün
dönüşümlü olarak bulundurulması ve NATO Mukabele Kuvveti’nin
(NATO Response Force) önemli ölçüde güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca zirvede acil krizlere
cevap verebilmek amacıyla hızlıca
müdahale etmeyi sağlayan yüksek
hazırlık seviyeli müşterek görev
kuvveti (Very High Readiness Joint
Task Force) oluşturulması kararlaştırılmış ve akıllı savunma üzerinde
durulmuştur. Galler Zirvesi’nin en
önemli yanı, NATO’nun terörizmle
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mücadele ederken ihmal ettiği Rusya tehdidine karşı Doğu Avrupa ve
Baltıklar’da daha güçlü konuşlanma
gerekliliğinin altını çizmiş olmasıdır.
2016 yılında yapılan Varşova Zirvesi, Doğu Avrupa konuşlanmasının
güçlendirilmesi üzerinde durmuş,
Rusya’ya karşı caydırıcılığın arttırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Karadağ, NATO’nun yeni üyesi olarak
davet edilmiş ve 2017 yılında Karadağ, NATO’nun 29. üyesi olmuştur.
Kuzey Makedonya da Mart 2020
tarihinde NATO’ya katılmıştır.

açısından sorunlara neden olmaktadır. Bununla birlikte NATO tarihsel
süreçte krizlerle baş ettiği gibi gelecek krizlerle de baş etme ve çözüm
bulma kapasitesine sahip, uluslararası ilişkilerdeki en eski ve en güçlü
kolektif savunma örgütüdür. Diğer
örgütlerle yapacağı işbirliği, üye
ülkelerin güvenlik sorunlarının ortaklaştırılarak yeniden tanımlanması ve daha etkin bir bütçe ve daha
etkin bir savunma ile gelecekte de
mevcut görevini yerine getireceği
açıktır.

NATO’yu zorlayan tehditler giderek daha karmaşık ve mücadele
edilmesi daha zor hale gelmektedir. NATO üyelerinin güvenliğini
sağlama, caydırıcılık yaratma gibi
geleneksel görevlerinin yanı sıra
hibrit savaş, siber güvenlik, mülteci
sorunu gibi yeni güvenlik tehditleri ile de baş etmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede örgüt, kapasitesini
sürekli güçlendirmeye çalışmakta,
akıllı savunma için bütçesini arttırma zorunluluğu hissetmektedir. Bu
sorunlar, NATO ittifakı içerisinde sorunlara yol açmış, Avrupalı partnerlerin askeri harcamalar konusunda
gerekeni yapmamaları konusunda
dönemin ABD Başkanı Trump’ın
söylemleri, Avrupalı üyeler ile ilişkilerde sorunlara neden olmuştur.
Soğuk Savaş döneminde tehdit
algılaması aynı yönde olan üyeler
günümüzde farklı konulara öncelik
vermektedir. Bu açıdan zaman zaman ittifakın geleceği ile ilgili sorgulamalar meydana gelmekte, üyeler
arasındaki çıkar farklılıkları ve farklı
tehdit algıları ittifakın bütünlüğü

Okuma Listesi

AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Güvenç, Serhat. “NATO’nun Evrimi
ve Türkiye’nin Transatlantik Güvenliğe Katkıları”, Uluslararası İlişkiler,
Cilt:12, Sayı:45, 2015, s.101-119.
Karaosmanoğlu, Ali.L. NATO’nun
Dönüşümü, Mustafa Aydın (ed). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2012.
Kocamaz, Sinem. “Türkiye-NATO
İlişkileri”, Sertif Demir, Poyraz Gürson ve Ayça Eminoğlu (ed.), Türk Dış
Politikası, Ankara: Barış Kitap, 2017,
s.716-750 ve NATO resmi web sitesihttps://www.nato.int/.

Kuzey Boyutu
(Northern Dimension)
–Hatice YAZGAN–
Kuzey Boyutu Avrupa Birliği (AB),
Rusya, Norveç ve İzlanda arasında
1999 yılında oluşturulan bir po757

litikadır. AB resmî web sitesinde
yer alan bilgilere göre politikanın
amaçları, “taraflar arasında diyalog
ve ekonomik işbirliğini geliştirmek,
istikrarı güçlendirmek ve ekonomik
bütünleşme ile rekabet edebilirlik
ve sürdürülebilirliği sağlamak” olarak belirtilmektedir. AB üye ülkelerinin katılabildiği Kuzey Boyutu faaliyetleri, Arktik Konsey, Barents Avro-Arktik Konseyi, Baltık Denizi Ülkeleri Konseyi gibi bölgesel yapılarla
işbirliği içinde oluşturulmakta ve
gerçekleştirilmektedir. (Bkz. AB’nin
Arktik Politikası) Kuzey Boyutu politikası, diğer uluslararası mali kuruluşlar ve araştırma kuruluşlarının da
katılımına açıktır. ABD ve Kanada’nın
gözlemci statüsünde yer aldığı Kuzey Boyutu politikasına Belarus kimi
işbirliği alanlarında dahil olmaktadır.
2006 yılında Politika gözden geçirilmiş ve tematik konularda dört sektörel ortaklık kurulmuştur. Bunlar:
1) “Çevre”, 2) “Halk sağlığı ve sosyal
konular”, 3) “Ulaştırma ve lojistik”
ve 4) “Kültür ortaklıkları”dır. Söz
konusu ortaklıklardaki faaliyetler
ortaklaşa finansman yoluyla yerine
getirilmektedir ve AB başta çevre
ortaklığı olmak üzere Kuzey boyutu
politikasına finansal katkı vermektedir. Bu politikaya verilen finansal
destekler 2014-2020 yılları kapsamında Avrupa Komşuluk (ve Ortaklık) Aracı kapsamında programlanmıştır.
Okuma Listesi
Avrupa Dış Eylem Servisi. “Northern
Dimension”,
https://eeas.europa.
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Kuzey Makedonya
(North Macedonia)
–Yeliz ŞAHİN–
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’tür ve komşuları batıda
Arnavutluk, kuzeyde Sırbistan ve
Kosova, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan’dır. 2 milyon 73
bin kişilik nüfusa sahip Kuzey Makedonya’nın yüzölçümü 25 bin 713
km2’dir. Makedonya (şimdiki adıyla
Kuzey Makedonya), diğer beş Batı
Balkan ülkesiyle birlikte, 2003 tarihli
Selanik Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne
(AB) potansiyel aday ülke olarak
kabul edilmiştir. Kuzey Makedonya
2004 yılında AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve Aralık 2005’te
aday ülke ilan edilmiştir. Avrupa
Komisyonu, Ekim 2009’dan beri katılım müzakerelerinin başlanmasını
tavsiye etmesine rağmen, ülkenin
AB üyelik süreci Yunanistan ile arasındaki isim anlaşmazlığı nedeniyle
uzun yıllar sekteye uğramıştır. Yunanistan, 1991 yılında bağımsızlığını
ilan eden Batı Balkan ülkesinin anayasal ismi olan “Makedonya Cumhuriyeti” olarak tanınmasının aynı adı
taşıyan kuzey bölgesi üzerinde hak
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

iddiasına yol açacağı gerekçesiyle,
ülkenin AB ile üyelik müzakerelerine
başlamasını ve NATO’ya üye olmasını yıllarca veto etmiştir.
Bu süreçte, ülke siyasi krizlere sahne olmuş ve 2015 yılında yaşanan
telekulak skandalının yol açtığı siyasi kriz AB’nin arabuluculuğu sonucunda aşılmıştır. Mayıs 2017’de
yaşanan hükümet değişimi sonucunda AB ile bütünleşme hedefi
doğrultusunda geciken reformların
kabul edilmesi ve Bulgaristan ve
Yunanistan gibi komşu ülkelerle süregelen uyuşmazlıkların çözümü konusunda önemli adımlar atılmıştır.
12 Haziran 2018 tarihinde varılan
Prespa Anlaşması ile isim anlaşmazlığı çözülmüş ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecindeki
en önemli engel ortadan kalkmıştır.
Kuzey Makedonya, 11 Temmuz 2018
tarihli Brüksel Zirvesi’nde NATO’nun
30’uncu müttefiki olmak üzere davet edilmiştir. Şubat 2019’da anlaşmanın uygulamaya girmesiyle ülkenin ismi resmen “Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti” olarak değişmiştir. Kuzey Makedonya’nın NATO’ya Katılım
Protokolü 6 Şubat 2019 tarihinde 29
müttefik ülke tarafından imzalanmıştır. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından, Kuzey Makedonya
Mart 2020 tarihinde NATO’ya katılmıştır.
Avrupa Komisyonu, 29 Mayıs 2019
tarihinde açıkladığı 2019 yılı Genişleme Paketi kapsamında Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerine
başlanması yönündeki tavsiyesini
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yinelemiştir. Ekim 2019’da müzakerelere başlamak için onay almayı bekleyen ülkenin AB süreci bu
kez de AB’nin genişlemeden önce
iç reformunu tamamlaması gerektiğini öne süren Fransa’nın vetosu
ile karşılaşmıştır. Ancak sonraki süreçte Mart 2020 tarihinde Genel
İşler Konseyi Kuzey Makedonya ile
katılım müzakerelerinin açılmasına karar vermiştir. Kararın Konsey
tarafından onaylanmasının ardından Temmuz 2020 tarihinde taslak
müzakere çerçevesi hazırlanmıştır.
Kasım 2020 tarihinde Bulgaristan,
ülkenin resmi dilinin kökenine ve tarihsel olaylara ilişkin görüş farklılıkları nedeniyle Kuzey Makedonya’nın
müzakere çerçevesini veto etmiştir.
Kuzey Makedonya vatandaşları, Karadağ ve Sırbistan vatandaşları gibi
19 Aralık 2009 itibarıyla Schengen
Alanı’na vizesiz seyahatten istifade
etmektedir.
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Küçük İşletmeler için
Avrupa Şartı (European
Charter for Small
Enterprises (ECSE)

belirlenmektedir. Küçük İşletmeler
Şartında KOBİ’lerin gelişimine yönelik 10 temel ilke belirlenmiştir.
•

Girişimcilerin ve aile işletmelerinin teşvik edildiği bir iş ortamı
oluşturulması

•

İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans
tanınması

•

“Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi

•

Kamu kurum ve kuruluşlarının
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı
hale getirilmesi

•

Kamu politika araçlarının KOBİ
ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin kamu alımlarına
iştirakinin kolaylaştırılması ve
Devlet yardımı imkânlarının KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması

•

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari
işlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını destekleyici
düzenlemelerin ve iş ortamının
geliştirilmesi

•

KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı
fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması

•

KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin teşvik
edilmesi

–Emre ATAÇ–
19-20 Haziran 2000 tarihlinde Feira’da toplanan Avrupa Konseyi
Zirvesi’nde kabul edilen Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nın amacı, politika oluşturanların, Avrupa
ekonomisinin büyümesinde Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ)
sahip olduğu önemli rolü göz önünde bulundurarak, KOBİ’lerin gelişmesine yönelik konular üzerinde
odaklanmasını sağlamaya çalışmaktır. Türkiye de, Küçük İşletmeler
İçin Avrupa Şartı’nı kabul ettiğine
ilişkin Maribor Deklarasyonu’nu diğer aday ülkelerle birlikte 23 Nisan
2002 tarihinde imzalamıştır.
Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin
büyümesi için elverişli bir ortam
yaratmayı, Avrupa Birliği’nin (AB)
oluşturduğu tüm politika ve eylemlerde KOBİ’lerin gereksinimlerini ön
planda tutmayı ve AB üyesi ülkelere
ortak bir KOBİ vizyonu kazandırmayı amaçlayan Küçük İşletmeler için
Avrupa Şartı’nı (Small Business Act
for Europe – SBA) ise 25 Haziran
2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur.
Küçük İşletmeler Şartı veya Yasası
ile KOBİ’lerin Avrupa Ekonomisinin
merkezinde olduğu kabul edilmekte
ve üye ülkeler için politika çerçevesi
760
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•

KOBİ’lerin çevresel sorunları
fırsata dönüştürmesine imkân
sağlanması

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/
genel/detay/2652/avrupa-kucuk-isletmeler-yasasi

•

KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan
yararlanmasının desteklenmesi
ve teşvik edilmesi

TOBB. “Küçük İşletmeler Yasası”.

Türkiye, Avrupa Küçük İşletmeler
Yasası’na 2010 yılında taraf olmuştur. 5 Haziran 2011 tarihinde ise
“Avrupa Küçük İşletmeler Yasası
Prensipleri” konulu Genelge 27955
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Genelgede, gerek AB bünyesinde gerekse ulusal
düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşumuna rehberlik etmesi
gereken 10 temel prensipten bahsedilerek, her türlü mevzuata temel
teşkil eden “Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesi bağlamında bir dizi mevzuat düzenlemesine gerek duyulduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB), Türkiye adına, Yasa ile
belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli “Ulusal
Koordinatör” olarak belirlenmiştir.
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http://kobi.tobb.org.tr/index.php/
haberler/kob-haberler/1380-kuecuek-letmeler-yasas
Avrupa Toplulukları Komisyonu
(2008). “Önce Küçük Olanı Düşün
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”
https://www.kosgeb.gov.tr/Content

Kültür Politikası 		
(Culture Policy)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Avrupa Birliği’nin (AB) Kültür Politikası (KP), Topluluğun Birliğe dönüşme sürecinde,”Ortak Avrupa
Kültürel Mirası” kavramı ile şekillenen bir politikadır. Farklı kültürlerin
ekonomik ve siyasi olarak bütünleşebilmesi gereklidir. Bu doğrultuda
1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile ekonomik
birlik anlayışına kültürel ve sosyal
boyutlar eklemiştir. Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 167.
maddesi ile de vurgulandığı üzere
kültürel kimliklerin uyumlaştırılmasının yanısıra kültürel çeşitlikliklerin
de korunmasını desteklediği için yerindenlik ilkesiyle yürütülmektedir.
Başka bir ifade ile KP’nin uygulama
yetkisi Üye Devletlerdedir. Esas
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olan üye ülkeler arası işbirliğinin
desteklenmesidir. KP, Birlik ile üye
ülkeler arasındaki işbirliğinin teşvik
edilmesi ve üye ülkelerin eylemlerinin desteklenerek tamamlanmasını
hedeflemekle birlikte, diğer Birlik
politikalarının uygulanması esnasında kültürel boyutların da dikkate
alınmasını önemsemektedir

tercümanlık ve ağ kurma gibi faaliyetleri teşvik eden kültür girişimleri;
medya ve görsel-işitsel çalışmaların
geliştirilmesine yönelik girişimler ve
bunlara erişimi veya bunların dağıtımını destekleyen girişimlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Birlik, günümüze kadar kültür ve ilgili alanlarda (örneğin, kültürel miras,
mimarlık, edebiyat) kültürel projelere teşvikler sağlamış, kültür endüstrisinin geliştirilmesine önem vermiştir. Bu kapsamda en önemli girişim
Avrupa Kültür Programı olmuştur.
Program, Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin muhafazasına yönelik proje
ve girişimlere katkıda bulunmayı
ve kurumlar ve kültürel operatörler
arasındaki sınır ötesi işbirliği aracılığıyla Avrupa’nın kültürel mirasını
güçlendirmeyi hedeflemiştir. Kültür Programı’nı üç temel başlıkla
özetleyebiliriz. Bunlardan ilki kültür
alanında, tarafların sınır-aşırı hareketliliğinin desteklenmesi, ikincisi,
kültürel ve sanatsal eserlerin sınır
ötesi hareketliliğinin ve yayılmasının
teşviki ve sonuncusu ise kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesidir.

Cultur Policy, https://ec.europa.eu/
culture/policy/strategic-framework_
en

2014 yılında Komisyon tarafından
Avrupa’yı kültürel ve yaratıcı olarak
desteklemek için, 2014-2020 dönemi için konsolide çerçeve programı
“Yaratıcı Avrupa” ortaya koyulmuştur. Kültür Programı ve MEDIA Programı’nın devamı niteliğindeki Yaratıcı Avrupa Programı’na 1,46 milyar
Avro tutarında bütçe ayrılmıştır. Bu
kapsamda, sınır ötesi işbirliği, edebi
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Küresel Akdeniz Politikası
(Global Mediterranean
Policy)
–Sedef EYLEMER–
Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz ülkeleri ile ilişkilerinin temeli Roma
Antlaşması’na dayanmakta ve ikili
ilişkilerin başlangıcı 1960’lı yıllara
kadar gitmektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) yeni kurulmuş olduğu bu yıllarda Topluluk’ta
genel bir Akdeniz politikası söz konusu olmadığından, AET ile Akdeniz
ülkeleri arasındaki ilişkiler birbirinden bağımsız olarak yürütülmüştür.
1962-1972 yılları arasında Topluluk,
birçok Akdeniz ülkesi ile ikili anlaşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

malar imzalamıştır. 1972 yılında Paris Zirvesi ile temelleri atılan Küresel
Akdeniz Politikası ise Topluluğun
Akdeniz ülkelerine yönelik ilk kolektif politikası olmuştur. Bu politika ile
Topluluk ilk kez Akdeniz ülkelerine
yönelik bölgesel bir perspektifle ortak bir politika geliştirmiştir. Akdeniz
ülkeleri ile ilişkilerin ortak bir temele
dayandırılması anlayışına dayanan
bu politikanın geliştirilmesinde daha
önce bu ülkelerle yapılan ikili anlaşmaların süresinin dolması, Topluluk
ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ticari
ilişkilerin Topluluğa Birleşik Krallık,
İrlanda ve Danimarka’nın katılımıyla gerçekleşen ilk genişlemeyle
meydana gelen yapısal değişikliklere uyum sağlaması gereği, petrol
krizinin etkileri gibi farklı faktörler
etkili olmuştur.
Küresel Akdeniz Politikası ağırlıklı
olarak ticari konulara odaklanmıştır. Bu çerçevede AT, Akdeniz ülkeleriyle Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşması (GATT) kurallarıyla
uyumlu ticari düzenlemeler yanında mali ve teknik işbirliği yapmayı
hedeflemiştir. Bu kapsamda Topluluğun Akdeniz ülkeleri ile yaptığı
anlaşmalar, daha önce Yunanistan,
Türkiye, Kıbrıs ve Malta ile imzalanan ortaklık anlaşmaları dışında, temelde ticaret ve işbirliğine dayanan
anlaşmalar olmuştur. Ayrıca taraflar
arasındaki kalkınmışlık farklarının
işbirliğine engel oluşturmasını önlemek ve Akdeniz ülkelerinin kalkınmasına destek olmak için Akdeniz
ülkelerine yönelik mali yardımları
düzenleyen mali protokoller yapılmıştır. Ancak Küresel Akdeniz PoliAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tikası, beklenilen olumlu sonuçları
verememiş, 1973-74 petrol krizi ve
1973 Arap-İsrail Savaşı’nın yol açtığı
ekonomik ve siyasi sorunlar politikanın işleyişini güçleştirmiştir. Ayrıca
Soğuk Savaş’ın bitişi ile ortaya çıkan
yeni siyasi ortam da Topluluğun Akdeniz’e yönelik politikasını yeniden
gözden geçirmesine yol açmıştır. Bu
nedenle, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın 1995 yılında kurulmasının öncesinde 1990 yılında Yenileştirilmiş
Akdeniz Politikası oluşturulmuştur.
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Laeken Zirvesi (Laeken
European Council )
–Hatice YAZGAN–
14-15 Aralık 2001 tarihinde, Belçika
Dönem Başkanlığı sırasında Belçika’nın Laeken şehrinde toplanan Zirve, tek paraya geçişle ilgili aşama
kaydedildiği, Avrupa Birliği’nin (AB)
daha fazla genişlemesi ve geleceğinin gündemde olduğu bir dönemde
gerçekleşmiştir. Zirve, Avrupa Birliği
Anayasasının hazırlanmasına giden
süreçte için bir yol haritası oluşturulmasını sağlamış (Bkz. Avrupa
Anayasal Antlaşması) ve Avrupa
vatandaşları için bir Anayasa hazırlanması önerisinin yer aldığı AB’nin
Geleceğine İlişkin Deklarasyon bu
Zirvede kabul edilmiştir. Laeken
Deklarasyonu olarak da bilinen bu
deklarasyonda, Giscard d’Estaing’in
başkanlık yapacağı bir Konvansiyon’un oluşturulmasına karar verilmiştir. Konvansiyon’a AB’ye aday
ülkelerin de katılması öngörülmüş
ve Birliğin geleceğine ilişkin kamuoyu tartışmasının genişletilmesini
sağlayacak bir yapı oluşturulmasına
karar verilmiştir.
Konvansiyon çalışmaları yanında,
antlaşmalar tadil edilmeden alınabilecek tedbirler kapsamında yönetişim ve kurumsal düzenlemeler belirtilmiştir. Zirve kararlarında Birliğin
Geleceği başlığı altında, Avro’nun
kullanımındaki gelişmeler, Avrupa
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
(AGSP) operasyonel hale gelmesi ve
diğer gelişmeler ve genişleme poli764

tikasında katedilen mesafe de belirtilmektedir. Zirve’de alınan diğer
kararlar, 11 Eylül saldırılarının ardından terörizmle mücadele ve Afganistan’a yönelik tedbirler, Lizbon
Stratejisi, istihdam, Avrupa sosyal
modeli, araştırma, sürdürülebilir
kalkınma, özgürlük, güvenlik ve
adalet alanının güçlendirilmesi, dış
ilişkiler (Orta Doğu, Batı Balkanlar,
Afrika, Rusya) konularındadır.
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Lahey Avrupa Kongresi
(The Hague Congress of
Europe)
–Haluk ÖZDEMİR–
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da, 1947 Montreaux Kongresi
ile başlayıp 1949 Lausanne Kongresiyle biten ve Kongreler Dönemi
olarak adlandırılabilecek bir dönem yaşanmıştır. Bu kongrelerde
Avrupa’nın geleceğine dair çeşitli
fikirler tartışılmaktaydı. Bu Kongreler serisinin bir parçası olan Mayıs
1948 tarihli Lahey Avrupa Kongresi,
doğurduğu sonuçlar itibariyle Avrupa’nın izleyen yıllardaki gelişiminde
iz bırakmıştır. Lahey Avrupa KongreAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

si, Avrupa’daki federalist dernekleri
bir araya getiren Avrupa Birliği İçin
Ortak Uluslararası Komite (“Joint
International Committee for European Unity”) çağrısıyla toplanmış ve
Avrupa Konseyinin kuruluşuyla sonuçlanmış bir Kongredir. Kongre’nin
önemi, Avrupa Birliği’ne (AB) giden
süreçte önemli dinamikleri harekete geçirmesiyle ilgilidir. Tartışmalar
sırasında, günümüz AB siyasetine
yön veren iki akım olarak federalist
ve egemenliklerin kısıtlanmasına
karşı olan anti-federalist yaklaşımlar
belirginleşmiştir. Kongreye devlet
adamlarının yanısıra, milletvekilleri,
iş insanları, sendikacılar, akademisyenler, gazeteciler ve kanaat önderleri katılmıştır. Komitenin amacı
savaş sonrası Avrupa’nın sorunlarına çözüm bulabilmek için pratik ve
bütünleşmeyi destekleyen öneriler
getirmekti.
Kongre üç komite şeklinde çalışmıştır: (1) Siyasi Komite, (2) Ekonomik
ve Sosyal Komite ve (3) Kültürel
Komite. Bu komitelerde tartışılan
hususlar içerisinde, Avrupa’da birliğe yönelik olarak bir insan hakları
sözleşmesi hazırlanması, ticaret kotaları ve gümrük vergilerinin kaldırılması, tarımsal kaynakların ortak
kullanımı gibi konular sayılabilir.
Kongre sonunda ayrıca Avrupalılara
Mesaj adı altında İsviçreli federalist
Denis de Rougemont tarafından kaleme alınmış bir belge kabul edilmiştir. Avrupalılara Mesaj’da Avrupa’ya
yönelik en büyük tehdidin kendi iç
uzlaşmazlıkları ve parçalanmışlığı olduğu belirtiliyordu. Bu tehdit
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karşısında Avrupa’nın misyonu, bütünleşmek ve özgürlükleri savunan
büyük bir ekonomik ve siyasi blok
oluşturmaktı. Bu amaca yönelik olarak insanların, fikirlerin ve malların
serbestçe dolaşabildiği birleşik bir
Avrupa kurulmalıydı. Bunun için de
özgürlükleri güvence altına alan bir
İnsan Hakları Sözleşmesi hazırlanmalı, bu sözleşmeyi somutlaştırmak
için bir mahkeme oluşturulmalı ve
tüm Avrupalı halkların temsil edildiği bir parlamento kurulmalıydı.
Bu öneriler çerçevesinde federalistler Avrupa Birliği adında bir örgüt
kurmak istediler. Ancak bunun çok
iddialı bir isim olduğunu savunan
geleneksel siyasetçiler yani anti-federalistler, isim konusunda daha az
iddialı bir örgüt adı olarak Avrupa
Konseyi’ni önerdi. Bu açıdan bakıldığında Lahey Kongresi aslında
Avrupa Birliği’ni kurmak amacıyla federalistler tarafından öncülük
edilmiş ama Avrupa Konseyi’nin
kuruluşuyla sonuçlanmış bir toplantıdır. Federalistler, sonraki yıllarda
daha farklı ve uzun vadeli bir strateji
izleyerek Avrupa Birliği’ni kurmayı
başaracaktır.
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Lamfalussy Süreci
(Lamfalussy Process)
–Sevgi İNECİ–
Teknolojideki gelişmeler, sanayinin
dışında pek çok sektörü de olumlu
etkilemektedir. Benzer şekilde teknolojideki gelişme, sermaye piyasalarına ve hukuk sistemine işlem hızlarında artış olarak yansıdığı ölçüde
bu sektörlerde toplam verimlilik de
artmış olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Avrupa Birliği (AB) gibi çok
ülkeli bir ekonomik entegrasyonun
önce kendi iç pazarının, sermaye
piyasaları, döviz piyasaları, rekabet
hukuku ve ticaret hukuku açısından
düzgün işlemesi için belirli bir işlem
hızında ve etkin çalışıyor olması gerekmektedir.
Daha detaylı ele alındığında tüzük
ve yönergelerin sürekli değişikliklerin zamanında yerine getirilmesi
veya bunların güncellenmesi ve erişilebilir olması sorunu sadece karar
alma mekanizmasında hızlandırıcı
değişikliklerle çözülemez. Bu nedenle daha dinamik ve hızlı hareket
eden bir sistemin kurulması ihtiyacı
ortaya çıkmıştır. İşte bu noktadan
yola çıkan Alexandre Lamfalussy’nin
başkanlığında uzmanlardan oluşan bir komisyon, 2000 yılında dört
aşamalı bir yasa taslağı önermiştir.
2000 yılında geliştirilen bu süreç ile
Komisyon bir dizi çalışma içine girmiştir. Birinci aşamada standart bir
yasama yöntemi öngörülmektedir.
İkinci aşamada teknik standartların
geliştirilmesi gerekmektedir. Üçün766

cü aşamada üye ülke uzmanlarının
devreye girmesi ile tüzüklerin üye
ülkelerde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli inceleme ve tavsiyelerin oluşturulması gerekmektedir. Dördüncü aşamada ise tüzük
veya yönergelerin çıkarılmasından
sonra Avrupa Komisyonu bunların
Üye Devletlerde uygulama biçimlerinin etkin olup olmadığını gözlemlemekte ve gerekli değişiklikleri önermektedir. Birinci aşamada
Avrupa Komisyonu inisiyatif alma
yetkisini kullanarak çıkarılması düşünülen yasaların taslak çalışmalarını hazırlamakla yükümlüdür. Bunları hazırlarken Birlik politikaların
gereksinimlerini göz önünde tutmaktadır. Bu taslaklar hazırlanırken
ilgili alandaki meslek kuruluşlarının
yani reel sektörün temsilcilerinden
oluşan alt komisyonların görüş ve
önerilerini alır. Komisyonun taslak
önerisi Avrupa Parlamentosu’na ve
Bakanlar Konseyi’ne aynı zamanda
gönderilir. Bu kurumlardan gelen
değişiklik önerileri varsa Komisyon
bunlar üzerinde çalışır ve tekrar
gözden geçirmeleri için Avrupa Parlamentosu’na ve Bakanlar Konseyi’ne gönderir. Sonuç olarak, iki kurumun da olumlu görüşü varsa yasa
taslağı onaydan geçmiş olur. Ancak
ikinci gözden geçirmede, kurumlardan red gelirse, bir uzlaşma süreci
başlar ve üçüncü gözden geçirme
sürecine geçilir ve olumlu sonuç alınıncaya kadar yasa taslağı üzerinde
Komisyon ve alt komisyonlar çalışır.
Genellikle birinci aşama mevcut
yasa taslağının Birlik politikaları ile
uyumu üzerine çalışmaları kapsar.
İkinci aşama ise yasaların teknik
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kısmı ile ilgilidir. Bu yasaların gelecekte 27 ülkede başarılı bir şekilde
uygulanması için teknik alt yapısının iyi olması gerekmektedir. Yasama konusu ile ilgili teknik uzmanlar
tüzüklerin tüm Üye Devletlerde tek
biçimde uygulanması için gerekli çalışmaları yaparlar.
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Larosière Raporu
(Larosière Report)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
2008 küresel mali krizinden sonra
Avrupa Birliği’nde (AB) finans piyasalarında gözetim ve denetim sisteminin yetersizliği ve üye ülkelerarası
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koordinasyonun eksikliği görülmüş
ve bu doğrultuda Avrupa Komisyonu da harekete geçmiştir. Komisyon,
AB finans sitemine ilişkin denetim
düzenlemelerinin nasıl güçlendirileceğini ve reforme edilebileceğini
araştırmak üzere eski Uluslararası
Para Fonu (IMF) Başkanı Jacques de
Larosière başkanlığında bir Yüksek
Düzey Grubu görevlendirmiştir. Söz
konusu gruptan oluşan komite 25
Şubat 2009 tarihinde “Larosière Raporu” olarak adlandırılan bir rapor
yayımlamıştır.
Raporda AB’nin finansal sistemine ilişkin geniş bir öneriler paketi
bulunmaktadır. Söz konusu tavsiyelerin başında düzenleyici çerçevenin yeniden şekillendirilmesi ve
Basel Sermaye Yeterliliği (Basel)-II
kurallarının gözden geçirilmesi gelmektedir. Bu kapsamda minimum
sermaye yeterliliğinin kademeli
olarak artırılması, likidite yönetimi
kurallarının sıkılaştırılması, bilanço
dışı kalemler için sıkı kurallar getirilmesi, bankaların iç kontrol ve risk
yönetimi kurallarının sıkılaştırılması
önerilmiştir.
Raporda yer alan diğer öneriler arasında AB finans piyasalarının denetimi için bir risk denetim ve erken
uyarı sistemi kurulması, finans piyasalarının gözetiminin kredi derecelendirme kurumlarını da içerecek
şekilde genişletilmesi ve bankalar
için dinamik hükümler getirilmesi yer almıştır. Bu amaçla, var olan
yapılar arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik sistemlerin kurulması da düşünülmüş ve Avrupa
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Merkez Bankası’nın himayesiyle,
sistemik risklere karşı erken uyarı
mekanizması işlevini yürütecek bir
konsey kurulması; Avrupa finans piyasalarını düzenleyen ulusal kurumların temsilcisi üç komitenin genişletilmiş yetkilerle Avrupa düzeyinde
kurumlar haline getirilmeleri; mikro
ihtiyati gözetim alanında Avrupa
gözetim sisteminin kurulması önerilmiştir.

dge fonlar, yatırım bankaları, diğer
fonlar ve mortgage brokerlarını da
içine alan sektörün, düzenlemelerle
özellikle Basel II çerçevesine alınması ve sistemik etkiye sahip finansal faaliyetlerde bulunan bütün kuruluşlara da düzenleme getirilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Raporda yatırım fonları için ortak kurallar belirlenmesi ve daha sıkı bir denetim
getirilmesi de önerilmiştir.

Raporda ABD’de de krizin odak noktasında yer almış olan kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenleme tavsiyeleri de yer almıştır.
Bu kapsamda Avrupa Sigorta Düzenleme Kurumunun (ASDK) güçlendirilerek kredi derecelendirme
kuruluşlarının (KDK) kayıt ve gözetiminden sorumlu olması, KDK’ların
isleyişlerinin ve finansman yapılarının gözden geçirilmesi, söz konusu
kurumların derecelendirme ve danışmanlık görevlerinin birbirinden
ayrılması, finansman ürünlerinin
derecelendirmesinin zaman içinde
farklı kurallarla belirlenmesi önerilmiştir.

Raporda ayrıca biri bankacılık sektörü, biri menkul kıymetler sektörü için, diğeri de sigorta ve mesleki
emeklilik sektörü için olmak üzere
üç Avrupa denetim otoritesinden
oluşan bir Avrupa Finansal Denetçiler Sisteminin oluşturulması ve
bir Avrupa sistemik risk kurulunun
oluşturulmasını tavsiye edilmiştir.

Sigortacılık sektöründe de bankacılıkla iç içe bulunması ve dünyada en
büyük sigorta şirketinin finans sektörüne verdiği teminatlar nedeniyle
zor duruma düşmesinden ders çıkarılarak bu sektörde de düzenlemeler
yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu açıdan raporda Solvency 2 direktifinin kabul edilmesi önerilmiştir.
Finans sistemindeki mevcut zayıflıklara ilave olarak raporda paralel
bankacılık olarak adlandırılan ve he768

Larosière Raporu, AB’nin finansal
sisteminin denetimin düzenlenmesinde yol gösterici olmuş ve raporda
yer alan tavsiyeler AB’nin gerçekleştirdiği finansal düzenlemelere
dayanak teşkil etmiştir. Böylece 1920 Mart 2009’da gerçekleştirilen
AB Konseyi toplantısında ele alınan
rapor, 2 Nisan 2009’da gerçekleşen
G-20 toplantısında da gündeme gelmiştir.
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Latin Para Birliği 		
(Latin Monetary Union)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
1840’lı yıllarda Kaliforniya ve Avustralya’da büyük altın madenlerinin
bulunuşu küresel anlamda piyasalarda altın miktarını arttırdı ve altının piyasa değerini gümüş karşısında düşürdü. Bu değişimin zaman
içinde sorunlara neden olması ile 23
Aralık 1865 tarihinde Fransa, Belçika, İtalya ve İsviçre tarafından Latin
Para Birliğinin kurulmasına karar
verildi ve Birlik 1 Ağustos 1866’da
yürürlüğe girdi. Birlik sayesinde üye
ülkelerdeki işlem maliyetleri düşmüş oldu ve fiyat şeffaflığının artması sağlandı. Anlaşma üye ülkelerde altın ve gümüş madeni paraların
standart ebatta olmalarını garanti
ediyordu. Böylece herhangi bir üye
ülkede basılan madeni para diğer
ülkelerde de eş değerde olduğu için
istikrar açısından olumlu etkileri
oldu. Ayrıca Para Birliği’ne üye olan
ülkeler kendi paralarını, aynı stanAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dartlarda olmak koşuluyla basabilmekteydiler. Ancak 1914’te Fransa,
Birinci Dünya Savaşının başlaması
ile birlikte altın para basımını durdurdu ve bir daha altın standardına
geri dönmedi. Bu dönemde Fransız
Frankı çok fazla değer kaybetti ve
yüksek oranda enflasyon ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler sonucunda Latin Para Birliği 1927’de resmi olarak
sona erdi.
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Les Verts Davası 		
(Les Verts Case)
–İlke GÖÇMEN–
Les Verts davası, Case 294/83 sayı
ve 23 Nisan 1986 karar tarihli olup
özellikle iptal davası ile ilgilidir.
Les Verts davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Les
Verts, merkezi Paris’te bulunan ve
3 Mart 1980 ile kurulduğu yetkili
makamlara bildirilmiş olan kâr amacı gütmeyen bir birliktir. Les Verts,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması md. 173 temelinde, öz
olarak, Avrupa Parlamentosunun
1984 yılı seçimlerinde yer alacak
siyasi gruplara yönelik tahsisatlar
ile ilgili kararlarına karşı iptal davası
açmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), Les Verts kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, ABAD,
AET Antlaşması md. 173 temelinde
Avrupa Parlamentosu’nun bir önlemine karşı açılan bir iptal davasını
görmeye yetkili midir sorusu yanıtlanmıştır. Davacıya göre, her ne
kadar AET Antlaşması md. 173 yalnızca Konsey’in veya Komisyon’un
önlemlerine karşı iptal davası açmaktan bahsetse de davalıları bu iki
kurum ile kısıtlamak md. 164 ışığında adaletin inkârı anlamına gelecektir. Avrupa Parlamentosu’na göre
de AET Antlaşması md. 164 ABAD’a
hukukun koruyucusu olarak genel
bir işlev yüklemektedir ve md. 173
potansiyel davalıları tahdidi olarak
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saymamıştır, dahası kendisi hukuki önlemler kabul ettiğinde bunlar
ABAD tarafından hukuki denetime
tabi olmalıdır. ABAD’a göre: “[AET],
üyesi devletlerin ve kurumlarının
benimsedikleri önlemlerin temel
anayasal şart, yani kurucu antlaşma, ile uyumlu olup olmadığı sorusunun denetiminden kaçınamayacağı, hukukun üstünlüğüne dayalı
bir Topluluktur”. Kurucu antlaşma;
iptal davası, hukuka aykırılık def’i
ve ön karar prosedürü aracılığıyla
“kurumların benimsediği önlemlerin hukuka uygunluğunun [ABAD]
tarafından denetlenmesine imkan
vermek için tasarlanan hukuki çareler ve prosedürler ile ilgili bütün bir
sistem” getirmiştir. AET Antlaşması md. 173 yalnızca Konsey’in veya
Komisyon’un önlemlerine karşı iptal
davası açmaktan bahsetse de “kurucu antlaşmanın genel planı ‘hukuki etki doğurmayı amaçlayan … kurumlar tarafından benimsenen tüm
önlemler’ karşısında” iptal davası
açabilmeyi gerektirmektedir. O halde, Avrupa Parlamentosu, üçüncü
kişilere karşı hukuki etki doğurmayı amaçlayan önlemleri söz konusu
olduğunda iptal davasının davalısı
olabilecektir. Les Verts kararı, bu
yönüyle, kurucu antlaşmanın temel
anayasal şart olduğunun ve AB’nin
hukukun üstünlüğüne dayandığının
ilk kez açıklıkla ortaya konduğu, dahası iptal davasının üçüncü kişilere
karşı hukuki etki doğurmayı amaçlayan tüm önlemlere genişletildiği
karar olmuştur.
İkinci olarak, ihtilaflı kararlar, üçüncü kişilere karşı hukuki etki doğurAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mayı amaçlamakta mıdır ve AET
Antlaşması md. 173 bakımından,
davacı açısından doğrudan ilgili ve
bireysel ilgili sayılır mı soruları yanıtlanmıştır. ABAD’a göre, birincisi,
ihtilaflı kararlar, 1984 yılı seçimlerinde yer alacak siyasi gruplara yönelik tahsisatlar ile ilgili olduğundan
üçüncü kişilere karşı hukuki etki
doğurmayı amaçlayan önlemlerdir.
İkincisi, davacıya göre, ihtilaflı kararlar rakip olduğu siyasi gruplara
verilen yardımlar ile ilgili olduğundan kendisi doğrudan ve bireysel
ilgili sayılmalıdır. Avrupa Parlamentosu’na göre, yerleşik içtihat hukuku çerçevesinde, davacı doğrudan
ve bireysel ilgili kabul edilemez.
Bununla birlikte, davacı sıradan bir
üçüncü kişi olmayıp bir siyasi parti
olduğundan, özel işlevi nedeniyle,
ayrıcalıklı davacılar ile ayrıcalıklı olmayan davacılar, yani gerçek ve tüzel kişiler, arasında bir yere konumlanmalı, dolayısıyla ihtilaflı kararlar
bakımından doğrudan ve bireysel
ilgili sayılmalıdır. ABAD’a göre davacı, ihtilaflı kararlar “kendiliğinden yeterli ve uygulama hükümleri
gerektirmeyen bütün bir kural seti
oluşturduğundan” doğrudan ilgilidir. Ayrıca, davacı, ihtilaflı karar
alındığında var olduğundan ve 1984
seçimleri için aday gösterebilmiş olduğundan bireysel ilgilidir. Les Verts
kararı, bu yönüyle, iptal davasında
kabul edilebilirlik aşamasına örnek
oluşturan kararlardan birisidir.
Üçüncü olarak, ihtilaflı kararlar hukuka uygunluk denetimine tabi tutulmuştur. ABAD’a göre, öz olarak,
ihtilaflı kararlar ile 1984 yılı seçimAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lerinde yer alacak siyasi gruplara
yönelik tahsisat sistemi geliştirilmişse de Birlik hukukunun mevcut durumunda bu konu Üye Devletlerin
yetkisi içinde kalmaktadır. Dolayısıyla, ihtilaflı kararlar geçersiz kılınmıştır. Les Verts kararı, bu yönüyle,
iptal davasında esastan denetim
aşamasına örnek oluşturan kararlardan birisidir.
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Letonya (Latvia)
–Melis BOSTANOĞLU–
Letonya, Kuzey Avrupa’da bulunan
Baltık ülkelerinden biridir. Nüfusu 1.907.675, yüz ölçümü 64.573
km2’dir. Ülkenin başkenti Riga’dır.
Nüfusun %62,2’sini Letonyalılar
oluştururken %25,2 ile Ruslar ülkedeki en büyük azınlık konumundadır. Ülkenin resmi dili Letonca’dır ve
ülkedeki Rus azınlık Rusça konuşmaktadır.
Orta Çağ boyunca çeşitli ülkelerin işgali altında bulunan Letonya, Karlis
Ulmanis’in başında olduğu ulusçu
hükümetin Bolşevik ve Alman ordularını ülkeden kovmasıyla 1922 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak 23 Ağustos 1939’da imzalanan
Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı Le771

tonya’yı yeniden Rusya’nın etki alanına sokmuştur. 17 Temmuz 1940
tarihinde Sovyet ordularının Letonya sınırlarına girmesiyle ilhak edilen
ülke, Sovyetler Birliği’nin bir parçası haline gelmiştir. Letonya 1941
yılında Nazi Almanyası tarafından
işgale uğrasa da, 1944 yılında tekrar Sovyetler Birliği’nin hâkimiyeti
altına girmiştir. Bu durumdan dolayı Letonya’nın ekonomisi, altyapısı
ve siyasi yaşamı Sovyet sistemi ile
bütünleşmiştir. Mihail Gorbaçov’un
glasnost ve perestroika politikalarının ardından 1985 yılından itibaren
Sovyetler Birliği’ne karşıt Letonyalıların hoşnutsuzluklarını ifade etmeye başlamalarıyla ulusal bağımsızlık
hareketleri de oluşmaya başlamıştır.
1989 yılında Letonya Yüksek Sovyet
Meclisi, egemenliğini ve ekonomik
bağımsızlığını ilan etmiştir. 6 Eylül
1991 tarihinde de Sovyetler Birliği
Devlet Konseyi, Letonya’nın bağımsızlığını resmen kabul etmiştir.
13 Aralık 2002 tarihinde Letonya
diğer dokuz ülke ile birlikte Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerini tamamlamış ve 1 Mayıs 2004
tarihinde AB üyesi olmuştur. (Bkz.
Doğu Genişlemesi) Letonya aynı yıl
NATO’ya katılmıştır. 21 Aralık 2007
tarihinde Schengen Alanı’na katılan
Letonya, 1 Ocak 2014 tarihinde ise
Avro Alanı’na dâhil olmuştur. Letonya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Ocak-Haziran 2015 döneminde
üstlenmiştir.
2008-2010 yıllarında yaşanan mali
krizden neredeyse Yunanistan kadar etkilenen Letonya’nın GSYH’si
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bu yıllarda neredeyse %25 oranında azalmış, bu nedende Letonya
Avrupa’nın en katı kemer sıkma
programlarından birini uygulamak
zorunda kalmıştır. Ülkenin en büyük sorunlarından olan dış göçün
gelecek yıllarda ekonomide bazı sorunlar yaşatacağı düşünülmektedir.
Ülkenin diğer bir sorunu da yoksulluktur. Geçirdiği ekonomik gelişime
rağmen ülkenin neredeyse yarısı
yoksulluk sınırında yaşamaktadır ve
bölgeler arasında büyük farklılıklar
bulunması dikkat çekmektedir.
AB resmî web sitesinde yer alan
bilgilere göre; 2018 yılında Letonya
ekonomisinin en önemli sektörleri;
toptan ve perakende ticaret, ulaşım,
konaklama ve yiyecek hizmetleri,
sanayi ile kamu yönetimi, savunma,
eğitim, insan sağlığı ve sosyal iş faaliyetleri olmuştur. Letonya’nın en
fazla ihracat yaptığı ülkeler; Litvanya, Rusya, Estonya, Almanya, İsveç
ve ABD iken, başlıca ithalat ortakları; Litvanya, Almanya, Polonya, Rusya ve Kanada’dır.
Ekim 2018 tarihinde yapılan genel
seçimlerde, Rusya yanlısı Uyum
Partisi (Harmony Party) mecliste en
fazla sandalyeye hak kazanan parti
olmuştur. Uyum Partisi’ni popülist
KPV LV ve Yeni Muhafazakârlar takip etmiştir. Yaklaşık üç ay süren
tartışmalı müzakerelerin ardından
Yeni Birlik (New Unity), Yeni Muhafazakâr Parti (New Conservative
Party), Kalkınma için liberal ittifak
(Development/For! Alliance), sağ
görüşlü Ulusal İttifak (National Alliance) ile KPV LV’den oluşan beş parAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tili bir koalisyon kurulmuştur.
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Liberal
Hükümetlerarasıcılık
(Liberal
Intergovernmentalism)
–Sezgin MERCAN–
Liberal Hükümetlerarasıcılık, Rasyonel Tercih Kurumsalcılığına dayanan iki genel varsayım üzerine
inşa edilmiştir. Literatürde belirtilen
şekliyle bunlardan ilki; devletlerin
bir eylemi gerçekleştirmeden önce
alternatifleri ve diğer devletlerin eylem ya da tercihlerini değerlendirmeleri ve kendi yararlarına olacak
bir seçimde bulunarak eylemi gerçekleştirmeleri sonucuna dayanan
rasyonellikleridir. İkincisi; kuram,
devletleri, uluslararası müzakerelerde politikaların karar alma mekanizmasındaki siyasi aktörlerce kararlaştırıldığı ve diğer aktörlerin de bu
müzakerelerde bağımsız bir role sahip olmadığı üniter aktörler olarak
tanımlamaktadır. Fakat bu noktada
Rasyonel Tercih Kurumsalcılığından
farklılık göstermesi açısından dikkat
edilmesi gereken husus, Liberal Hükümetlerarasıcılığın devletlerin tercihlerini sabit, değişmez ya da hazır
verilmiş olarak kabul etmemesidir.
Hükümetler ülke içindeki sosyal
grupların tercihlerini bütünleştirerek uluslararası müzakerelerde bu
tercihleri öne sürmektedirler.
Kuramın temel varsayımları literatüre göre üçe ayrılarak irdelenebilir.
İlki, Liberal Hükümetlerarasıcılığın
bütünleşmeleri açıklamaya çalışan
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Rasyonel Tercih Kurumsalcılığın,
uluslararası ilişkiler kuramları içinde farklı bir şekli olmasıdır. Andrew
Moravcsik’e göre, Avrupa bütünleşmesi, uluslararası alanda politika koordinasyonunun en iyi şekilde sağlanmasına yönelik uluslararası bir
rejim halini almıştır ve rasyonalizmi
yansıtmaktadır. Rasyonalizm, aktörlerin, eylemlerinde fayda maksimizasyonu sağlayabilecekleri seçimler
yaptıkları görüşüne dayanmaktadır.
İkincisi, Liberal Hükümetlerarasıcılığın ulusal tercihler bağlamında liberal teoriyi, uluslararası müzakereler
ve işbirliği bağlamında pazarlık teorisini ve kurumlar bağlamında işlevsel teoriyi kapsamasıdır. Bu teoriler
müzakere sonuçlarının sırasını açıklamak için kullanılmaktadır. Buna
göre, önce ulusal tercihler üzerine
bir iç müzakere, sonra uluslararası
işbirliği üzerine uluslararası müzakereler ve ardından da uzlaşmaya varıldıktan sonra kurumsal tercih üzerine uluslararası müzakereler yapılmaktadır. Liberal uluslararası ilişkiler
teorilerine göre, hükümetlerin dış
politika hedefleri sosyal gruplardan
gelen baskılara göre değişmektedir.
Dolayısıyla devletlerin tercihleri sabit ya da değişmez değildir. Bununla
beraber, Liberal Hükümetlerarasıcılık devleti üniter bir aktör olarak
kabul etmektedir. Ulusal hükümetler iç siyasi pazarlıklar sonucunda
tutarlı bir tercihe ulaşabilmektedir.
Yerel aktörler müzakerelerde devletin ötesinde bağımsız bir rol de
oynamamaktadır. Bu hususlar, Liberal Hükümetlerarasıclığın Rasyonel
Tercih Kurumsalcılığından ayrıldığı
noktalara işaret etmektedir. Mo774

ravcsik, uluslararası müzakerelerin
sonuçlarını açıklamak için pazarlık
teorisini kullanmaktadır. Buna göre
pazarlık teorisi uluslararası müzakerelerin işbirliği bağlamında sonucunun aktörlerin pazarlık gücüne
bağlı olduğunu ileri sürmektedir.
Bu güç, daha iyi ve daha fazla bilgi
sahibi olunmasına ve anlaşmaların
getireceği yararlara olan ihtiyaç durumuna bağlıdır. Devletler, karşılıklı
fayda sağlamak için koordinasyon
ve işbirliği kurma, işbirliğinden sağlanacak faydanın devletler arasında nasıl paylaştırılacağını açıklığa
kavuşturma ve birbirlerinin işbirliği
anlaşmalarından yararlanmaları için
uluslararası kurumlar kurmaktadır.
Bu şekilde devletlerin kurumlar aracılığıyla, belirli meseleler karşısında
yapılan müzakerelerde diğerlerinin
davranışlarını kontrol etme maliyetleri düşmekte, devletin tercihleri
ve davranışları hakkında belirsizliği
ortadan kaldıracak bilgi sağlanabilmektedir. Temel varsayımların üçüncüsü, Liberal Hükümetlerarasıcılığın,
Avrupa bütünleşmesinde tercihleri,
pazarlıkları, kurumsal tercihleri belirleyen faktörler üzerine öneriler
ileri sürmesidir. Ulusal tercihler jeopolitik çıkarlardan mı, yoksa ekonomik çıkarlardan mı oluşmaktadır?
AB kurumları federalizm odaklı bir
ideolojiyi mi, teknokratik bir idare
ihtiyacını mı yansıtmaktadır? Tüm
bunlar kuramın ileri sürdüğü sorulardır. İlk olarak belirtmek gerekirse,
kurama göre Avrupa bütünleşmesinde çıkar, küresel ekonomide ekonomik kazanımlardan karşılıklı yarar
sağlamak için işbirliği yapma yönünde baskılardan kaynaklanmaktadır.
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Devletlerin Avrupa bütünleşmesinde
tercihleri ya da öncelikleri ekonomik
alanda sektörel çıkarların, uyum maliyetlerinin ve jeopolitik kaygıların
önemli rol oynadığı iç çatışmalardan
ortaya çıkmaktadır. Hükümetler bütünleşmeyi ticari çıkarları korumak
ve ticari avantajları garanti altına almak için bir araç olarak görmektedir.
Bunun yanında kuram, Avrupa bütünleşmesinde pazarlık süreçlerini,
işbirliğinden kaynaklanan kazanımların dağılımı hakkındaki hükümetlerarası pazarlık süreçleri olarak tanımlamaktadır. Liberal Hükümetlerarasıcılık, Avrupa bütünleşmesini, ülkelerin uluslararası alanda takip ettiği
politikalardan kaynaklanan olumsuz
ekonomik etkileri azaltma yönünde
tasarlanmış başarılı bir hükümetlerarası rejim olarak görmektedir. Moravcsik’in kendi açıklamasına göre,
kuramın temelinde üç faktör bulunmaktadır. Bunlar rasyonel davranış
varsayımı, ulusal tercihlerin oluşumunun liberal temelleri ve devletlerarası müzakerelerin hükümetlerarasıcılık temelinde analizidir. Rasyonel
davranış varsayımı ekonomik karşılıklı bağımlılığın yararları ve maliyetlerinin ulusal tercihleri belirleyiciliğine odaklanmıştır. Birçok uluslararası
ilişkiler teorisi devlet eylemlerinin
rasyonelliği varsayımına dayanmaktadır. Hükümetler fayda temelinde
eylemlerini ve alternatif eylemleri
değerlendirmektedir.
Uluslararası alanda, belirlenen, tanımlanan
amaçlarını yerine getirme yönünde
hareket ettikleri düşünülmektedir.
Kuram, Avrupa Birliği’ni (AB) kendi
tercihleri ve gücü temelinde hareket
eden rasyonel hükümetlerin takip etAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tikleri stratejilerin bir sonucu olarak
ele almaktadır. Hükümetler AB’nin
kurumsal yapısını (Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi)
ülkelerindeki iç meşruiyeti sağlamak
ve tercihlerin takibini gerçekleştirmek için kullanmakta, bu şekilde de
ondan yarar sağlamaktadır. AB’de
kararlar hükümetler arasında müzakere edilmektedir. Kararların bu
şekilde alınması, işbirliğinde devletlerarası pazarlığın yapıldığı anlamına
gelmektedir.
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Litvanya (Lithuania)
–Melis BOSTANOĞLU–
Litvanya, Kuzey Avrupa’da bulunan
Baltık ülkelerinden biridir. Nüfusu
2.794.090 ve yüz ölçümü 65.286
km2‘lik olan Litvanya’nın başkenti
Vilnius’tur. Ülkenin resmi dili Litvanca’dır.
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1915 yılında Alman ordusu tarafından işgale uğrayan Litvanya, 16
Şubat 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Litvanya, 1922 yılı
ağustos ayında ilk demokratik anayasasını kabul etse de 1926 yılında
iktidara gelen Antanas Smetona
ülkede 1940 yılına kadar süren otoriter rejimi kurmuştur. 23 Ağustos
1939 tarihli Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı ile Litvanya, Almanya’nın hâkimiyeti altına girmiştir.
Ancak aynı yılın eylül ayında imzalanan dostluk antlaşması ile Sovyetler Birliği Litvanya’yı kontrolü altına
almıştır. 1990 yılı mart ayında bağımsızlık taraftarı olan parlamento,
Vytautas Landsbergis’i Litvanya’nın
de facto başkanı seçmiş ve 11 Mart
1990 tarihinde de bağımsızlığın yeniden kurulduğunu deklare etmiştir.
Böylece Litvanya, Baltık ülkeleri ve
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında bağımsızlığını ilan eden
ilk ülke olmuştur. Ocak 1991’de Sovyetlerin askeri müdahalesi, Litvanyalıların bağımsızlık isteğini artırmış
ve 9 Şubat 1991 tarihinde Sovyetler
Birliği’nin egemenliğini sorgulayan
bir referandum yapılmıştır. Daha
sonra Sovyetler Birliği’nin darbe
teşebbüsünün başarısız olmasıyla
Litvanya’nın bağımsızlığı diğer ülkelerce kabul edilmiştir. 6 Eylül 1991
tarihinde Sovyetler Birliği, Estonya
ve Letonya ile birlikte Litvanya’nın
bağımsızlığını kabul etmiştir.

lan Litvanya, 1 Ocak 2015 tarihinde
Avro Alanı’na dâhil olmuştur. Litvanya, Temmuz-Aralık 2013 döneminde AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Litvanya, 1 Mayıs 2004 tarihinde
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmuş
(Bkz. Doğu Genişlemesi) ve aynı yıl
NATO’ya katılmıştır. 21 Aralık 2007
tarihinde Schengen Alanı’na katı-

Dünya Bankası. https://data.worldbank.org/indicator/ ve Eurostat.
“Demographic balance, 2018”, https://ec.europa.eu/eurostat/
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Litvanya’nın GSYH’si, mali kriz döneminde geçirdiği ekonomik daralmaya rağmen 2014 ile 2018 yılları
arasında AB ortalamasını geçip ortalama %3,1 oranında büyümüştür.
AB resmî web sitesinde yer alan
bilgilere göre, 2018 yılında Litvanya ekonomisinin en önemli sektörleri; toptan ve perakende ticaret,
ulaşım, konaklama ve yiyecek hizmetleri, sanayi ile kamu yönetimi,
savunma, eğitim, insan sağlığı ve
sosyal iş faaliyetleridir. Litvanya’nın
en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Rusya, Letonya, Polonya, Almanya ve
ABD; en çok ithalat yaptığı ülkeler
ise Rusya, Almanya, Polonya, Letonya ve Çin’dir.
Letonya’da olduğu gibi Litvanya’da
da dış göç büyük bir sorun oluşturmaktadır. Litvanya’da AB üyeliğinden sonra nüfusta önemli bir düşüş
yaşanmıştır ve ülke dışına göç devam etmektedir.
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Lizbon Antlaşması
(Lisbon Treaty)
–Sanem BAYKAL–
2007 yılında imzalanıp 1 Aralık 2009
tarihinde yürürlüğe giren Lizbon
Antlaşması, derinleşme aşamalarının -bugün için- son aşamasını oluşturur. 2000’li yılların başında Avrupa
Birliği’nin (AB) kendisini 21. yüzyıla
hazırlama amacıyla giriştiği Avrupa
Anayasal Antlaşması denemesinin
başarısızlığı üzerine Lizbon Antlaşması hazırlandı. Aslında Lizbon Antlaşması büyük oranda Avrupa Anayasal Antlaşması hükümlerini esas
alıyor, ama diğerleri gibi bir tadil
antlaşması formatıyla Avrupa Anayasal Antlaşması’nın federal devleti
çağrıştıran unsurlarını dışarıda bırakıyordu.
Lizbon Antlaşması’nda, Birliğin daha
demokratik, daha şeffaf ve daha etkili işleyen bir yapıya kavuşturulması
amacıyla, kurumsal yapısına, yetki
ve faaliyetlerine ilişkin hükümlere
yer verilerek hem ekonomik hem de
siyasi bütünleşmeye yönelik köklü
değişiklikler gerçekleştirildi.
Öncelikle Maastricht Antlaşması
(1993) ile getirilen sütunlu yapı kaldırıldı ve AB tüzel kişilik sahibi tek
bir yapı haline getirildi. Buna bağlı
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olarak, Avrupa (Ekonomik) Topluluğu Antlaşması’nın ismi, “AB’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak
değiştirildi ve Antlaşma’da kullanılan
“Topluluk” teriminin yerini “Birlik”
terimi aldı. AB Antlaşması Birliğin temel hedeflerinin, temel değerlerinin
ve yapısının yanı sıra Dış Eylemlerinin temel esaslarını ve Ortak Dış ve
Güvenlik Politikası’nı düzenledi.
Eski Avrupa (Ekonomik) Topluluğu
Antlaşması’nın değişen adı ile AB’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma ise kurumsal yapının, politikaların ve karar
alma yöntemlerinin ayrıntılarına yer
verdi. Sütun yapısının ortadan kalkmasına rağmen, dış politika alanının,
ulusüstü AB kurumlarından çok üye
devletlerin iradeleri ile şekillenen
hükümetlerarası niteliğinin büyük
ölçüde korunduğu da görüldü.
AB Zirvesi’ne ve Avrupa Merkez
Bankası’na “kurum” statüsü verildi.
Üye devletlerin nitelikli oy çokluğu
yöntemiyle ve bir kereye mahsus
yenilenebilen 2,5 yıllık süre için bir
AB Zirvesi Başkanı ataması ve bu sıfata sahip kişinin Zirve toplantılarına
başkanlık etmesi öngörüldü. Konsey
Başkanlığı görevinin ise, “Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi” tarafından yürütülecek
Dış İlişkiler Konseyi haricinde, 18 aylık sürelerle 3 üye devletten oluşan
takımlar halinde rotasyon usulüyle
yerine getirilmesi düzenlemesi getirildi.
AB’nin dış politika alanında daha
güçlü ve etkili bir aktör olabilmesine
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yönelik reformlar çerçevesinde bir
“AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi” makamının oluşturulması ve Avrupa Dış Eylem Servisi kurulması öngörüldü.
Avrupa Parlamentosu üye sayısının
Başkan hariç 750 üyeden oluşacağı,
üye devletlerin Parlamento’da temsil edileceği sandalye sayısının en az
6, en fazla 96 olacağı kabul edildi.
Parlamento’nun uluslararası anlaşmalara ve bütçeye ilişkin yetkileri
artırılarak ve Komisyon Başkanı’nı
seçeceği düzenlenerek Birliğin karar
alma sürecinde daha etkin bir aktör
olması sağlandı. Parlamento’nun
Konsey ile eşit güce sahip olduğu
yasama yöntemi olan “ortak karar
usulü” “olağan yasama usulü” adını alarak Ortak Dış ve Güvenlik Politikası hariç tüm politika alanlarında
genel ilke haline geldi.
Antlaşma ile Komisyon’daki Komiserlerin sayısının azaltılmasına yönelik hüküm getirildi. Buna göre, 31
Ekim 2014 tarihine kadar Komisyon
her üye devletten birer temsilciden,
bu tarihten sonra ise üye devletlerin
üçte ikisinden gelen komiserlerden
oluşacaktı. Üye devletlerin komiser
seçimi rotasyona dayanacaktı. Ancak bu yöndeki düzenlemenin Zirve’de alınacak bir karara bağlı olması öngörüldü ve her üye devletten
bir komiser şeklindeki mevcut uygulamanın devamı Zirve tarafından
tercih edildi.
Konsey’de nitelikli oy çokluğu esas
oylama yöntemi haline geldi. Üye
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devletlerin sayısı ve sahip oldukları ağırlıklı oya göre tanımlanan nitelikli oy çokluğu yerine, üyelerin
sayılarını ve nüfuslarını temel alan
bir sistem öngörüldü ve bu yeni
sistemin 2014 yılından itibaren uygulanacağı, ancak 1 Kasım 2014 ile
31 Mart 2017 tarihleri arasında bir
üye ülkenin talep etmesi halinde
eski nitelikli oy çokluğu sistemine
başvurulacağı belirtildi. “Çifte çoğunluk” olarak adlandırılan bu yeni
sistemde nitelikli oy çokluğu ile karar alınabilmesi için AB nüfusunun
en az %65’ini temsil edecek şekilde
üye ülkelerin en az %55’inin onayı
gerekiyordu. Ayrıca Konsey’e, AB
mevzuatının karara bağlanması çerçevesinde yapacağı görüşmeleri ve
oylamaları kamuya açık şekilde yapma zorunluluğu getirildi.
Birlik vatandaşlarının Birliğin işleyişine daha etkin katılımını sağlamak
amacıyla getirilen “Vatandaş Girişimi” yöntemi aracılığıyla, AB’nin yetkisi içindeki alanlarda, birden çok
sayıda üye devletten vatandaşlarca
toplanacak en az 1 milyon imzalı
bir dilekçe ile Komisyonun yasama
önerisi sunmaya davet edilmesi imkânı tanındı.
Katmanlı yetki ilkesinin denetiminde ulusal parlamentoların rolü
güçlendirilerek ulusal parlamentolara bu ilkeye uygun olmadıklarını
düşündükleri yasama önerilerine
itiraz etme yetkisi verildi. Böylece
ulusal parlamentoların Birliğin karar
alma sürecine katılımının artırılması
amaçlandı. Antlaşma ile AB Temel
Haklar Şartı’nın hukuken bağlayıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

cılığı ve Antlaşmalarla eşit hukuki
değere sahip olması kabul edildi.
Birliğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olması da öngörüldü. AB’den ayrılma, yani üye devletlerin AB üyeliğinden ayrılabileceği
de ilk kez Antlaşmalar içinde düzenlendi. Üyelik başvurusuna ilişkin AB
Antlaşması’nın 49. maddesinde getirilen değişiklikle dolaylı da olsa katılım kriterlerine atıfta bulunularak
başvuru koşullarının hukuki temeli
güçlendirildi ve üyelik başvuruları
konusunda ulusal parlamentoların
bilgilendirilmesi koşulu getirildi.
Getirdiği yenilik ve değişiklikler ile
Lizbon Antlaşması, daha demokratik, daha şeffaf, dış politika konularında daha çok söz sahibi, tüm
eylem ve işlemlerinde hukukun
üstünlüğünü gözeten, üye devletlerin ulusal sistemleri ile daha yakın işbirliği içinde olan ve kurumları
daha etkili işleyen bir AB oluşturma
yönünde adımlar attı. Böylece 21.
yüzyılın ilk on yıllık döneminde Birliğin hem ekonomik hem de siyasi
bütünleşme sürecine ivme kazandırılmaya çalışıldı.
Lizbon Antlaşması’nın onay süreci
ile ilgili olarak sadece İrlanda, kendi
anayasasından kaynaklanan zorunluluk dolayısıyla referanduma gitti,
diğer ülkeler ise ulusal parlamentoları yoluyla Antlaşmayı onayladı.
İrlanda’da Haziran 2008’de yapılan
ilk referandumun olumsuz sonuçlanması Antlaşma’nın öngörüldüğü
üzere 2009 Haziran’ından önce yürürlüğe girmesini engelledi. Ekim
2009’da İrlanda’da yapılan ikinci
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referandumun olumlu sonuçlanması sonrasında ise Lizbon Antlaşması
tüm üye devletlerde 1 Aralık 2009
tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
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Lizbon Stratejisi		
(Lisbon Strategy)
–Emre ATAÇ–
Lizbon Stratejisi, adını, 23-24 Mart
2000 tarihinde, Lizbon’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi
toplantısına sunulan bir rapordan
almaktadır. 23-24 Mart 2000 tarihlerinde Portekiz Dönem Başkanlığı
sırasında Lizbon’da yapılan zirvede,
günün koşullarına uyum sağlamak
amacıyla Lizbon Stratejisi’ni kabul
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eden AB, ekonomisini yeniden şekillendirecek önemli bazı yenilik ve düzenlemeler içeren iddialı bir projeye
imza atmıştır. Bu strateji yoluyla,
AB’nin 2010 yılına kadar “daha çok
sayıda ve daha iyi istihdam olanaklarına kavuşturulması ile daha büyük
bir toplumsal uzlaşmayla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilecek, bilgiye dayalı, dünyanın
en rekabetçi ve dinamik ekonomik
bölgesine” dönüştürülmesi amaçlanmıştır.
Rapor, özünde, AB’de uygulanan
ekonomi politikalarının, özellikle Avrupa Sosyal Modeline getirilen kapsamlı bir eleştiridir. Raporun temel
bakış açısı, AB’de uygulanan bazı politikaların, diğer büyük ekonomilerdeki benzer politikalarla karşılaştırarak ölçümlenmesi amacına dönüktür. Bir başka deyişle ABD, Japonya
gibi diğer rakip ekonomilerin sağladıkları başarılarla AB ekonomisinin
başarı derecesini kıyaslamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, AB’nin Lizbon Stratejisi’nin
hedeflerini belirlemesinde, bazı dış
ve iç etkenler önemli roller oynadığı
söylenebilir. Son yıllarda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ve
küreselleşme doğrultusunda oluşan
yeni Dünya düzenine AB’nin ayak
uydurmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Rekabetin arttığı bu yeni
dönemde, bir yandan teknolojik açıdan ABD ve Japonya’nın gerisinde
kalınmaması, diğer yandan ekonomileri hızla gelişen Çin, Hindistan ve
Güney Kore gibi ülkelere karşı uluslararası arenada rekabet gücünün
korunması gerektiği belirtilmiştir.
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Söz konusu bu yeni strateji, bilgi teknolojilerine dayalı bir şekilde, daha
fazla ve daha iyi istihdam olanakları
ile sosyal uyum ile sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflerini içeriyordu. Lizbon stratejisi özellikle inovasyon ve teknolojik gelişmenin ekonomik değişimin motoru
olacağı varsayımı üzerine inşa edilmişti ve küresel rekabet gücünün
Ar-Ge ve bilgi teknolojileri alanlarında fark yaratılmasıyla elde edilebileceğinin farkına varılmıştı. Bunun
yanında, Birlik politikalarının odak
noktasının insan olduğu ve “insana
yatırım yaparak aktif refah devleti”
oluşturulmasına dayanan sosyal bir
model benimsenecekti.
Lizbon stratejisinin ekonomik boyutuna baktığımızda İç Pazar’ın tamamlanması, girişimcilik ve KOBİ’ler
için daha iyi bir ortam yaratılması,
yeniliğe dayalı bir bilgi toplumuna erişim gibi ana hedefler söz konusuydu. Sosyal boyutta ise, bilgi
toplumunda yaşamak ve çalışmak
için eğitim ve mesleki yeterliliklerin
sağlanması, aktif istihdam politikasının geliştirilmesi, sosyal güvenlik
sisteminin modernizasyonu, sosyal
uyumun güçlendirilmesi ve sosyal
dışlanmayla mücadele edilmesi gibi
iddialı hedefler belirlenmişti.
Ancak Lizbon Stratejisi’nin uygulamaya başlanmasından sonra 2005
yılında yapılan ara dönem değerlendirmesinde, öngörülen hedeflere
ulaşılamadığı ortaya koyuldu. Başta
istihdam ve sosyal güvenlik olmak
üzere ciddi sorunların devam ettiği
ve kaydedilen başarıların yetersiz
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olduğu vurgulanmıştır. Başarısızlığın
temel nedenleri arasında Komisyon
ve üye ülkeler arasındaki eşgüdüm
eksikliği, yüklü gündem ve birbirleriyle çakışan öncelikler, uygulamada etkili bir yöntem izlenememiş
olması ve de en önemlisi olarak da
üye ülkelerde hedeflere yönelik siyasi iradenin eksikliği gelmekteydi.
Lizbon Stratejisi ile AB’nin yeni ekonomik düzene uyum sağlaması hedeflenirken, on yıl ardından gelen
Avrupa 2020 Stratejisi ile küresel
ekonomik ve mali krizin üstesinden
gelinmesi ve AB içinde bazı üye ülkelerin yaşadıkları borç krizleri ve
mali sorunların atlatılması hedeflenmiştir.
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Lobicilik (Lobbying)
–Hatice YAZGAN–
Lobicilik, çıkar gruplarının ve lobi
şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) politika oluşturma ve karar alma süreçlerini etkileme faaliyetleri olarak
tanımlanabilir. Avrupa Komisyonu,
AB mevzuatının hazırlanmasının
önemli rollerden birini üstlenen bir
kurum olarak lobi faaliyetlerinin
merkezinde yer almakta, Avrupa
Parlamentosu ve diğer AB kurumları da çıkar gruplarının ya da şirketlerin lobi yapmalarına olanak sağlayan
kurumlar olarak kabul edilmektedir.
AB düzeyinde düzenlemeye konu
olan bir politikanın, tasarının hazırlandığı andan, yasalaşıp yürürlüğe
girdiği ana dek, çıkar gruplarının AB
karar alma yapısının giriş noktaları
ile etkide bulunması mümkündür
ve AB sistemi buna açık bir sistem
olarak kabul edilmektedir.
1990’ların başında, AB karar alma
süreçlerini etkilemek üzere çıkar
gruplarının Brüksel ofisleri açılmış,
bunlara Brüksel’de halihazırda faaliyet gösteren lobi şirketleri eklendiğinde, AB nezdinde lobi faaliyetinde
bulunan kuruluşların sayıları önemli
ölçüde artış göstermiştir. Bu durum,
bu yıllarda AB’nin derinleşmesi, üye
devletlerden AB kurumlarına yetki
devrinin düzenlenerek kurumsallaşmanın başlaması gibi faktörlerle de
açıklanabilir. Söz konusu gelişmeler,
AB nezdinde lobiciliğin hukuki düzenlemesini gerektirmiştir. Demokratik sistemlerde önemli bir rolü ol781

duğu düşünülen lobi faaliyetlerinin
AB nezdinde düzenlenmesi için Avrupa Komisyonu 2006 yılında Yeşil
Kitap’ı (Green Paper) yayınlamış ve
lobiler ve hükümet dışı kuruluşların
AB kurumları nezdinde rolleri, lobicilik faaliyetlerinin düzenlenmesi
ve bu kurumların ilişkilerinde şeffaflığın sağlanması gibi konularda
tüm paydaşlarla bir danışma süreci
başlatılmıştır. Bu sürecin sonunda,
2007 yılında lobi faaliyetlerinde
şeffaflığın nasıl sağlanacağına ilişkin davranış kuralları ile ilgili Avrupa Komisyonu’na tedbirler öneren
Avrupa Şeffaflık Girişimi (European
Transparency Initiative) açıklanmıştır. 2011 yılından itibaren başlayan
süreçte, mevcut durumda AB politika yapımında etkili olmak isteyen
çıkar gruplarının temsilcilerinin başta Avrupa Komisyonu olmak üzere,
diğer AB kurumları ile iletişiminde
kamuya açık şekilde listelendiği ve
zorunlu olarak kayıt altına alındığı
sistem (Transparency Register) ortaya çıkmıştır. AB vatandaşlarının
kurumlarla hangi çıkar gruplarının
temas ettiğini bilmesi ve böylelikle
lobi faaliyetleri ile ilgili şeffaflığın
sağlanması sözkonusu girişimin temel amacı olarak ortaya konmuştur.
Ayrıca “revolving door” olarak tanımlanan ve AB kurumlarında görev
yapmış kişilerin lobi şirketlerinde
çalışması ya da tersi bir durumun,
çıkar çatışmasına yol açması konuları da sözkonusu düzenlemelerin
önemini göstermektedir. 7 Temmuz
2020 itibariyle, Şeffaflık Kaydı web
sitesinde 11,765 kuruluşun kayıt
atına alındığı görülmektedir. Bu kuruluşlardan 6,237’s, lobi şirketleri,
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ticari, iş ve profesyonel kuruluşlardır. 3,154 hükümet dışı kuruluş, 889
düşünce kuruluşu, araştırma ve akademik kuruluş, 845’i profesyonel
danışmanlık, hukuk firmaları, 581’i
yerel, bölgesel idareler, 59’u kilise
ve dini kuruluşlardır. Kayıt bilgileri
arasında kuruluşa ait mali bilgiler,
iletişim bilgileri ve çalışma alanları
vs mevcuttur. Komisyon üyeleri lobi
şirketleri ile yaptıkları toplantı ve
görüşmeleri de yayınlarlar.
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Lomé Sözleşmeleri
(Lomé Conventions)
–Emre ATAÇ–
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
ile 46 Afrika, Karayip ve Pasifik (AKP)
ülkesi arasında, 28 Şubat 1975 tarihinde Lome’de (Togo) imzalanan ve
Yaunde (Kamerun) Sözleşmelerinin
yerini alan ticaret ve kalkınma işbirliği anlaşmasıdır.
Lome Konvansiyonu ilk defa 1975
yılında imzalanmış ve farklı sürelerde yenilenmiştir. Buna göre Lome
I 1975-1980 döneminde; Lome II
1980-1985 döneminde; Lome III
1985-1990 döneminde ve son olarak Lome IV ise 1990-2000 yıllarında
uygulanmıştır. Lome Sözleşmelerinin yürürlükte olduğu süre içerisinde imzalayan devletlerin sayısı da
artmış; bu süreçte Topluluk devletleri 9 üyeden 15 üyeye yükselmiş;
Afrika, karaipler ve Pasifik ülkeleri
(AKP) ise ilk Lome Konvansiyonunda
46 ülke iken Lome IV Sözleşmesinde
bu sayı 71 olmuştur. Lome Sözleşmelerinin yerini almak üzere, 23 Haziran 2000’de Cotonou’da (Benin)
bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Lome Konvansiyonları’nın tümünde görülen ayırt edici özelliklerden
en önemlisi AKP ülkelerinin en çok
kayrılan ülke statüsünden yararlanmasının sağlanmasıdır. Daha başka
bir ifadeyle AKP ülkelerinin sanayi
ürünlerinde AT pazarına miktar kısıtlamaları ve gümrük vergilerine
konu olmadan girişi mümkün olmuş
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ve karşılığında Topluluk ülkelerinin
ihraç ürünleri bu ülkelerde en çok
kayrılan ülke statüsünden yararlanır
hale gelmiştir.
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Lüksemburg
(Luxembourg)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Lüksemburg; Belçika, Almanya,
Fransa, İtalya ve Hollanda ile birlikte Avrupa Birliği’ni (AB) kuran altı
ülkeden biridir. (Bkz. Altılar) Başkenti ülke ile aynı ismi taşıyan Lüksemburg’dur. Kuzey Avrupa’da yer
alan ülke güneyde Fransa, batıda
Belçika ve doğuda Almanya ile kom783

şudur. Ülkenin resmi dilleri Fransızca, Almanca ve Lüksemburgca’dır. 1
Ocak 1958 tarihinden beri AB üyesi
olan Lüksemburg, 1 Ocak 1999 tarihinde Avro Alanı’na dâhil olmuş
ve ortak para birimi Avro’yu kullanmaya başlamıştır. Lüksemburg, 26
Mart 1995 tarihinde Schengen Alanı’na dâhil olmuştur.
Tam adı Lüksemburg Büyük Dukalığı olan ülke, anayasal monarşi biçiminde parlamenter demokrasi ile
yönetilmektedir. Genel seçimlerin
beş yılda bir yapıldığı ülke; Güney,
Merkez, Kuzey ve Doğu olmak üzere
dört seçim bölgesine, 12 kantona ve
105 belediyeye ayrılmıştır. Belediyelerden 12 tanesi şehir statüsünde
olup, bunlardan en büyüğü Lüksemburg’dur. Lüksemburg, Brüksel ve
Strazburg ile birlikte AB kurumlarının merkezinin yer aldığı üç Avrupa
şehrinden biridir. Malta’dan sonra
AB’nin yüz ölçümü bakımından en
küçük ikinci ülkesi olan Lüksemburg,
2.586 km2’dir ve nüfusu 626.108’dir.
Lüksemburg bugüne kadar 12 kere
AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bunlar; 1960,
1963, 1966, 1969, 1972 ve 1976
yıllarında Ocak-Haziran dönemleri
ile 1980, 1985, 1991, 1997, 2005
ve 2015 yıllarında Temmuz-Aralık
dönemleridir. Ayrıca bugüne kadar Avrupa Komisyonu başkanlığı
görevini yürütenler arasında Lüksemburg’dan önemli isimler yer almıştır. 1981-1985 dönemi Avrupa
Komisyonu Başkanı Gaston Thorn,
1995-1999 dönemi Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Santer ve
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2014-2019 dönemi Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
Lüksemburg vatandaşıdır.
AB resmî web sitesinde yer alan
bilgilere göre 2018 yılı itibarıyla
Lüksemburg’daki en önemli sektörlerin; ekonominin %26,5’ini oluşturan finans ve sigortacılık hizmetleri,
%18’ini oluşturan toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, konaklama ve gıda hizmetleri ile %16,7’sini
oluşturan kamu yönetimi, savunma,
eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri olduğu görülmektedir. AB
içinde gerçekleşen ticaret, Lüksemburg’un ihracatının %84’üne tekabül etmektedir. Lüksemburg’un AB
içerisindeki en önemli ihracat ortaklarının %27 ile Almanya, %15 ile
Belçika ve %14 ile Fransa, AB dışındaki en önemli ihracat ortaklarının
ise %3 ile ABD ve %2 ile Çin olduğu
ifade edilmektedir. Lüksemburg’un
gerçekleştirdiği ithalatın ise %35’i
Belçika’dan, %26’sı Almanya’dan ve
%11’i Fransa’dan olmak üzere toplamda %88’i AB Üye Devletlerinden
yapılmaktadır. Ülkenin AB dışındaki
en önemli ithalat ortakları ise %4 ile
ABD ve %2 ile Çin ve Japonya’dır.
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Lüksemburg Uzlaşısı
(Luxembourg
Compromise)
–Haluk ÖZDEMİR–
Lüksemburg Uzlaşısı, Boş Sandalye Krizinin çözüme kavuşturulduğu
görüşmeleri ve bu görüşmeler sonucunda alınan kararları ifade eder.
Krizin çözümünün Lüksemburg Başbakanı Pierre Werner’in katkılarıyla
17-18 ve 28-29 Ocak 1966’da Lüksemburg’da yapılan müzakereler sonucunda mümkün olması nedeniyle
alınan kararlar Lüksemburg uzlaşısı
olarak adlandırılmıştır. Buna göre
bir üye ülke, konunun “hayati ulusal
çıkarlar”ını ilgilendirdiği kanaatindeyse, bütün üyeler tatmin olana
kadar görüşmeler devam edilmelidir. Eğer bir uzlaşıya varılamıyorsa
karar oybirliği ile alınmalıdır. Bunun
anlamı, “hayati ulusal çıkarlar” söz
konusu olduğunda o kararın veto
edilebilmesidir.
Uzlaşı, “hayati ulusal çıkar” kavramını tanımlamadığı için izleyen yıllarda ülkeler beğenmedikleri kararları sık sık veto etmişlerdir. Lüksemburg uzlaşısı, oyçokluğu ile karar
almaya geçilemediği için ulusüstü
yaklaşımın hükümetlerarası yaklaşım karşısında aldığı bir yenilgi veya
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ulusal çıkarlara verilen bir ödün olarak yorumlanabilir. Ancak Fransa’yı
yeniden Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) toplantılarına döndürdüğü
ve sonraki yıllardaki ilerlemelerin
önünü açtığı için önemlidir. Bu olay,
Avrupa bütünleşmesinin temel
mantığı ile de örtüşmektedir. Buna
göre ulus devletlerin egemenlik ve
çıkarlarıyla doğrudan çatışmaktansa onların süreç içerisinde kalmalarını sağlayacak şekilde geri adım
atmak daha gerçekçidir.
Nitekim Lüksemburg Uzlaşısından
yaklaşık 20 yıl sonra oyçokluğu ile
karar uygulaması üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir. 1987 Avrupa Tek Senedi, “engelleyici azınlık”
uygulamasını getirerek hem ulusüstü ortak çıkarlar hem de ulusal çıkarlar arasında bir orta yol ve denge
kurmayı başarmıştır. Buna göre üye
ülkeler bir kararı tek başlarına veto
edemezler. Bunun için başka ülkeleri de ikna ederek kararın çıkmasını
engelleyebilecek bir azınlık oluşturmaları gerekir. Bir başka ifadeyle Avrupa Tek Senedi ile birlikte bireysel
veto sisteminden kolektif veto sistemine geçilmiş, bu yolla üye ülkelerin ortak kararları engelleyebilecek
keyfi yaklaşımları engellenmiştir.
Lüksemburg Uzlaşısı, gerek ciddi
bir krizi çözmesi, gerekse ulusal çıkarlarla ortak çıkarlar arasında bir
denge arayışını başlatması anlamında önemlidir. Hem ulusal çıkarlar
gözardı edildiğinde, hem de ortak
çıkarlar ikinci plana itildiğinde bütünleşmenin yürümesi mümkün değildir. Bu ikisi arasındaki hassas den785

ge, Lüksemburg görüşmelerinden
çıkarılan derslerle kurulabilmiştir.
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Lüksemburg Zirvesi
(Luxembourg European
Council)
–Hatice YAZGAN–
12-13 Aralık 1997 tarihinde gerçekleştirilen Zirve’nin kararları, bu
Zirve’nin “Avrupa Birliği’nin (AB)
ve Avrupa’nın geleceği için tarihi
önemde olduğu” sözleri ile başlamaktadır. Zirve kararlarında önemli
bir yer tutan genişleme sürecinin
yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiği ve geçmişin bölünmelerine son verdiği ifade edilmektedir.
Zirvede 1998 yılı baharında Kıbrıs,
Macaristan, Polonya, Estonya, Çek
Cumhuriyeti ve Slovenya ile Birliğe
katılım koşulları temelinde müzakerelere başlanması için ikili hükümetlerarası konferanslar düzenlen786

mesine karar verilmiştir. Romanya,
Slovakya, Letonya, Litvanya ve Bulgaristan ile müzakerelere başlanması için hazırlıkların hızlandırılması
yönünde karar alınmıştır.
Zirvede, genişleme sürecini başlatmak için Birliğin aldığı kararlar;
gerek genişleme kapsamındaki ülkelerin Birliğe katılmak için hazırlıklarını, gerekse Birliğin kurumsal
düzeyde genişlemeye hazırlanmasını öngörmektedir. Kararlarda; üye
devletlerle, genişleme sürecindeki
ülkeleri bir araya getirecek Avrupa
Konferansı ile ilgili hususlar belirtilmekte, konferansa katılanların
“barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri, devletlerin egemenliği, AB’nin
kurucu ilkeleri, dış sınırların bütünlüğü ve dokunulmazlığı, uluslararası
hukuk ilkelerine saygı duyması ve
bölgesel çatışmaların barışçıl çözümü (Uluslararası Adalet Divanı
yoluyla) taahhüt etmesi” gerektiği
belirtilmektedir. Kararın devamında
Birliğe katılım için gerekli kriterlerle birlikte, bu ilkelere saygı duyan
ve uymayı taahhüt eden ülkelerinin
Konferansa davet edileceği belirtilmektedir. Avrupa Konferansı’nın,
katılanlar arasında ortak sorunların
tartışılması ve dış politika, adalet ve
içişlerinde işbirliği ve ekonomik konular ile bölgesel konularda işbirliği
konularının tartışılacağı çok taraflı
bir forum olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Konsey dönem
başkanlığı tarafından organize edilecek konferanslardan ilkinin 1998
yılında Londra’da gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.
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Zirve kararlarında aday ülkelerin
katılım süreçlerinde tabi olacakları çerçeve ortaya konmaktadır.
30 Mart 1998 tarihinde 15 üye ülkenin dışişleri bakanları ile katılım
sürecindeki 11 ülkenin bakanlarının toplantısı ile başlayacak katılım
sürecinin tek bir çerçeve altında
yürütüleceği, güçlendirilmiş katılım
öncesi strateji kapsamında aday
ülkelerin mevzuatının Birlik mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesinin
amaçlandığı belirtilmektedir. Ayrıca
ilişkilerin temelini oluşturan Avrupa
Anlaşmaları ile birlikte katılım ortaklıkları(Bkz. Katılım Ortaklığı) ve
katılım öncesi yardımın stratejinin
esasını oluşturduğu, strateji kapsamında her bir ülke için oluşturulacak Birlik mevzuatına ilişkin analitik
bir çalışmanın da yapılacağı hususu
eklenmektedir. Katılım Ortaklıklarının, güçlendirilmiş katılım öncesi
stratejinin temelinde yer aldığı ve
katılım sürecindeki ülkelere verilecek tüm desteklerin (PHARE programı gibi) tek bir çerçeve halinde
oluşturulacağı belirtilmektedir. Zirvede Türkiye’nin Birliğe katılım için
ehil olduğu teyit edilmekte ve diğer
ülkelerle aynı kriterler temelinde
değerlendirileceği belirtilmektedir.
Katılım müzakerelerine başlamak
için ekonomik ve siyasi kriterlerin
yeterli derecede karşılanmadığı,
ancak Türkiye’yi katılım için hazırlamak üzere bir stratejinin oluşturulması öngörülmektedir. Türkiye için
Avrupa Stratejisi; Ankara Anlaşması’nın öngördüğü olanakların geliştirilmesi, gümrük birliğinin derinleştirilmesi, mali işbirliğinin uygulanması, yasaların uyumlaştırılması,
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Birlik mevzuatının kabul edilmesi ve
tek tek karar verilmek suretiyle kimi
program ve ajanslara katılım esaslarına dayanmaktadır.
Zirve kararlarında genişleme konusu en geniş yeri tutmakla birlikte,
Ortak Tarım Politikası, Ekonomik
ve Parasal Birlik, İstihdam, İç Pazar,
çevre, bölgesel işbirliği, insan hakları beyannamesinin 50. Yılı, Orta
Doğu Barış Süreci’ne ilişkin kararlar
da bulunmaktadır.
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Maastricht Antlaşması
(Maastricht Treaty)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa Birliği’nin (AB) derinleşme
aşamalarından biri olan Maastricht
Antlaşması en önemli derinleşme
adımı olarak nitelenebilir. 1992 yılında imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması
esasen Avrupa bütünleşmesinin
Soğuk Savaş’ın sona ermesine tepkisi ya da cevabıdır. Bunun yanı sıra
ekonomik bütünleşme açısından
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kaydedilen gelişme ve İç Pazar’ın
kurulması hedefine yaklaşılması,
ekonomik ve siyasi alanda derinleşmenin zamanı geldiğine yönelik
yaklaşımı güçlendirmiştir.
Tek bir para birimi ve üst düzeyde
eşgüdümü sağlanan ekonomi politikaları çerçevesinde oluşacak bir
Ekonomik ve Parasal Birlik’in yanına, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
ve Adalet ve İçişlerinde İşbirliği’nin
de eklenmesi ile, Avrupa bütünleşmesi, 1950’li yılların başından
itibaren en büyük atılımını gerçekleştirerek AB’yi oluşturdu. Böylece,
ekonomik entegrasyonun yanına
siyasal birlik hedefi de somut olarak eklenmiş oluyordu. Ekonomik
entegrasyonda ise son aşamaya
giriliyor ve tek paraya geçişin takvimi ile koşulları (Maastricht Kriterleri) belirleniyordu. Birleşik Krallık
ve Danimarka ise tek paraya geçiş
konusunda bir dışta kalma imkânı (opt-out) alarak ve bu hususu
Antlaşmalara geçirerek diğer Üye
Devletlerin derinleşme konusundaki iradelerinin gerçekleşmesine
imkan tanımışlardı.
Maastricht Antlaşması’nın bir kısım
hükmü mevcut Avrupa Topluluklarının kurucu antlaşmalarını değiştiren hükümler getirirken, diğer
bölümleri de AB’yi kurarak siyasi
alanlarda bütünleşmeyi başlattı.
Böylece Avrupa bütünleşmesi üç
sütunlu bir yapı halini aldı. İlk sütun var olan Avrupa Topluluklarına
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ve onları kuran antlaşmalara dayalı,
uluslarüstü ekonomik bütünleşme
sütunuydu. İkinci sütun Maastricht Antlaşması’nın J başlığında
düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik
Politikasından oluşuyordu. Üçüncü
sütun ise yine Maastricht Antlaşması’nın K başlığında düzenlenen
Adalet ve İçişlerinde İşbirliği konularından meydana geliyordu. Bu iki
siyasi bütünleşme alanı AB çatısı
altında, Maastricht Antlaşmasıyla
düzenleniyor ve hükümetlerarası
bir nitelik gösteriyordu.
Maastricht Antlaşması ile ayrıca
mevcut kurumsal yapı üzerinde değişikliklere gidiliyor, bunun yanında bütünleşmenin etkinlik alanları
kapsamına, eğitim politikası, kültür politikası, sosyal politika, halk
sağlığı ve tüketicinin korunması,
istihdam, Trans-Avrupa ağları gibi
yeni bazı alanlar dahil edilirken,
mevcut bazı politika alanları da
güçlendiriliyordu.
Kurumsal yapı konusundaki değişikliklerin en önemlilerinden biri
Avrupa Parlamentosuna bazı alanlarda Konsey ile birlikte karar alma
mekanizmasına eşit ağırlıkta katılma olanağı sağlayan ortak karar
usulünün getirilmesi oldu. Parlamentonun Komisyonun atanması
alanındaki yetkilerinin güvenoyu
verme şeklinde artırılması ile Parlamentonun uluslararası anlaşmaların onayı konusundaki yetkilerinin kapsamının geliştirilmesi de
bu kurumun gittikçe güçlendiğini
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gösteriyordu. Konseyde nitelikli oy
çokluğu ile karara bağlanan alanların sayısı da artırılıyordu.
Bölgeler Komitesi, Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Merkez Bankası
(Avrupa Para Enstitüsünün dönüşerek alacağı şekil) gibi yeni kurumların oluşturulması da Maastricht
Antlaşmasıyla gerçekleşti.
Bundan başka, Maastricht Antlaşması ile kurucu antlaşmalara
kazandırılan katmanlı yetki ilkesi
uyarınca, bir konu hangi düzeyde
-AB veya üye devletler (ya da yerel
düzeyde)- en etkili ve verimli şekilde ele alınabilecekse gerekli eylemlerin o düzeyde gerçekleştirilmesi
gerekecekti. Herhangi bir konunun
tek başına üye devletler tarafından
çözülemediği veya toplu olarak girişimde bulunmanın daha verimli etkiler doğurmasının mümkün olması
halinde, ilgili konuda AB tarafından
harekete geçilecekti. Buna karşılık,
bir konuda ülkesel veya bölgesel
düzeyde daha etkili sonuçlar alınması söz konusuysa girişimlerin bu
düzeyde gerçekleştirilmesi gerekecek; her halükarda vatandaşa en
yakın düzeyde girişimde bulunulmasına özen gösterilecekti. Bu şekilde AB’nin yetkilerinin artışına da
bir ölçüde sınırlama getirilerek üye
devletlerin bu konudaki hassasiyetleri dikkate alınmış oluyordu.
Maastricht Antlaşması ile getirilen
en önemli yeniliklerden biri Birlik
vatandaşlığı kavramı oldu. AB üyesi devletlerin vatandaşlarının Birlik
Vatandaşı olarak sahip oldukları
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statü ve hakları düzenleyen bu vatandaşlık, siyasi birliğe doğru adım
atan AB’nin, insan topluluğu ile
kurduğu siyasi ve hukuki bağa olan
gereksinimini yerine getiriyordu.
Maastricht Antlaşması ile Birliğin
temel hakların korunması alanındaki konumuna ve standardına
temel teşkil eden Avrupa Birliği
Adalet Divanı tarafından oluşturulan yerleşik içtihadına da ilk defa
kurucu antlaşmaların metinlerinde
yer verilmiş oldu.
Maastricht Antlaşması’nın onay
sürecinde kurucu antlaşma değişikliği referandumları da oldu ve
Fransa ve Danimarka’da yapılan referandumlar ve sonuçları bu alanda
daha sonra yaşanacak güçlüklerin
de habercisi oldu.
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Maastricht Kriterleri
(Maastricht Criteria)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği
(AB) üyesi devletlerin Ekonomik ve
Parasal Birliğin 3’üncü aşamasına
geçebilmeleri, ortak para birimi Avro’yu kullanabilmeleri ve Avro Alanı’na dâhil olabilmeleri için karşılamaları gereken ekonomik koşullardır. Maastricht Kriterleri, Yakınsama
kriterleri (convergence criteria) olarak da adlandırılmaktadır.
Bu koşullar 7 Şubat 1992 tarihinde,
Hollanda’nın Maastricht şehrinde
imzalanarak, 1 Kasım 1993’de yürürlüğe giren AB Antlaşması, Maastricht Antlaşması (1993) ile ortaya
koyulmalarından dolayı Maastricht
Kriterleri olarak adlandırılmaktadır.
Yakınsama kriterleri, bir Üye Devletin ekonomisinin ortak para birimini
kabul etmek için yeterince hazırlıklı
olduğunu teyit etmeyi ve Avro Alanı para politikasına kolayca entegre olabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Maastricht Kriterleri; AB
Üye Devletler’inin fiyat istikrarını,
kamu finansmanının sağlamlığını
ve sürdürülebilirliğini, döviz kuru
istikrarını ve uzun vadeli faiz oranlarını değerlendirmek için geliştirilen
makroekonomik referans değerleri
temsil etmektedir.
Maastricht Kriterleri’ne göre, bir
Üye Devletin Avro Alanı’na dâhil
olabilmesi için beş kriteri karşılaması gerekmektedir:
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Fiyat istikrarı: Üye Devletin enflasyon oranının, AB Üye Devletleri arasında en düşük enflasyon oranına
sahip (yani fiyat istikrarı açısından
en iyi performansı gösteren) üç ülkenin ortalama yıllık enflasyon oranını %1,5 puandan fazla aşmaması;
Bütçe açığı: Üye Devletin yıllık kamu
kesimi bütçe açığının GSYİH’ye oranının % 3’ü geçmemesi;
Borç: Üye Devletin yıllık kamu borcunun GSYİH’ye oranının % 60’ı geçmemesi;
Faiz oranları: Üye Devletin uzun vadeli faiz oranının, bir önceki sene
AB genelinde fiyat istikrarı bakımından en iyi performans gösteren (bir
diğer deyişle en düşük enflasyon
oranına sahip olan) üç Üye Devletin
uzun vadeli faiz oranını %2 puandan
fazla aşmaması;
Döviz kuru istikrarı: Üye Devletin
ulusal döviz kurunun iki yıl boyunca Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’na (ERM II) dâhil olması ve ERM II
kapsamında belirlenen dalgalanma
marjları içerisinde kalmış olması.
Avrupa Komisyonu ve Avrupa
Merkez Bankası, en az iki yılda bir
veya Avro Alanı’na girmek isteyen
bir Üye Devletin talebi üzerine yayımladıkları Yakınsama Raporları
aracılığıyla, Avro Alanı aday ülkelerinin Maastricht Kriterleri’ne uyum
durumunu değerlendirmektedir. Bu
değerlendirme sonucunda, Avrupa
Komisyonu, teklifini Ekonomik ve
Mali İşler Konseyine iletmekte, KonAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sey ise Avrupa Parlamentosu’nun
görüşünü aldıktan ve konu AB liderleri tarafından da ele alındıktan
sonra, Avro Alanı’na üye olmak isteyen Üye Devletin Maastricht Kriterleri’ni karşılayıp karşılamadığına
ilişkin karar vermektedir.
Okuma Listesi
European Central Bank, Convergence criteria, https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.en.html
Akçay B., Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriterler, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜEFD,
2007, s-11-53.
İnan A., “Avrupa Birliği Ekonomik
Yaklaşımı: Lizbon Stratejisi ve Maastricht Kriterleri”, Bankacılar Dergisi, sayı 52, 2005, s.7-86.

Mac Sharry Reformları
(Mac Sharry Reforms)
–Selvi EREN–
Mac Sharry Reformları, 1992 yılında
gerçekleşen ve o döneme kadarki
en büyük Avrupa Birliği (AB) Ortak
Tarım Politikası Reformu’dur. Reformlar, 1984 yılında başlatılan süt
kotalarını genişleterek; tahıl ve sığır
eti fiyat seviyesinde ilk önemli düşüşü gerçekleştirmiştir. Reformlar
ayrıca kırsal alanların kalkınmasına yardımcı olacak programlar için
fon sağlamıştır. Dönemin Tarımdan
Sorumlu Komisyon Üyesi Ray Mac
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Sharry’nin önerdiği reform paketi,
politika alanında iki ana yenilik getirmiştir: Desteklerin azaltılmasıyla
beraber çiftçilerin gelir düzeyinin
düşmemesi için doğrudan ödemeler getirilmiş ve piyasa düzenlemeleri yapılmıştır. Destek azalmalarında en dikkat çeken kalemler, tahıllar
(üç yılda %30 indirim) ve sığır eti (üç
yılda %15 indirim) olmuştur.
Mansholt Planı’nda öngörüldüğü
üzere, üretimin tüketimden çok
daha hızlı artması sonucu oluşan
stokların sübvansiyonlarla ihraç
edilmesi, küresel piyasada olumsuz
etkiler yaratmıştır. Mac Sharry Reformu’ndan sonra Ortak Tarım Politikası’nın küresel ticarette saptırıcı
etki yapan destek araçlarında sınırlamalara gidilmiştir. Ticarette dünya
fiyatlarına yaklaşılmasıyla Uruguay
Müzakereleri sonuçlandırılmış ve
Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması imzalanmıştır.
1999 yılında yürürlüğe giren Gündem 2000’in de temelini Mac Sharry Reformları oluşturmuştur. Gündem 2000 ile doğrudan ödemelerde
çevre dostu uygulamalar ön plana
çıkarılırken; kırsal kalkınma, Ortak
Tarım Politikası’nın ikinci ayağı haline getirilmiştir.
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Macaristan (Hungary)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Orta Avrupa’da yer alan Macaristan’ın nüfusu 9.769.526’dır ve yüzölçümü 93.011 km²’. Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’dir. Macaristan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik
süreci, 1994 yılında yaptığı üyelik
başvurusuyla başlamıştır. 1998 yılında AB ile müzakerelere başlayan
Macaristan, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye üye olmuştur. (Bkz. Doğu
Genişlemesi). Macaristan 2011 yılı
Ocak-Haziran döneminde AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenmiştir.
Ülkede 2010 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde merkez sağda bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği)
ve KDNP (Hıristiyan Demokrat Halk
Partisi) ittifakının zafer kazanarak Macaristan Parlamentosu’nda
çoğunluğu elde etmesi ileFidesz/
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KDNP hükümeti, Viktor Orbán’ın
başbakanlığı yönetiminde 2010 yılında kurulmuştur. Ülkede tüm basın organlarını denetlemek amacıyla, üyeleri iktidardaki Fidesz Partisi’nden oluşan denetleme kuruluna
ilişkin yasa kabul edilmiş ve Macaristan, basın ve yayın özgürlüğünü
kısıtladığı gerekçesiyle AB tarafından eleştirilmiştir. Bunun üzerine
Macaristan Parlamentosu, Avrupa
Komisyonunun talep edilen değişiklikleri kabul etmiş ancak Avrupa
Parlamentosu (AP), Macaristan’ın
yaptığı değişikliklere rağmen yasanın daha fazla gözden geçirilmesi
gerektiğini savunarak AB yasaları
ve kurallarına uymayan hükümleri
iptal etmesini ve uygulamamasını
istemiştir.
2011’de yeni merkez bankası ve yeni
seçim yasasını kabul eden hükümet
geniş çaplı bir anayasa değişikliği de
gerçekleştirmiştir. Yeni Macar Anayasası demokrasi ve denge denetleme sistemini tehlikeye düşürdüğü
gerekçesiyle AB’nin büyük tepkisini
çekmiş olmasına rağmen 1 Ocak
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İktidardaki Fidesz Partisi Nisan
2014’te yapılan seçimlerde oyların
çoğunluğunu alarak yeniden seçilmiştir. Nisan 2018’de gerçekleştirilen genel seçimlerde Başbakan Orbán liderliğindeki Fidesz-KDNP ittifakı seçimi kazanarak parlamentoda
çoğunluğu elde etmiştir. AB, Macaristan’da temel hak ve hürriyetlerin
baskı altına alındığı, demokrasi ve
hukukun üstünlüğünün zedelendiği gerekçesiyle AB Antlaşması’nın
7’nci Maddesi’ni uygulamak üzere
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harekete geçmiştir. (Bkz. Madde 7
Prosedürü)
Göçmenlerin Avrupa’ya girişlerinde
Balkan rotasını kullanarak Macaristan üzerinden kıtaya yayılmaları,
Macaristan’ı beklenmedik ölçüde
bir göç sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır. (Bkz. Göç Krizi) Macaristan
kriz karşısında göçmen karşıtı bir
politika izlemiş ve AB’nin mültecilerin ülkelere paylaştırılmasına ilişkin
kota uygulamasına karşı çıkmıştır.
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Madde 110 (Article 110)
Bkz. Ayrımcı İç Vergi Yasağı ve Koruyucu İç Vergi Yasağı

Madde 114 (Article 114)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 114, iç pazara erişmeye yönelik tekniklerden
pozitif bütünleşmenin aracı olan
uyumlaştırmanın hukuki dayanaklarından bir tanesidir. ABİHA md.
114, Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) Antlaşması’nda yer almamakla birlikte, ilk kez Avrupa Tek Senedi
(1987) ile getirilmiş, Lizbon Antlaşması’na (2009) varıncaya kadar kimi
değişiklikler geçirmiştir.
ABİHA’nın 114. maddesinin birinci
fıkrası iç pazarda uyumlaştırma ile
ilgili genel kuralı getirirken diğer fıkraları bu genel kuralı çeşitli yönlerden vasıflandırmaktadır.
İlk olarak, ABİHA’nın 114(1). maddesi ele alınabilir. Bu fıkraya göre:
“Antlaşmalar’da aksi öngörülmedikçe, 26. maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki
hükümler uygulanır. Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü uyarınca hareket ederek
ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye
danıştıktan sonra, iç pazarın kurulmasını ve işleyişini amaçlayan, Üye
Devletlerin kanun, ikincil düzenleme ve idari kurallarının yaklaştırılmasına ilişkin tedbirleri kabul eder.”
ABİHA’nın 114(1). maddesi içinde
geçen ifadeler açılarak çözümlenebilir. Birincisi, “Antlaşmalar’da aksi
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öngörülmedikçe” ifadesi, bu maddenin kurucu antlaşmadaki diğer
özel hükümler karşısında genel hüküm olduğunu ortaya koymaktadır.
O halde, ABİHA’nın 114(1). maddesi, özel hükmü hukuki dayanak
alabilecek türde önlemler açısından hukuki dayanak teşkil edemez.
İkincisi, “26. maddede belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesi için”
ifadesi, ABİHA’nın 114. maddesinin malların, kişilerin, hizmetlerin
ve sermayenin serbest dolaşımının
sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir
alanın gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmak üzere tasarlandığını
göstermektedir. Üçüncüsü, “olağan
yasama usulü” ve “tedbir” ifadeleri, “Komisyon’un önerisi üzerine,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
tarafından bir tüzük, direktif veya
kararın ortaklaşa kabul” edileceğine işaret etmektedir. Dördüncüsü,
“Üye Devletlerin … kurallarının yaklaştırılması” ifadesi, Üye Devletlerin
mevcut veya beklenen ulusal kurallarının yaklaştırılması veya uyumlaştırılması, ancak bundan bağımsız
olarak yeni bir şey yaratılamaması
anlamına gelir. Beşincisi, “iç pazarın
kurulmasını ve işleyişini amaçlayan”
ifadesi Tobacco Advertising kararı
(C–376/98) ile açıklığa kavuşturulmuştur:
“… ABİHA md. 114’te belirtilen önlemler, iç pazarın kurulmasına veya
işleyişine yönelik koşulları iyileştirmeyi amaçlar. Bu maddeyi, bu
madde Birlik yasa koyucusuna iç
pazarı düzenlemekte genel yetki veriyor şeklinde yorumlamak, yalnızca
maddenin açık lâfzına aykırı olmaz,
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aynı zamanda … [yetkilendirilme ilkesi] ile de uyumsuz olur.
Dahası ABİHA md. 114 temelinde
kabul edilecek bir önlem, iç pazarın kurulması veya işleyişi koşullarını iyileştirme hedefine gerçekten
sahip olmalıdır. Eğer salt ulusal kurallar arasında farklılık ve temel serbestîlerin kullanımına yönelik engellere ve buradan kaynaklanabilecek
rekabet bozulmalarına ilişkin soyut
risk bulgusu ABİHA md. 114’ün hukuki dayanak olarak seçimini haklı
göstermeye yeterli olsaydı, o zaman
hukuki dayanak ile uygunluğun yargısal denetimi hükümsüz kılınabilirdi. …”
Öyleyse ABİHA md. 114, genel olarak iç pazarı düzenleme yetkisi vermez, ancak “iç pazarın kurulması
veya işleyişi koşullarını iyileştirme
hedefine gerçekten sahip” olan önlemleri alma yetkisi verir. Bu bakımdan ilgili önlem, ya serbest dolaşıma yönelik mevcut veya gelecekteki
engelleri ya da kayda değer rekabet
bozulmasını ortadan kaldırmayı
amaçlamalıdır.
ABİHA’nın 114. maddesinin 2 ila
10. fıkraları, bu maddenin birinci
fıkrasındaki genel kuralı vasıflandırmaktadır. Söz konusu nitelikli haller
dörde ayrılarak belirtilebilir. Birincisi, mali hükümler ile kişilerin serbest dolaşımına ve işçilerin hak ve
menfaatlerine ilişkin hükümler, ABİHA’nın 114(1). maddesindeki genel
kuraldan hariç tutulmuştur. İkincisi,
ABİHA’nın 114(1). maddesindeki genel kural temelinde alınacak uyumAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

laştırma tedbiri; sağlık, güvenlik, çevrenin korunması ve tüketicinin korunması alanlarında yüksek düzeyde
koruma gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. Bu uyumlaştırma tedbiri, ayrıca,
gerekli durumlarda, Üye Devletlere
ABİHA’nın 36. maddesindeki sebeplerden biri veya daha fazlasına dayanarak geçici tedbirler alma yetkisi
veren bir korunma hükmü içermeli,
ayrıca bu, bir Birlik denetim usulüne tabi tutulmalıdır. ABİHA’nın 36.
maddesindeki sebepler; genel ahlak,
kamu düzeni ve kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya bitkilerin
sağlığının ve yaşamının korunması;
sanatsal, tarihî veya arkeolojik değer
taşıyan milli varlıkların korunması;
sınai ve ticari mülkiyetin korunması
olarak sayılmıştır. Üçüncüsü, bir Üye
Devlet, ABİHA’nın 36. maddesindeki
sebepler veya çevrenin ya da çalışma ortamının korunması temelinde
ulusal hükümlerini muhafaza etmeyi
gerekli görebileceği gibi, kendisine
özgü sonradan ortaya çıkan bir sorun nedeniyle ve çevrenin veya çalışma ortamının korunmasına ilişkin
yeni bilimsel deliller temelinde ulusal hükümler kabul etmeyi gerekli
görebilir. Dördüncüsü, bir Üye Devlet, daha önce uyumlaştırma tedbirlerine konu olan bir alanda kamu
sağlığıyla ilgili özel bir sorunla karşılaşırsa, Konsey’e uygun tedbirleri
önerme hususunu inceleyecek olan,
Komisyon’u haberdar edebilir.
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Madde 115 (Article 115)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 115, İç Pazar’a erişmeye yönelik tekniklerden
pozitif bütünleşmenin aracı olan
uyumlaştırmanın hukuki dayanaklarından bir tanesidir. ABİHA md. 115,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması ile getirildikten sonra
kurucu antlaşma değişikliği ile, yani
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009)
ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
ABİHA’nın 115. maddesi, madde
114’ü çeşitli yönlerden vasıflandırmaktadır. Bu maddeye göre:
“114. maddeye halel gelmeksizin,
Konsey, özel yasama usulü uyarınca
hareket ederek, oybirliğiyle, Avrupa
Parlamentosu’na ve Ekonomik ve
Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra,
Üye Devletlerin, iç pazarın kurulmasını veya işleyişini doğrudan etkileyen kanun, ikincil düzenleme ve
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idari kurallarının yaklaştırılması için
direktifler kabul eder.”

European Union, New York: Palgrave Macmillan, 2007, s. 67–69.

ABİHA md. 115(1) içinde geçen ifadeler açılarak çözümlenebilir. Birincisi, “114. maddeye halel gelmeksizin” ifadesi, 115. madde temelinde benimsenecek tasarrufun 114.
madde ile uyumlu olması gerektiğini ortaya koymaktadır. İkincisi, “özel
yasama usulü” ve “direktif” ifadeleri, Avrupa Parlamentosu’nun katılımıyla Konsey tarafından bir direktif
kabul edileceğine işaret etmektedir. Üçüncüsü, “Üye Devletlerin …
kurallarının yaklaştırılması” ifadesi,
Üye Devletlerin mevcut veya beklenen ulusal kurallarının yaklaştırılması veya uyumlaştırılması, ancak
bundan bağımsız olarak yeni bir
şey yaratılamaması anlamına gelir.
Dördüncüsü, “iç pazarın kurulmasını ve işleyişini doğrudan etkileyen”
ifadesi ile ilgili olarak, ABİHA madde 114 altında değinilen Tobacco
Advertising kararındaki (C–376/98)
tespitler, kıyasen, buraya da aktarılabilir. Son olarak, ABİHA’nın 115.
maddesi, Konsey’in oybirliği ile hareket edeceğini öngördüğünden genellikle hukuki dayanak olarak seçimi tercih edilmemekte, onun yerine
ABİHA madde 114 kullanılmaktadır.

Madde 30 (Article 30)
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Craig, Paul ve De Búrca, Grainne.
EU Law: Text, Cases, and Materials,
Oxford: Oxford University Press, 6.
Baskı, 2015, s. 607–620.
Shaw, Jo, Hunt, Jo ve Wallace, Chloë
J.. Economic and Social Law of the
796

Bkz. Gümrük Vergisi Yasağı ve Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Yasağı

Madde 34 (Article 34)
Bkz. Miktar Kısıtlaması Yasağı: İthalat ve İhracat Yönünden ve Miktar
Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir Yasağı: İthalat Yönünden

Madde 35 (Article 35)
Bkz. Miktar Kısıtlaması Yasağı: İthalat ve İhracat Yönünden ve Miktar
Kısıtlamasına Eş Etkili Tedbir Yasağı: İhracat Yönünden

Madde 352 (Article 352)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 352, Avrupa
Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması’ndan Lizbon Antlaşması’na
(2009) kadar, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden pozitif bütünleşmenin aracı olan uyumlaştırmanın hukuki dayanaklarından bir
tanesi olarak kullanılmaktaydı. Zira
bu madde, “Topluluk eylemi Ortak
Pazar’ın işleyişi sırasında Topluluğun hedeflerinden birine erişmek
için gerekli olursa ve [Topluluk Antlaşması] gerekli yetkiyi öngörmemişse” uygun tedbirler alınabilir
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

şeklindeydi. Lizbon Antlaşması ile
birlikte “ortak pazarın işleyişi” ifadesinin yerine “Antlaşmalar’da tanımlanan politikalar çerçevesinde”
ifadesi geçmiş, böylelikle maddenin
kapsamı salt iç pazardan arındırılarak genişletilmiştir.
ABİHA’nın 352. maddesi, ancak belirli koşullar aynı anda gerçekleştiğinde kullanılabilir. Öncelikle ABİHA
md. 352 uyarınca:
“1. Antlaşmalar’da belirtilen amaçlardan birinin gerçekleştirilmesi
için, Antlaşmalar’da tanımlanan
politikalar çerçevesinde, Birliğin bir
eylemde bulunması gerekirse ve
Antlaşmalar’da bu eylem için gerekli yetkiler öngörülmemişse, Konsey,
Komisyon’un önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra, oy birliği ile
hareket ederek uygun tedbirleri alır.
Söz konusu tedbirlerin Konsey tarafından özel yasama usulü uyarınca
kabul edilmesi durumunda da, Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine ve
Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra oy birliği ile
hareket eder. …
3. Bu maddeye dayanarak kabul
edilen tedbirler, Antlaşmalar’ın
uyumlaştırmayı hariç tutması halinde, Üye Devletlerin kanun ve ikincil
düzenlemelerinin uyumlaştırılmasını içermez. …”
ABİHA’nın 352. maddesindeki koşullar ise şöyle belirtilebilir. Birincisi,
Avrupa Birliği (AB) bir eylemi yapmak isterken kurucu antlaşmalar bu
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eylem için gerekli yetkileri açık yetki
veya zımni yetki olarak öngörmemiş
olmalıdır. İkincisi, AB’nin yapmak istediği eylem, “Antlaşmalar’da belirtilen hedeflerden birinin gerçekleştirilmesi için” ve “Antlaşmalar’da tanımlanan politikalar çerçevesinde”
olmalıdır. Bu yönden AB’nin hedefleri genel olarak Lizbon Antlaşması ile değişik AB Antlaşması’nın 3.
maddesinde yer almaktadır. AB’nin
politikaları ise, ABİHA’nın “Birliğin
Politikaları ve İç Eylemleri” başlıklı
III. Kısmı altında yer almaktadır. Bu
bakımdan, bu madde, ortak dış ve
güvenlik politikasına ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesi için hukuki
dayanak teşkil etmez. Üçüncüsü,
kurucu antlaşma, bir alanda uyumlaştırmayı hariç tutuyorsa böyle bir
uyumlaştırma bu hüküm aracılığıyla
gerçekleştirilemez.
ABİHA’nın 352. maddesi, ne kadar
geniş gözükürse gözüksün dış sınırlara da sahiptir. Nitekim Avrupa
Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD)
2/94 sayılı Görüşü (Opinion 2/94)
uyarınca:
“[ABİHA’nın 352. maddesi], kurucu
antlaşmanın hiçbir spesifik hükmü
işlem yapmak için [Birlik] kurumlarına açık veya zımni yetki vermiyorsa,
ancak böyle bir yetki, kurucu antlaşmanın öngördüğü hedeflerden birine erişmek amacıyla [Birliğin] işlevlerini yerine getirmesini sağlamak
için gerekli gözüküyorsa bu boşluğu
doldurmak için tasarlanmıştır.
Bu hüküm, [yetkilendirilme ilkesine] dayalı kurumsal sistemin ayrıl797

maz bir parçası olarak kurucu antlaşmanın hükümlerinin bütününün
ve özellikle [Birliğin] görevlerini ve
faaliyetlerini tanımlayanların yarattığı genel çerçevenin ötesinde
[Birliğin] yetkilerinin kapsamını genişletmenin temeli olarak hizmet
edemez. Her hâlükârda [ABİHA md.
352], … esasen kurucu antlaşma
değişikliği etkisini doğuracak hükümlerin kabul edilmesinin temeli
olarak kullanılamaz.”
Öyleyse ABİHA md. 352 yetkilendirilme ilkesi ile birlikte ele alınmalıdır
ve bu maddenin dış sınırları, esasen
kurucu antlaşmanın değiştirilmesi etkisini doğuracak hükümler söz
konusu olursa aşılmış kabul edilmelidir.
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Madde 45 (Article 45)
Bkz. İşçilerin Serbest Dolaşımı

Madde 49 (Article 49)
Bkz. İş Kurma Hakkı

Madde 50 (Article 50)
–İlke GÖÇMEN–
Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik
Avrupa Birliği (AB) Antlaşması md.
50 AB’den çekilme konusunu ilk kez
açıkça düzenlemiştir. AB’den çekilme, md. 50 temelinde ilk kez Brexit
süreci ile birlikte Birleşik Krallık tarafından kullanılmıştır.
ABA md. 50 ile ilgili hukuki çerçeve,
aşama aşama, şu şekilde çizilebilir:
(1) Bir Üye Devlet tek taraflı olarak
AB’den çekilmek istediğinde tek yol
md. 50’nin işletilmesi olacaktır.
(2) AB’den çekilmek isteyen bir Üye
Devlet, kendi anayasal gerekliliklerine uygun olarak çekilme kararı alacaktır ve bu niyetini AB Zirvesi’ne
bildirecektir. (Bir Üye Devlet bu bildirimi tek taraflı olarak geri alabilecektir.)
(3) Çekilme niyetinin AB Zirvesi’ne
bildirimi, çekilmeye ilişkin saati başlatmasının yanı sıra o devletin AB
içindeki –özellikle de karar almaya
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ilişkin– konumu üstünde birtakım
sonuçlar doğuracaktır. Bu yönden,
çekilen Üye Devletin AB Zirvesi’ndeki veya Konsey’deki temsilcisi, AB
Zirvesi’nde veya Konsey’de kendisini ilgilendiren görüşmelere ve kararlara katılamaz.
(4) AB ile çekilmek isteyen Üye Devlet arasında bir çekilme anlaşması
yapılabilir.
(4–1) Çekilme anlaşması, çekilmekte olan Üye Devletin AB ile gelecekteki ilişkisinin çerçevesi dikkate
alınarak, çekilmeye ilişkin kuralları
belirleyen bir anlaşmadır. O hâlde, çekilme anlaşması, yalnızca
çekilme ile alakalı olduğu ölçüde
kurallar içermeli, bir başka deyişle
çekilen devletin AB üyeliğinin sona
ermesinin sonuçlarını düzenlemeye
çalışmalıdır, denilebilir. Çekilme anlaşması, çekilen Üye Devlet ile AB
arasındaki ilişkiyi sonlandırma amacını taşıdığına göre, belli başlı konuları (örneğin para, kişiler ve sınırlar)
mutlaka içermeli ve salt AB tarafından yapılmalıdır.
(4–2) Çekilme anlaşması, AB söz
konusu olduğunda, AB Zirvesi’nin
belirleyeceği yönlendirici ilkeler ışığında, Komisyon’un müzakereleri
başlatmak için Konsey’e sunduğu
tavsiyeler ve Konsey’in kabul ettiği
müzakere talimatları çerçevesinde
müzakere edilecek ve AB adına, Avrupa Parlamentosunun muvafakatini aldıktan sonra, Konsey tarafından nitelikli çoğunluk ile akdedilecektir. Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), Görüş vermeye davet edilAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

mek suretiyle veya anlaşmayı akdeden tasarrufa karşı açılacak bir iptal
davası aracılığıyla geçerlilik denetimine çağrılarak çekilme anlaşması
ile ilgili yargılama yapabilecektir.
(5) Çekilme, çekilme anlaşmasının
yürürlüğe girdiği tarihte veya AB Zirvesi oy birliği ile ve ilgili Üye Devletle mutabık kalarak süreyi uzatmazsa
çekilme niyetinin AB Zirvesi’ne bildiriminden itibaren iki yıl sonra tamamlanır. Bu andan itibaren çekilen
devlet AB açısından üçüncü devlet
haline gelir, ayrıca AB hukukunun
çekilen devletteki etkisi –geçiş dönemi düzenlemeleri saklı kalmak
kaydıyla– sona erer.
(6) AB ile çekilen devlet arasında bir
gelecekteki ilişki anlaşması yapılabilir. Böyle bir anlaşma, ilk planda,
ticaret konusunu içerecektir, zira
çekilen devlet İç Pazar gibi derin
bir ekonomik bütünleşmenin içinden çıktığına göre, AB ile bu devlet
kendi aralarında ticari konuları illaki görüşecektir. Bundan başka, AB
ile çekilen devlet, Avrupa bütünleşmesinin ulaştığı aşamada, ortak
dış ve güvenlik politikası ile adalet
ve içişlerinde işbirliği konularını da
muhtemelen görüşecektir.
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Madde 56 (Article 56)
Bkz. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı

Madde 63 (Article 63)
Bkz. Sermayenin Serbest Dolaşımı

Madde 7 Prosedürü
(Article 7 Procedure)
–İlke GÖÇMEN–
Madde 7 Prosedürü, Avrupa Birliği
(AB) ilkelerinin / değerlerinin korunması amacını taşımakta olup, ilk kez
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
birlikte getirilmiş, Nice Antlaşması
(2003) ile kısmi değişikliğe uğradıktan sonra Lizbon Antlaşması (2009)
ile bugünkü görünümüne ulaşmıştır.
Bir ön tespit olarak AB’nin değerleri;
“insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü
ve … insan haklarına saygı” olarak
sayılmıştır. (AB Antlaşması md. 2).
Madde 7 Prosedürü bugün için kendi içinde ikiye ayrılabilir. İlk olarak,
AB’nin değerlerinin bir Üye Devlet
tarafından ciddi biçimde ihlaline
yönelik açık bir risk bulunuyorsa
bu prosedür işletilebilir. Bu ihtimalde, prosedür; Üye Devletlerin üçte
birinin, Avrupa Parlamentosu’nun
veya Komisyon’un gerekçeli önerisi üzerine başlatılır. Konsey, ilgili
Üye Devleti dinledikten ve Avrupa
Parlamentosu’nun
muvafakatini
aldıktan sonra, AB’nin değerlerinin
ilgili Üye Devlet tarafından ciddi bi800

çimde ihlaline yönelik açık bir risk
bulunduğunu üyelerinin beşte dört
çoğunluğuyla tespit edebilir. Konsey, aynı usule göre hareket ederek
bu devlete tavsiyelerde bulunabilir.
Ayrıca Konsey, bu tespitin dayandığı
gerekçelerin geçerliliğini sürdürüp
sürdürmediğini düzenli olarak kontrol eder.
İkinci olarak, AB’nin değerlerinin
bir Üye Devlet tarafından ciddi ve
sürekli biçimde ihlali söz konusuysa
bu prosedür işletilebilir. Bu ihtimalde, prosedür; Üye Devletlerin üçte
birinin veya Komisyon’un önerisi
üzerine başlatılır. AB Zirvesi, ilgili
Üye Devleti gözlemlerini sunmak
üzere davet ettikten ve Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra AB’nin değerlerinin ilgili
Üye Devlet tarafından ciddi ve sürekli biçimde ihlal edildiğini oy birliği ile tespit edebilir. Konsey, böyle
bir tespitte bulunulması halinde,
ilgili Üye Devletin hükümet temsilcisinin Konsey’deki oy hakları da
dahil, Antlaşmalar’ın bu Üye Devlete uygulanmasından kaynaklanan
haklardan bazılarının askıya alınmasına nitelikli çoğunluk ile karar
verebilir. Konsey bu kararı verirken,
askıya alma işleminin gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri
üzerindeki muhtemel etkilerini göz
önünde bulundurur. İlgili Üye Devletin Antlaşmalar’dan kaynaklanan
yükümlülükleri, her hâlükârda, bu
devlet için bağlayıcı olmaya devam
eder. Konsey, daha sonra, bu tür
tedbirlerin alınmasına neden olan
durumun değişmesine bağlı olarak,
bu tedbirlerin değiştirilmesine veya
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kaldırılmasına nitelikli çoğunlukla
karar verebilir.
Madde 7’nin amaçları doğrultusunda Avrupa Parlamentosu, AB Zirvesi
ve Konsey’e uygulanacak oylamaya
ilişkin kurallar ayrıca tespit edilmiştir. Buna göre, madde 7 prosedürü
çerçevesinde, ilgili Üye Devleti temsil eden AB Zirvesi üyesi veya Konsey
üyesi oylamaya katılmaz ve ilgili Üye
Devlet, söz konusu maddede belirtilen Üye Devletlerin üçte birinin veya
beşte dördünün hesaplanmasında
dikkate alınmaz. Avrupa Parlamentosu da, üye tam sayısının çoğunluğunu temsil etmek koşuluyla, kullanılan oyların üçte iki çoğunluğuyla
hareket eder.
Madde 7 prosedürü, birinci ihtimal
yönünden, Polonya’ya ve Macaristan’a karşı başlatılmıştır. İlk olarak,
Komisyon, 20 Aralık 2017 tarihinde
AB’nin değerlerinin ciddi biçimde
ihlaline yönelik açık bir risk bulunduğu için Polonya’ya karşı bir gerekçeli
öneri sunmuştur (COM(2017) 835 final). İkinci olarak, Avrupa Parlamentosu, 12 Eylül 2018 tarihinde AB’nin
değerlerinin ciddi biçimde ihlaline
yönelik açık bir risk bulunduğu için
Macaristan’a karşı bir gerekçeli öneri
sunmuştur ((2017/2131(INL)). Her
iki süreç hala devam etmektedir.
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Makroekonomik
Dengesizlik Prosedürü
(Macroeconomic
Imbalance Procedure)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü, belirli bir Üye Devlette, Avro
Bölgesi’nde veya bir bütün olarak
Avrupa Birliği’nde (AB) ekonomik
istikrarı olumsuz etkileyebilecek potansiyel olarak zararlı makroekonomik dengesizliklerin ortaya çıkışını
tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlar.
Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü 2011 yılında, mali krizin ardından bir ülkede makroekonomik
dengesizliklerin diğer ülkeleri de
etkileyebileceği görüldükten sonra
uygulamaya konuldu. Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü uyarınca,
bir ülkenin aşırı dengesizliğe sahip
olduğu tespit edildiğinde, Aşırı Dengesizlik Prosedürü olarak bilinen
gelişmiş izlemeye tabi tutulur. Avro
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bölgesinde izlenen bu ülkeler yaptırımlarla da karşılaşabilirler. Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü,
2011 yılında AB’deki ekonomik yönetişimi güçlendirmeyi amaçlayan
‘altı paketli’ yasal tedbirlerin bir
parçası olarak kurulmuştur. AB’nin
İşleyişine İlişkin Antlaşma dört ana
unsurdan oluşmaktadır: Erken Uyarı Sistemi, Önleyici Eylem, Düzeltici
Eylem ve Sıkı Uygulama. Buna göre
ülkelerin makroekonomik dengesizlikleri, AB’nin yıllık ekonomik izleme
ve rehberlik döngüsünün bir parçası
olarak izlenmektedir. Döngü, Kasım
ayının başlarında, bütün AB ülkelerinin ekonomilerini analiz eden
Avrupa Komisyonunun Uyarı Mekanizması Raporu ile başlamaktadır.
Durumu daha derin bir analiz gerektiren ülkeler, Şubat ayının sonlarında
yayınlanan yıllık ülke raporunda yer
alan derinlemesine bir incelemeye
tabidir. Ülkelerin dengesizlik düzeyleri derecelendirilir. Bunlar şu şekildedir: Ülkede “dengesizlik yok”,
“dengesizlik var”, “aşırı dengesizlik
var”. Dengesizliklerinin niteliğine ve
ciddiyetine bağlı olarak ülkeler spesifik izleme yoluyla izlenmektedir.
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Makul Olma Kuralı
(Rule of Reason)
–İlke GÖÇMEN–
Makul olma kuralı, iç pazara erişmeye yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan
vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçevesinde haklı gösterme ile ilgilidir.
Makul olma kuralı, ilk olarak, malların serbest dolaşımı altındaki ithalat
yönünden miktar kısıtlamasına eş
etkili tedbir yasağı çerçevesinde ortaya konmuştur. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), en başta, miktar
kısıtlamasına eş etkili tedbiri, vatandaşlık / köken temelinde doğrudan
ayrımcılık yapan ulusal önlemler
olarak kabul etmekteydi ve yalnızca kurucu antlaşmadaki istisnalar
temelinde ve orantılılık ilkesi ile
uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir bulmaktaydı. ABAD, Cassis
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de Dijon davası (Case 120/78) ile
birlikte, miktar kısıtlamasına eş etkili
tedbiri, vatandaşlık / köken temelinde doğrudan ayrımcılık yapmasa
da, serbest dolaşıma yönelik engel
oluşturan tüm ulusal önlemler olarak genişletti. Buna koşut olarak da,
bu tür önlemleri, orantılılık ilkesi
ile uyumlu olmak kaydıyla, –kurucu
antlaşmadaki istisnalara ek olarak–
zorunlu gereksinimler / kamu yararına ilişkin ağır basan sebepler (örneğin mali denetimin etkililiği, genel
sağlığın korunması, ticari işlemlerin
adilliği ve tüketicinin korunması) ile
de haklı gösterilebilir bulmaya başladı. İşte bu durum, makul olma kuralı
olarak anılmaktadır.
Makul olma kuralının tüm temel
serbestîler bakımından uygulanabilir olduğu, en net biçimde, Gebhard
davası (C–55/94) ile görünür hale
gelmiştir. Zira bu karar uyarınca temel serbestîlere yönelik engel oluşturan ulusal önlemler dört koşulu
yerine getirmelidir: (i) vatandaşlık
temelinde ayrımcı olmayan biçimde
uygulanmalıdır, (ii) kamu yararına
ilişkin ağır basan sebepler ile getirilmiş olmalıdır, (iii) güttükleri amaca
erişmeyi sağlamak için uygun olmalıdır, (iv) güttükleri amaca erişmek için
gerekli olanın ötesine geçmemelidir.
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Mal (Goods)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 34 ve 35’inci
maddelerinde Üye Devletler arasında ithalata ve ihracata ilişkin miktar
kısıtlamaları ve eş etkili tüm tedbirlerin yasak olduğu belirtilmektedir.
Söz konusu maddeler istisnai durumlar dışında tüm mal ve hizmetleri
kapsamaktadır. Burada malın tanımı,
değeri para ile ölçülebilen ve ticari
işlemlere konu olabilen meta olarak
yapılmaktadır. Kişilerin ihtiyaçlarını
gidererek fayda sağlayan malların
ekonomik değeri vardır ve bu değer
farklı şekillerde ölçülmektedir. Örneğin bir malın değeri üretim maliyeti
cinsinden ölçülebileceği gibi sağladığı fayda cinsinden de ifade edilebilmektedir. AB genelinde malların
sınıflandırılmasına ilişkin kategoriler
mevcuttur. Kombine Nomenklatür (Combined Nomenclature – CN)
AB’de malları sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Söz konusu araç, Dünya Gümrük Örgütü’ne üye ülkeler tarafından kullanılan Armonize Sistem
Nomenklatürü’nün
(Harmonized
System Nomenclature) geliştirilmiş
halidir. CN, AB’de gümrüklere bildirimi yapılan birçok malın sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. En genel
ifadeyle Nomenklatür, uluslararası
ticarete konu olan tüm ürünlerin numaralandırılması ya da isimlendirilmesi anlamına gelmektedir.

803

Okuma Listesi
Trade Atlas, GTIP Nedir? GTIP No
Sorgulama. GTIP No Öğrenme, https://www.tradeatlas.com/page/
gtip-nedir-gtip-no-sorgulama-gtipno-ogrenme,
European Commission, The Combined Nomenclature,
https://ec.europa.eu/taxation_customs
T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, (2011), Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin
İşleyişine Dair Antlaşma,
https://www.ab.gov.tr/files/pub/
antlasmalar.pdf

Mali Federalizm 		
(Fiscal Federalism)
–Sevgi İNECİ–
2007 Finansal krizinin ardından
Avro Bölgesi kamu harcamaları GSYİH’nın %50,8’ine, kamu borcu da
%6,2’sine ulaşmıştı. 2009’da Avro
bölgesi konsolide borcu GSYİH’nın
%84,7’sine yükselmiş, bu rakkam 2010’da %84,7yi, 2011’de de
%88,9’u bulmuştu. Borç yükünün
ağırlaşmasında Yunanistan’ın artan
kamu borcu ve tahvil piyasasının sıkışması sözkonusuydu.
Finansal istikrar açısından bakıldığında çözümü kısa vadede pek
mümkün olmayan bir asimetrik
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güç sorunu ile karşı karşıya kalmışlardı. Diğer bir değişle, sürekli cari
işlemler fazlası veren bir Almanya
karşısında sürekli cari işlemler açığı veren güney ülkelerinin durumu
krizin çözümünü zorlaştırmaktaydı.
Ekonomik ve Parasal Birliğin sürdürülmesi için etkin bir yönetişim,
işbirliği ve risk paylaşımı gerekiyordu. Bu ülkelerin kamu harcamalarını azaltıp vergi gelirlerinde artış
sağlamaları gerekirken, sosyal patlamalar ve protestolar sebebiyle
harcama daraltıcı vergi paketlerinin
uygulamaya girmesinde sorun yaşanıyordu. Sözkonusu bu vergilerin
elektrik-doğal gaz gibi enerjiden
alınan vergiler, finansal işlemler,
kurumlar vergisi, KDV gibi vergi kalemlerinden aktarılması gerekiyordu. Bunun dışında vergi kaçakçılığı
ve vergi cennetleri ile mücadele gibi
konularda da ortak hareket etmeleri
gerekiyordu. Sonuç olarak bütün bu
uygulamaları gerçekleştirebilmek
için, mali federalizmi savunanlar
Üye Devletlerin tek ortak bir bütçe
ile yani federal bir bütçe ile yönetilmesini öngörüyorlardı.
Aslında Topluluğun kurulduğu 1957
yılından bu yana mali federalizm
konusu hep tartışılmaktaydı, daha
sonraları bu konu “Derinleşme
mi? – Genişleme mi?“ tartışmaları
üzerinden devam etti, ancak günümüzde de görüldüğü gibi Birliğe
katılan ülke sayısı arttıkça federal
bir bütçenin gerçekleşme olasılığı
giderek zayıfladı. 2007 finansal krizi
ve Avro Bölgesi borç krizi, finansal
krizlere karşı dayanıklığı arttırmanın
yolunun federal bütçeden geçtiği
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tartışmalarını başlattı. Diğer yandan,
Avro bölgesinde makro ekonomik
göstergeleri istikrarlı tutmak ve para
birliğinin sürdürülmesini sağlamak
amacıyla ortaya konan İstikrar ve
Büyüme Paktı’na (İBP) rağmen borç
krizinin oluşması önlenemedi. Sonuç
olarak asimetrik güç sorunu ve ülke
sayısının fazla olması sebebiyle Avro
bölgesinin federal bir bütçe ile yönetilmesi önündeki engeller aşılmış
değildir.
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Mali Kapasite 		
(Fiscal Capacity)
–Sevgi İNECİ–
2007 finansal krizinin özellikle Avro
Alanı üzerindeki olumsuz etkileri
ve Avro Bölgesi borç krizinin kolay
aşılamamış olması, Ekonomik ve
Parasal Birlik (EPB)ile ilgili pek çok
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soruyu gündeme getirmiştir. Özellikle kriz sonrası yayınlanan tartışmalar
Maastricht Antlaşması (1993) ile
kurulan Ekonomik ve Parasal Birliğin önemli eksikleri olduğunu ortaya
koymaktadır. Bunların başında Ekonomik ve Parasal Birliğin yeterli donanıma sahip olmadan kurulan bir
birlik olduğu ve bu eksikliklerin son
on yılda da giderilemediği gelmektedir. Özellikle daha etkin bir yönetim,
mali gözetim ve koordinasyonun
kurumsallaşamamış olması, krizlere
dayanıksızlığın önemli nedenlerinden biridir.
Benzer şekilde Maastricht Antlaşması ile ekonomik ve parasal birlik
kurulmuştur ancak asimetrik yapıyla ilgili sorunlar daha da artmıştır.
Ekonomik gelişme farklılıklarının
ötesinde, AB antlaşmalarında ekonomik ve mali politikaların koordinasyonuna ilişkin kesin hükümlerin
olmaması, kriz dönemlerinde etkin
yöntemlerle ortak mücadele imkanı
vermemektedir. Ülkelerin bu alandaki gayretleri de yetersiz ve sonuçsuz
kalmıştır. 2005 yılında Avrupa Anayasal Antlaşması ile ilgili tartışmalar
ve özellikle Fransa ve Hollanda halkının olumsuz tepkileri ile bu Anayasa taslağı reddedilmiştir. Avrupa
Anayasası taslağı kurumsal yapıyı
mali açıdan desteklemeyi ve disiplin
altına almayı ve federal bütçeyi öngörürken, muhalif kesimler daha fazla mali fedekarlık ve vergilerde artış
buna karşın gelirlerde düşüş kaygısı
içine girmişlerdir.
Avrupa Anayasası ile gerçekleştirilemeyen bu düzenlemelere daha son805

ra Lizbon Antlaşması‘nda (2009)
yer verilmeye çalışılmıştır. Lizbon
Antlaşması’nın 136. Maddesi: Avro
Bölgesi ülkeleri ortak ekonomi politikası kuralları kabul etmeli ve bütçe
disiplini ile ilgili koordinasyonu güçlendirmelidir olarak ortaya çıkmıştır.
Ancak 2007 finansal krizinde Lizbon
Antlaşması’nın sorunları çözmede
yetersiz kalması Horizon 2020, adlı
yeni reform planının ortaya çıkmasına yolaçmıştır. Öte yandan, Avro
bölgesi ekonomilerine dengeli büyüme açısından yol gösterecek İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP – Stability
and Growth Pact) da politikaların
koordinasyonunu sağlayamamıştır.
Bunun üzerine, 2011-2013 yılları
arasında AB vergi mevzuatı ile ilgili önemli değişiklikler yapılmış yeni
tüzük ve yönergeler hazırlanarak
İBP iki önemli vergi paketi ile güçlendirilmiştir.
Bunlara paralel olarak Komisyon’un
Üye Devletler bütçe yasalarını gözden geçirme yetkisi güçlendirilmiştir. 2012 yılında 25 ülke “Ekonomik
ve Parasal Birlikte İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Anlaşması”
imzalamıştır. Bu kapsamda Avro bölgesi Üye Devletleri Anayasalarında
bütçe açıklarını ortadan kaldırıcı
tedbirler ve denk bütçe uygulaması ile ilgili maddelere yer vermiştir.
Avrupa Finansal İstikrar Kolaylıkları ile (European Financial Stability
Facility) Avro bölgesinde mali krize
girip uluslararası borsalara erişemeyen 5 ülkeye Yunanistan, Portekiz,
İrlanda, Güney Kıbrıs ve İspanya’ya
koşullu borç verilmiştir. Kamu finansmanını istikrara kavuşturmak
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için sermaye piyasalarını, bankaları
ve gözetim mekanizmalarını tek bir
yapıda toparlamak üzere Sermaye
Piyasaları Birliği (Capital Markets
Union), Bankacılık Birliği (Banking
Union), Tek Denetim Mekanizması
(Single Supervisory Mechanism) ve
de Tek Çözüm Mekanizması (Single
Resolution Mechanism) yaratılmıştır. Avrupa Merkez Bankasının ikincil piyasalarda tahvil alım programını başlatması da piyasaları nakit
sıkışıklığı açısından rahatlatmıştır.
Komisyon’un ulusal bütçeler üzerindeki gözden geçirme yetkisi kapsamında, Üye Devletlerin yıllık bütçe taslaklarını Komisyona iletmeleri
ve görüşünü almaları zorunluğunu
getirilmiştir.
Okuma Listesi
EU Parliament. A Fiscal Capacity for
the Eurozone: Constitutional Perspectives, in Depth Analysis, Directorate General for Internal Policy of
the Union, February 2019.
Demertzis M., Wolff G-B. “What are
the Prerequisities for a Euro Area
Fiscal Capacity, Eu Agenda”, Policy
Contribution 2016, Issue No. 14 ,
Bruegel.
The Euro zone needs its own budget
with significant capacity to absorb
major shock and tackle the crisis,
lse blog.lse.ac.uk http://eprints.
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Mali Taahhüt Anlaşması
(Fiscal Compact Treaty)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
Mali Taahhüt Antlaşması ya da Mali
Sözleşme, 2 Mart 2012 tarihinde
imzalanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde
yürürlüğe giren Ekonomik ve Parasal Birlik’te İstikrar, Koordinasyon
ve Yönetişim Antlaşması’nın kısa
bir şekilde adlandırılmış halidir. Söz
konusu Antlaşma Birleşik Krallık ve
Çekya dışında tüm Üye Devletler
tarafından imzalanmıştır. İmzalayan Üye Devletler arasından; Avro
Alanı’na dahil tüm Üye Devletlere
ek olarak Bulgaristan, Romanya ve
Danimarka Antlaşmayı onaylamıştır.
Yasal olarak, Antlaşma hükümetlerarası nitelikte olup ve Birlik hukukunun bir parçası değildir. Bu nedenle,
sadece onaylayan taraflar açısından
bağlayıcı niteliktedir. Her ne kadar
Antlaşma’nın yürürlüğe girmesinden
1 Ocak 2018 tarihine kadar AB’nin
yasal çerçevesine dahil edilmesi için
gerekli adımların atılması öngörülse
de; Antlaşma henüz Birlik hukukuna
dahil edilmemiştir.
Antlaşma’nın temel amacı, mali disiplini arttırmak ve Avro Alanı ülkeleri başta olmak üzere tüm Üye
Devletler’in mali gözetimini daha
yakın bir şekilde takip etmektedir. Bu
temel amaç doğrultusunda, Antlaşma mali politikalarının eşgüdümünü
güçlendirecek hükümler içermektedir. Bütçe açığı hususunda taraf ülkelerinin bütçelerinin dengede olması
ya da fazla vermesi öngörülmüştür.
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Bu kapsamda taraf ülkelerin yapısal
bütçe açığının, GSYİH’nin % 0.5’ini
aşmaması hedeflenmiştir. Bu hedef,
Dengeli Bütçe Kuralı olarak nitelendirilmektedir. Taraf ülkenin bu kuralı
ihlal etmelerine yalnızca söz konusu
ülkenin kontrolü dışında gelişen istisnai durumlarda izin verilmektedir.
İstisnai durumların dışında, kuralın
ihlal edilmesi halinde, Otomatik Düzeltme Mekanizması’nın devreye girmesi planlanmıştır. Söz konusu mekanizma kapsamında, öncelikle taraf
ülkeye tanınan süre içerisinde bütçesindeki sapmayı düzeltmesi beklenmektedir. Bunun gerçekleşmemesi
durumunda, Komisyon tarafından
taraf ülkeye ortak ilkeler çerçevesinde bir dizi önlemler önermesi hedeflenmiştir. Antlaşma gereğince Komisyon’un söz konusu önerilerinin, taraf
ülke tarafından desteklenmesi ve
izleyeceği yol haritası hakkında bilgi
verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede taraf ülkelere, Dengeli Bütçe
Kuralı’nı iç hukuklarına aktarmaları
için 1 Ocak 2014 tarihine kadar süre
tanınmıştır. Bunu gerçekleştirmeyen
taraf ülkelerin, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından GSYİH’lerinin
% 0.1’ine varan oranda para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca, mali eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla taraf ülkelerin kamu
borçlarına ilişkin planlarını Komisyon
ve Konsey ile önceden paylaşması
planlanmıştır.
Komisyon Şubat 2017 tarihinde taraf
ülkelerin Antlaşma’yı ulusal mevzuatlarına aktarmalarına ilişkin değerlendirme raporunu yayımlamıştır. Bu
rapora göre, tüm taraf ülkelerin yasal
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mevzuatının Antlaşma ile uyumlu
olduğu belirtilmiştir. Ancak, Avrupa
Merkez Bankasının yayımlamış olduğu değerlendirmeye göre, sadece
bir kısım ülke Antlaşma’nın öngördüğü değişiklikleri kısmen yapmış;
diğer ülkelerde tam anlamıyla yasal
mevzuata entegre etmek yerine ilkeye saygı duyma taahhütlerde bulunmuşlardır.
Okuma Listesi
Council of the European Union. The
Treaty on Stability, Coordination and
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dolaşımı kapsamında Tek Pazar’a
sunulan sanayi ürünleri ile belirli
kurallara tabii olarak AB’ye üçüncü
ülkelerden ithal edilen sanayi ürünlerinin herhangi bir engele maruz
kalmadan AB’nin sınırları içerisinde
serbest dolaşımı hedeflenmektedir.
AB’nin kuruluşundan beri hedeflediği İç Pazar, malların serbest dolaşımı ile başlamakta olup diğer üç
serbesti bunun ardından gelmektedir. Malların serbest dolaşımının
sağlanması için ülkeler arasındaki teknik mevzuatın uyumlu hale
getirilmesi, ürünlerin üretildikleri
ülkenin mevzuatına uygunluğunu
değerlendirecek kamu laboratuvarları ve ürünler piyasaya sürülmeden
önce gerekli test ve belgelendirme
işlemlerinin yapılacağı uygunluk
değerlendirme kuruluşları gibi özel
laboratuvarlar için altyapının kurulmuş olması gerekmektedir.

–Merve ÖZCAN ALTAN–

AB müktesebatının birinci faslı olan
malların serbest dolaşımı kapsamında laboratuvarların yeterliliklerinin
denetlenmesi ve belgelendirilmesi için ulusal ölçekte akreditasyon
amacıyla hayata geçirilmiş bir kurumun bulunması ve laboratuvarlarda
kullanılan cihazların ölçme kabiliyetlerinin değerlendirilmesinin yanı
sıra AB standartlarının benimsenmesi, uygulanması ve Avrupa standardizasyon kurumlarına tam üyeliğin sağlanması gerekmektedir.

Malların serbest dolaşımı hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest
dolaşımı ile birlikte Avrupa Birliği’nin (AB) dört serbestisinden birini oluşturmaktadır. Malların serbest

Malların serbest dolaşımı AB’de İç
Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü’nün (DG
Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SME’s) sorumluluk alanı-

European Commission. The Fiscal
Compact: Taking Stock, 2017 https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_
en_act_part1_v3_0.pdf

Malların Serbest
Dolaşımı (Free
Movements of Goods)
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na girmektedir. Genel Müdürlüğün
temel amacı İç Pazar’ın sorunsuz
ve planlandığı şekilde çalışmasını
sağlamak için ticaretteki mevcut
engelleri kaldırmak ve yenilerinin
uygulamaya konmasını engellemektir. Ayrıca tüketicilerin ve çevrenin
korunması için yüksek güvenlik
standartları belirlemek ve bunlara
uyumun takibini sağlamak da Genel
Müdürlüğün diğer görevleri arasında yer almaktadır.
Malların serbest dolaşabilmesi için
gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve
miktar kısıtlamalarının kaldırılması
ve ayrıca ürünlerin teknik özelliklerinin AB genelinde benimsenecek
kurallar ile uyumlaştırılması gerekmektedir. AB’nin kurucu antlaşması
olan Roma Antlaşması’nın malların
serbest dolaşımına ilişkin bölümünde belirtildiği üzere gümrük birliği
temeline dayanan AB’de Üye Devletler, kendi aralarında ithalat ve
ihracattaki gümrük vergileri ile eş
etkili bütün uygulamaları yasaklamakta, üçüncü ülkeler karşısında ise
ortak bir gümrük tarifesinin uygulanmasını kabul etmektedir.
Okuma Listesi
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TÜSİAD, 2001, Avrupa Birliği’nin
Malların Serbest Dolaşımı Mevzuatına Uyumda Sorunlar ve Çözüm
Önerileri, https://www.tusiad.org/
tr/yayinlar/raporlar

Malta (Malta)
–Emre ATAÇ–
Malta, 315.4 km2’lik yüzölçümü ile
Avrupa Birliği’nin (AB) en küçük
ülkesidir. Ülke nüfusu 514.564’tür.
Ülkenin başkenti Valetta’dır.
Malta’nın AB ile ilişkilerinin geçmişi 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Malta, 5 Aralık 1970 tarihinde,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
ile Ortaklık Anlaşması (Bkz. Ortaklık Anlaşmaları) imzalamıştır. 16
Temmuz 1990’da ise AB’ye üyelik
başvurusunda bulunan Malta’nın
başvurusuna ilişkin görüş Avrupa
Komisyonu tarafından 1993’te açıklanmıştır. Süreç devam ederken,
1996 yılında gerçekleştirilen seçimleri kazanan İşçi Partisi, Malta’nın
üyelik başvurusunu askıya almıştır.
1998’de yeni hükümetin göreve
gelmesiyle üyelik başvurusu etkinleştirilmiştir. 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde, Malta
ile katılım müzakerelerinin 2000
yılında başlamasına karar verilmiştir. Malta, Şubat 2000 tarihinde başladığı katılım müzakerelerini Aralık
2002’de tamamlamıştır.
Malta, 1 Mayıs 2004 tarihinde sekiz Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi
(Bkz. Merkezi ve Doğu Avrupa Ül809

keleri, Bkz. Doğu Genişlemesi) ve
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte AB üyesi olmuştur. Malta, 21
Aralık 2007 tarihinde de Schengen
Alanı’na dâhil olmuş ve Maastricht
Kriterleri’ni yerine getirerek 1 Ocak
2008’de ise Avro Alanı’na katılarak
ortak para birimini kullanmaya başlamıştır.
Malta, anayasasının tarafsızlık şartını ihlal edebileceğinden Danimarka
ve Birleşik Krallık ile birlikte Daimî
Yapılandırılmış İşbirliği’nin (PESCO)
dışında kalmayı tercih eden üç ülkeden biri olmuştur. Malta, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Ocak-Haziran 2017’de ilk kez üstlenmiştir.
Okuma Listesi
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Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkeler: Malta, https://www.avrupa.
info.tr/tr/malta-88-0 ve T.C. Ticaret
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Mansholt Planı
(Mansholt Plan)
–Selvi EREN–
21 Aralık 1968 tarihinde Avrupa Komisyonu Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Sicco Mansholt’un hazırladığı memorandum, Avrupa Birliği
(AB) Ortak Tarım Politikası’ndaki ilk
reform girişimidir. Üretimdeki artışın tüketimdeki artışın çok üstünde
olduğunu ortaya koyan Mansholt,
fiyat ve pazar desteği politikalarında kısıtlamalara gidilmesini öngörmüştür.
Mansholt, Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndaki ekilen toprak miktarında
en az 5 milyon hektar azaltım gerçekleşmezse, belirli pazarlarda dengesizlik meydana gelebileceğini belirtmiştir. Eski Hollanda Tarım Bakanı olan Mansholt, üretim artışına ve
Topluluk harcamalarındaki kalıcı artışlara rağmen, Ortak Tarım Politikası’nın çiftçilerin yaşam standartlarını
iyileştiremediğini ortaya koymuştur.
Bu nedenle, üretim yöntemlerinin
iyileştirilmesi ve modernleştirilmesi gerektiğini de belirtmiştir. Küçük
aile işletmelerinin sayısında azaltmaya gidilmesini öneren Mansholt,
bu sayede çiftliklerin büyüyeceğini
belirtmiştir.
Üreticiler tarafından büyük tepkiyle
karşılanan Mansholt Planı, 70’lerde
ortaya çıkan üretim fazlasını öngörmesine rağmen uygulamaya konulamamıştır. 1972 yılında oldukça
kısıtlı bir versiyonu Konsey tarafın-
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dan kabul edilen Mansholt Planı, 3
yönerge çerçevesinde Ortak Tarım
Politikası’nı reforme edebilmiştir.
Bu 3 yönerge Mansholt’un asıl yapmak istediğinden sapmıştır; zira
bunlar sadece tarımın modernleştirilmesine dair bütçenin artırılması,
çiftçiliğin terk edilmesi ve çiftçilerin
eğitimi konularına ilişkindir.
Okuma Listesi
Dean, Gerald W. vd. “Potential use
of the Mansholt Plan for restructuring agriculture in the Italian Mezzogiorno”, European Economic Review, Cilt 3, No. 1, 1972, S.1-28
Griffiths, T.Richard. “The Mansholt
Plan”, (iç.) The Netherlands and the
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Mansholt, Sicco
(1908-1995)
–Melis BOSTANOĞLU–
Sicco Mansholt, 13 Eylül 1908 tarihinde, Hollanda’nın kuzeyindeki
Groningen kentinde çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve kendisi de İkinci Dünya
Savaşı’nın başladığı yıla kadar çiftçilik yapmıştır. Savaş sırasında Mansholt, Hollanda’nın Nazi Alman işgalcilerine karşı direnişinde aktif rol
almış ve gıda ihtiyacını karşılayacak
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kapsamlı bir dağıtım ağını yönetmiştir. Savaştan sonra yeni hükümette
Mansholt, Tarım, Balıkçılık ve Gıda
Dağıtımı Bakanı olarak görevlendirilmiştir. 36 yaşındaki Mansholt,
Hollanda’nın o tarihe kadar sahip
olduğu en genç bakan olmuştur.
Savaştan hemen sonra yaklaşan yiyecek kıtlığı ve krizi, Mansholt’un
görevini daha da önemli kılmıştır.
Mansholt, yiyecek tedarikini hızlıca
yenilemek için birtakım önlemler
alırken, gelecekte gıda kıtlığı yaşanmaması ve verimliliğin sağlanması için tarımın modernize edilmesi
gerektiğini görmüştür. En önemli
tarım ürünleri için asgari fiyatlar
belirlemiş ve aynı zamanda ithalatı vergilendirirken ihracata destek
vermiştir. Üretkenliği teşvik etmek
için araştırmaya, eğitime ve çiftliklerin daha büyük ve verimli birimler
halinde birleşmesine yönelik yatırımlar yapılmasını teşvik etmiştir.
Avrupalı bir federalist olarak Mansholt, Avrupa için ortak bir tarım
politikasının oluşturulmasını hedeflemiştir. 1950 yılında ulusüstü idari
yapıya sahip bir Avrupa için tarım
ürünlerinden oluşan bir ortak pazara yönelik planlar geliştirmiştir.
Mansholt’un fikirleri, daha sonraki
yıllarda Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) tarım politikasının şekillenmesinde ilham kaynağı olmuştur. Nitekim 1958 yılında Avrupa
Komisyonu’nun tarımdan sorumlu
ilk üyesi olan Mansholt, verimliliği ve tarım üretimi arzını arttırmak
üzere çeşitli tedbirlerden oluşan bir
politika üzerinde çalışmıştır. Söz ko811

nusu politika, ürün ve arazi başına
doğrudan sübvansiyon ve doğrudan
fiyat desteği mekanizması oluşturmayı, yerli üreticilere asgari fiyat
garantisi sağlamayı ve üçüncü ülkelerden ithalata kota uygulanmasını
öngörmekteydi. Böylelikle, tarımsal
verimliliğin teşvik edilmesiyle tüketicilere istikrarlı bir şekilde düşük
maliyetli gıda tedarik edilebilmesi
mümkün olacak ve AET’nin kendi
ayakları üzerinde durabilen bir tarım sektörüne sahip olması sağlanabilecektir.
Çiftçiler ve onların siyasi temsilcileri, Mansholt’un planına geçim kaynaklarını tehdit edeceği ve sadece
büyük çiftçilerin ayakta kalabileceği gerekçesiyle başta itiraz etmiştir.
Ancak sonrasında Komisyon, 1968
yılında “Mansholt Planı” olarak da
bilinen “Ortak Tarım Politikası’nın
Reformu” adlı bildiriyle Mansholt’un politikasını hayata geçirmiştir. Esasen plan, tarımın ilerlemesi
için çiftçilerin tarım sistemlerini
modernize etmesi gerektiğini beyan
etmektedir. Böylelikle, verimlilik
sağlanması ve Avrupalı çiftçilerin
kendilerine yeter hale gelebilmesi
amaçlanmıştır. Tarım politikası, her
ne kadar ilk amacı olan Avrupa’nın
gıda ürünleri üretiminde daha kendine yetebilir kılınması konusunda
başarılı olsa da, zamana ayak uydurabilmek için 50 yıl içinde büyük değişimlere uğramıştır. 1970’li yıllarda
politika o kadar işe yaramıştır ki çiftlik ürünlerinde sık sık fazlalıklar olmuştur. Yine 1970’li yıllarda Mansholt, tarım politikasının ana unsuru
olarak çevrenin korunmasına yöne812

lik tedbirler alınması gerektiğini savunmuştur.
Mansholt, 1958’den 1972 yılına kadar Komisyonun Başkan Yardımcılığı
görevini yürütürken, 1972 ile 1973
yılları arasında Komisyon Başkanlığı
yapmıştır.
Okuma Listesi
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Marka (Trade Mark)
–Emriye Özlem ŞEKER–
Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılan
işarettir. Markalar; mal ve hizmetleri ayırt etme, kaynak gösterme,
müşterileri bilgilendirme, belirli bir
kalite garantisi ve reklam yapma
işlevlerini yerine getirir. Markanın
amacı tüketicilerin mal ve hizmetlerin kökenine ilişkin yanılmalarını önlemektir. Marka hakkının bir diğer
amacı ise işletmelerin mal ve hizmetleri için kullandıkları işaretlere
yaptığı yatırımın korunmasını ve bu
işaretlerin rekabet kurallarına aykırı
kullanılmasını önlemektir.
Bir marka; özel isimler de dâhil kelimeler, tasarım, harf, rakam, renk,
malın şekli veya paketi, ya da ses
gibi işaretlerden oluşabilir. Bu işaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

retlerin marka olarak kabul edilebilmesi için iki koşulu yerine getirmesi
gerekir. Bunlardan ilki işaretin bir
işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt edici niteliğe sahip
olmasıdır. İkincisi ise marka hakkı
dâhilinde koruma konusu işaretin
açık ve belirli bir şekilde tescil edilebilmeye elverişli olmasıdır.
Markalar tescil edilme koşulu ile
korunmaktadır. Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on
yıldır ve on yılda bir tescilin yenilenmesi suretiyle uzatılabilir. Marka
hakkı sahibine münhasır haklar tanır. Marka hakkı tescilli markanın,
hak sahibinin izni olmadan, aynı
mal veya hizmetlerde kullanılmasına karşı koruma sağlar. Marka hakkı
ayrıca markanın aynı ya da benzer
mal veya hizmetler ile karıştırılabilecek şekilde kullanılmasına karşı
koruma sağlar. Tanınmış markalara
daha geniş bir hukuki koruma tanınmaktadır.
Markalara ilişkin ilk uluslararası anlaşma 1883’te imzalanıp 1884’te
yürürlüğe giren Paris Sözleşmesi’dir.
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler
(BM) uzmanlaşmış uluslararası örgütlerinden biri olan Dünya Fikri
Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından
yürütülmektedir. İkinci olarak markaların uluslararası tesciline ilişkin
1891’de imzalanıp 1892’de yürürlüğe giren Madrid Anlaşması ve buna
ilişkin 1989’da imzalanıp 1995’te yürürlüğe giren Madrid Protokolü bulunmaktadır. Madrid sistemi olarak
tanımlanan markaların uluslararası
tesciline ilişkin bu sistem de WIPO
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tarafından yürütülmektedir. Üçüncü
olarak ise Dünya Ticaret Örgütü’nü
(DTÖ) Kuran Anlaşmanın eklerinden
1994’te imzalanıp 1995’te yürürlüğe giren Ticaretle Bağlantılı Fikri
Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)
marka hakkına ilişkin düzenlemeler
içermektedir. TRIPS, DTÖ tarafından
yürütülmektedir. Dolayısıyla markalara ilişkin, esas olarak, üç farklı
uluslararası anlaşma; iki farklı uluslararası örgüt tarafından yürütülmektedir.
Avrupa Birliği (AB) kapsamında
marka hakkı ise ilk olarak marka
hakkının kullanılması suretiyle malların serbest dolaşımının kısıtlanması kapsamında tartışılmıştır. Zira
marka hakkı sahibi, bu hakkı ihlal
eden malların ithalat ve ihracatını
yasaklama hakkını haizdir. Bu alandaki Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD) kararlarını derleyen ve Üye
Devlet hukuklarını yaklaştırmayı
amaçlayan ilk Direktif 1988 yılında kabul edilmiştir (89/104 sayılı
Direktif). Bu Direktifin yerine 2008
yılında 2008/95 sayılı Direktif ve
bu Direktifin yerine de 2015 yılında
2015/2436 sayılı Direktif geçmiştir.
AB’de Üye Devletlerdeki ulusal marka düzenlemelerine paralel olarak
bir de AB markası bulunmaktadır.
Topluluk / AB markası, tek bir tescil
ile tüm AB üyesi devletlerde tek bir
marka hakkı koruması sağlamaktadır. Bu marka 1993 yılında 40/94 sayılı Tüzük ile düzenlenmiştir. Bu Tüzüğün yerine 2009 yılında 207/2009
sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün yerine
de 2017 yılında 2017/1001 sayılı
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Tüzük geçmiştir. Bu marka 2017 yılına kadar “Topluluk Markası” olarak
adlandırılmış, bu yıldan itibaren de
“AB Markası” olarak adlandırılmaktadır. AB markası, Alicante’de (İspanya) bulunan Avrupa Birliği Fikri
Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından
yürütülmektedir. Üye Devletlerde
ulusal markalar ve AB markası birbirinden bağımsız ve aynı anda mevcut olarak bulunmaktadır.
Okuma Listesi
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Marshall Planı 		
(Marshall Plan)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
ABD, II. Dünya Savaşı sırasında, Avrupa’ya karşı daha temkinli yaklaşmış olsa da 1947 yılından itibaren
Avrupa bütünleşmesi giderek daha
fazla önem kazanmaya başlamıştır.
Bununla birlikte bu dönemde Avrupa ülkeleri hem ekonomik olarak
iflas etmiş hem de sosyal ve siyasi
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kargaşanın eşiğine gelmiştir. Bu dönem gıda ve yakıt yoksunluğu çeken
Avrupa ekonomileri ciddi biçimde
ABD ekonomisine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu arada ABD, Avrupa
ülkelerini artan Sovyet tehdidinden
korumayı hedeflemiştir. Dışişleri
Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi’nde George Kennan başkanlığında bir çalışma grubu oluşturularak
Avrupa’nın ABD yardımlarıyla nasıl
kalkındırılabileceğine dair detaylı
bir rapor, Dışişleri Bakanı George
Marshall’a sunulmuştur. Raporda,
Avrupa’nın yeniden imarı için Avrupa Kömür programının üzerinde
durulmuştur. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’yı siyasi ve ekonomik işbirliğine sokarak Sovyet
ilerlemesini durdurmak isteyen
ABD, Avrupa’nın yeniden imarını
hedeflemiştir. Rapor, dört önceliği
öne çıkarır: “Yardım alacak ülkelerin
ekonomik büyümeyi sağlamak için
çabalamaları, bu ülkelerde finansal
istikrarın sağlanması, Avrupa ülkeleri arasında maksimum işbirliğinin
sağlanması, ödemeler dengesi açığı
problemi konusunda ihracat odaklı
büyüme stratejilerinin desteklenmesi”. Avrupa ülkelerini Sovyet
yayılmacılığından korumak planın
stratejik yanını yansıtmaktadır. Aynı
zamanda ABD’nin ürettiklerini satabilmesi için Avrupa gibi bir pazara
ihtiyaç duyduğunu ve uzun vadede
bu pazarı ayağa kaldırmanın kendi
ekonomisi açısından da elzem olduğunu belirtmek gerekir.
Bu çerçevede Dışişleri Bakanı George Marshall, 5 Haziran 1947’de
Harvard Üniversitesi’nde yaptığı
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konuşmada, ABD’nin Avrupa’yı bir
araya getirme kararlığını ifade etmiş ve Avrupa ülkelerini plana dahil
olmaya davet etmiştir. ABD’nin ilk
teklifi Sovyetler Birliği’ne ve Doğu
Avrupa’daki diğer ülkelere de sunulmuştur. Böylece ABD, Soğuk
Savaş’ın şiddetlenmesi konusundaki sorumluluğu üzerinden atmak
istemiştir. Ancak Joseph Stalin’in
yardım teklifini geri çevirmiştir.
Program çerçevesinde öncelikle
kısa vadede yapılması gerekenler
daha sonra da uzun vadede Avrupa’nın yeniden yapılandırılması için
gerekli olanlar belirlenmiştir. Uzun
vadede arzulanan, pazar ekonomisine entegre olmuş,Avrupa ülkeleri ile birlikte kapitalist ekonominin
inşa edilmesidir. Marshall Planı
uluslararası ekonomiyi çevreleme
politikasına adapte etmeye çalışan
bir çerçeve çizmektedir. Kapitalizm
Avrupa’da başarıya ulaşmazsa ulusal sosyalizmin güçlenecek olmasından duyulan korku, planı ABD için
daha da önemli hale getirmiştir. Bu
çerçevede Marshall Planı, Avrupa
ülkeleri yeniden kendi ayakları üzerinde durana kadar yapılması gereken faaliyetleri kapsamaktadır. Başkan Truman, yardım kapsamında
Kongre’den 17 milyar dolar istemiş,
meclis üyeleri bu miktarı 13 milyar
dolara düşürmüştür. Miktarın düşürülmesi, harcamalardaki fazlalığın
Kongre’yi rahatsız etmesiyle alakalıdır. 1951 yılında harcanan para
ise 12 milyar dolar civarında olmuş,
paranın önemli bir miktarı Birleşik
Krallık, Fransa ve Almanya’ya ödenmiştir. Bununla birlikte İtalya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, BelAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

çika, Danimarka, Norveç, Türkiye,
İrlanda da yardımdan yararlanan
ülkeler arasındadır. Marshall Planı
çerçevesinde tahsis edilen yardımların dağıtımı için, ABD bünyesinde
Ekonomik İşbirliği İdaresi (Economic
Cooperation Administration, ECA)
kurulmuştur. Marshall Planı, Avrupa ülkelerinin yeniden toparlanarak
ekonomik kapasitelerini arttırmaları
açısından önemli fayda sağlamıştır.
Bu açıdan Plan, başarılı bir yapısal
uyum programıdır. 1950 yılına gelindiğinde Avrupa savaş öncesi üretimi
%25 aşmış, iki yıl sonra bu rakamlar
% 200’den fazla hale gelmiştir. Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ekonomileri toparlanırken dolar açığı
12 milyar dolardan 2 milyar dolara
azalmıştır. ABD, yatırımlarını kanalize ettiği ve ihracatını yönlendirdiği Avrupa pazarının güçlenmesiyle
kendi ekonomisini de ihya etmiştir.
Bununla birlikte Avrupa’nın yeniden
inşa edilmesinde önemli rol oynayan Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) 1948 yılında Marshall Planı kapsamında kurulmuştur. Örgüt,
1960’da Kanada ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin de katılımıyla küresel
çapta bir işlerlik kazanmıştır. OEEC,
1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD) ismini
alarak daha geniş görev kapsamına
kavuşmuştur. Amacı ekonomik kalkınmayı sağlamak olan örgütün görevleri:” İstatistiksel, ekonomik ve
sosyal veriler sağlamak, ekonomiyle
ilgili analizler sunmak, tarım, teknoloji, çevre ve mali politikalardaki değişimleri ve gelişmeleri araştırmaktır”. 37 üyeye sahip olan örgüt, üye
ülkelere ortak sorunlarını ve dene815

yimlerini birbirleriyle paylaşabilecekleri ve sorunlarını çözebilecekleri bir
platform sunmaktadır.
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Mega Bölgesel Ticaret
Anlaşmaları (MegaRegional Trade
Agreements)
–Selvi EREN–
Mega bölgesel ticaret anlaşmaları,
dünya ticaretinde ve doğrudan yabancı yatırımlarda büyük paya sahip
olan ülkeler veya bölgeler arasındaki
derin entegrasyon ortaklıkları anlamına gelmektedir. Ticaret bağlantılarının basitçe artmasının ötesinde,
mega anlaşmalar düzenleyici bir yapıya sahiptir ve bölgeler arasındaki
farklılıkları gidermeye yönelik kurallara dayalı bir çerçeve oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
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ile Avrupa Birliği (AB) arasında görüşmelerine 2013 yılında başlanılan
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) mega bölgesel ticaret
anlaşması kapsamına girmektedir.
Ancak 2016 yılının sonunda Trump
Hükümeti’nin kararıyla ABD’nin anlaşma yapmaktan vazgeçmesi ile
hayata geçirilememiştir. Aynı şekilde Avustralya, Brunei, Kanada, Şili,
Japonya, Malezya, Meksika, Yeni
Zelanda, Peru, Singapur, Vietnam ve
ABD arasında 4 Şubat 2016 tarihinde imzalanan Trans Pasifik Ortaklığı
(TPP) da mega bölgesel ticaret anlaşması olarak kabul edilmektedir.
ABD’nin imzasını geri çekmesinden
sonra yürürlüğe giremeyen TPP’nin
yerine geriye kalan ülkeler Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici Ortaklık (CPTPP) imzalamıştır. 30
Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren
anlaşma Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ve AB Tek Pazar’ından sonra GSYH bazında dünyanın
en büyük serbest ticaret bölgesidir.
Diğer yandan Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin
(ASEAN) on ülkesi arasında yürütülen
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık
(RCEP) de bir başka mega ticaret anlaşması olarak kabul edilmektedir.
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Menkul Kıymetler
Piyasası Programı
(Securities Market
Programme)
–Yılmaz BAYAR–
Menkul kıymetler piyasası programı (MKPP) Avrupa Merkez Bankası
(AMB) Yönetim Konseyi tarafından
10 Mayıs 2010 tarihinde açıklanmıştır. AMB’nın kamu tahvili aldığı
ilk programdır. Programın amacı
borç menkul kıymet piyasalarının
hatalı çalışan bölümlerinde derinlik
ve likidite sağlamak ve para politikası aktarım mekanizmasının doğru
çalışmasını yeniden tesis etmektir.
MKPP kapsamında yönetilen borç
menkul kıymet alımları sterilize
edildiği için, merkez bankasının likiditesini değiştirmezler. Ayrıca
MKPP Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi tarafından belirlenen
para politikası duruşunu etkilemez.
MKPP ile varlık alım programı arasında önemli farklar bulunmaktadır.
Varlık alım programları ekonomiyi
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canlandırmak için piyasaya ilave
para enjekte etmeyi amaçlarken,
MKPP para arzına göre nötrdür.
Mart 2011’de MKPP durdurulmuş,
Ağustos 2011’de tekrar başlatılmıştır. MKPP kapsamında toplam 219
milyar Avroluk Avro Bölgesi devlet
tahvili alınmıştır.
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Menşei Şahadetnamesi
(Certificate of Origin)
–T. Mesut EREN–
Menşei, bir malın ekonomik milliyetidir. Menşei kavramı, bir malın taşıdığı ekonomik değerin, hangi ülkeye
ait olduğunu ifade eder. Dış ticarete konu olan bir eşyanın ithalatçısı
ve ihracatçısı olan iki ülke arasında
tercihli ticarete ilişkin bir anlaşma
yoksa eşyanın menşei, ülkelerin
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ulusal mevzuatında yer alan menşe
kuralları esas alınarak belirlenir. Bu
kurallar çerçevesinde ortaya çıkan
menşe kavramına “tercihli olmayan
menşe” adı verilir. Eşyanın tercihli
olmayan menşei, “menşei şahadetnamesi” ile belgelenir. Tercihsiz
menşei kuralları, ithalatçı ülkede
geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasını sağlarlar.
Ticaret politikası önlemleri, belirli
ülkeler menşeli eşyanın ithalatında
uygulanmaktadır. İthal edeceğiniz
eşyaya ticaret politikası önlemi uygulanmaması için, sizden bu eşyanın
ticaret politikası önlemi uygulanan
ülkeler menşeli olmadığını, başka
bir ülke menşeli olduğunu kanıtlamanız istenir. Bunun için de ithalat
sırasında “menşe şahadetnamesi”
ibraz etmeniz gereklidir. Başka bir
ifadeyle, ithal etmek istediğiniz eşyaya indirimli gümrük vergisi oranı
uygulanması veya gümrük vergisi
alınmaması için eşyanızın “nereden
geldiğini” ispatlamanız gerekirken;
bu eşyaya ticaret politikası önlemi
uygulanmaması için eşyanızın “önlem uygulanan ülkeden gelmediğini” ispatlamanız gerekir. “Menşe
Şahadetnamesi” menşe ülkenin
yetkili makamları tarafından düzenlenir ve ihracata konu olan bir malın
tamamının hangi ülkede elde edildiğini, üretildiğini veya işlendiğini gösteren önemli bir uluslararası ticaret
belgesidir.
Okuma Listesi
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Menşei Ülke
(Country of Origin)
–T. Mesut EREN–
Menşei herhangi bir malın ekonomik milliyeti veya ulusal aidiyetidir.
Bu yolla, bir malın taşıdığı ekonomik
değerin, hangi ülkeye ait olduğu öğrenilmiş olur. Ticarete konu olmaları
koşuluyla ülke topraklarından çıkarılan her türlü madenler, üretilen
tarım ürünleri, o ülkede doğan ve
yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, o ülkede
tutulan veya avlanan av hayvanları
ile balıklar, o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli
gemilerle çıkarılan balık ve diğer
ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika
gemilerde elde edilen eşya, karasuları dışındaki denizlerin dibinden
ya da toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke
tarafından çıkarılan maddele yanında imal işleminden veya kullanım
kalıntılarından elde edilen artıklar,
yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bunların
türevlerinden elde edilen tüm eşya,
anılan ülke menşeili sayılır. Eşyanın
başka bir ülkede gördüğü değişiklikler ve işlem dolayısıyla o ülke menşeili sayılabilmesi için, bu değişiklik
ve işlemler sonunda kıymetinin %
yüz oranında artmış bulunması veya
gümrük tarife pozisyonlarının deAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğişmiş olması veya o ülkede, esaslı
değişiklik sayılabilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması gereklidir. Herhangi bir malın menşei
ülkesi ile geldiği ülke her zaman aynı
olmak durumunda değildir. Örneğin
Rusya’da üretilmiş bir malın Almanya’dan ithal edilmesi durumunda
menşei ülke Rusya, malın geldiği
ülke ise Almanya olarak bildirilir.
Okuma Listesi
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Merkezi ve Doğu Avrupa
Ülkeleri (MDAÜ) (Central
and Eastern European
Countries)
–Hatice YAZGAN–
Doğu Bloğu (Demir Perde) ya da
post komünist ülkeler için kullanılan
bir kavramdır. MDAÜ; Avrupa Birliği’ne (AB) 2004 yılında üye olan Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya
(Visegrad ülkeleri), eski Yugoslavya
ülkesi Slovenya ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile bağımsızlığını
elde eden Baltık Ülkeleri Estonya,
Letonya ve Litvanya ile 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan ve
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Romanya’yı kapsamaktadır. (Bkz.
Doğu Genişlemesi)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tanımına göre MDAÜ
kavramının içine 2004 ve 2007 yıllarında AB üyesi olan ülkeler ile Hırvatistan ve Arnavutluk girmektedir.
MDAÜ ülkeleri Sovyetler Birliği’nin
dağılması ile başlayan gelişmeler
neticesinde hem AB’ye, hem de NATO’ya başvurmuştur. 1999 yılında
Çekya, Macaristan ve Polonya, 2004
yılında da Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya
ve Slovenya, 2009 yılında da Hırvatistan NATO üyesi olmuştur. MDAÜ
ülkelerinin AB üyeliği literatürde
sıklıkla kullanılan “Avrupa’ya dönüş”
ifadesi ile tanımlanmış ve bu ülkelerin yer aldığı Doğu Genişlemesi; maliyeti kadar, AB’ye ekonomik, siyasi
ve sembolik anlamda getirileri ile de
literatürde tartışılmıştır. Birbirlerinden çok farklı özelliklerine rağmen,
komünist dönemin bürokratik, siyasi ve sosyal etkileri nedeniyle bu
ülkeler ortak bir kavramsallaştırma
ile MDAÜ olarak literatürde yer almıştır. Günümüzde AB içindeki siyasi tartışmalarda özellikle Polonya
ve Macaristan’daki iktidarların AB
değerleri ile çelişen tutumları nedeniyle de gündeme gelen MDAÜ,
Rusya ile ilişkilerinde daha mesafeli
bir tutum almakta, göç konusunda çekinceli davranmakta, ABD ve
NATO ile ilişkilerinde ise kimi uluslararası olaylarda diğer AB üyelerinden farklılaşan politikalar izleyebilmektedir. (Bkz. Eski Avrupa ve Yeni
Avrupa) (Bkz. Göç Krizi)
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MDAÜ 2012 yılında Çin ile oluşturulan 16+1 çerçevesi içinde yer almıştır. 11 AB üyesi MDAÜ (Polonya,
Macaristan, Çekya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya,
Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan),
5 AB aday ve potansiyel aday ülkesi (Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan,
Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek) ile Çin’den oluşan bu girişime,
2019 yılında AB üyesi Yunanistan
da katılmıştır. Söz konusu girişim ile
başta ekonomik ve ticari ilişkilerin
geliştirilmesi olmak üzere, bilim,
teknoloji, sağlık, eğitim ve kültürel
konularda işbirliği amaçlanmaktadır. Her ülkeyi temsil eden ulusal
koordinatörler düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmekte, yıllık
olarak da Hükümet Başkanları düzeyinde zirve toplantıları yapılmaktadır. MDAÜ ülkelerinin söz konusu
girişime katılması, AB’nin 2008 yılında yaşadığı finansal kriz sonrasında
ekonomik kaynaklarını çeşitlendirme isteği olarak açıklanmaktadır.
Söz konusu girişim, MDAÜ ile Çin
arasında dengeli olmayan ve Çin
lehine işleyen bir ticari ilişki olarak
değerlendirmektedir.
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https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=298.

Mesleki Yeterliliklerin
Karşılıklı Tanınması
(Mutual Recognition
of Professional
Qualifications)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Bilindiği üzere Avrupa Birliği (AB)
Tek Pazarı’nı oluşturan dört adet
serbesti bulunmaktadır. Bunlar Birliğin sınırları içerisinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin
serbest dolaşımıdır. Bu dört serbestiden kişilerin ve dolayısıyla işçilerin AB sınırları içerisinde serbest
dolaşımının hayata geçirilmesi için
öncelikli koşulların başında mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması
gelmektedir. Bu da bir AB vatandaşının kendi ülkesi dışındaki başka bir
üye ülkede mesleğini icra edebilmesi anlamına gelmektedir.
Bu kapsamda AB’deki en önemli
düzenlemelerin başında 2005 yılında yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilikler Yönergesi gelmektedir. Söz
konusu Yönerge, 2000 yılında belirlenen Lizbon Stratejisi paralelinde
kabul edilen Hizmetler için İç Pazar
Stratejisi ile Komisyonun “Herkesin
Erişimine Açık Yeni AB İş Piyasası”
başlıklı belgesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Mesleki yeterliliğini
bir AB üye ülkesinde edinmiş bir
bireyin aynı mesleği başka bir Üye
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Devlette, herhangi bir ayrımcılığa
maruz kalmadan o ülkenin kendi
vatandaşlarıyla aynı haklara sahip
bir şekilde icra etmesini sağlamaktadır. Doktorluk ve mimarlık gibi
meslekleri bünyesinde barındıran
Yönerge; avukatlar, denizciler, uçak
kontrolörleri ve ticari acentalar gibi
bazı meslek sahiplerini kapsam dışı
bırakmaktadır. Bu noktada Mesleki Yeterlilikler Yönergesi kapsamına
giren meslek grupları; hemşireler,
ebeler, doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, mimarlar ve veteriner hekimlerdir. Nitekim Mesleki Yeterlilikler Yönergesi’nin düzenlenmemiş
meslekleri kapsamına aldığını söyleyebiliriz. Öte yandan söz konusu Yönerge, mesleki yeterliliklerin tanınmasının özel yasal hükümler tarafından düzenlendiği meslek gruplarını
kapsamamaktadır. Buradaki meslek
grupları ise denizciler, kanuni denetçiler, sigorta aracıları ve uçak kontrolörleri ile taşımacılık alanındaki
bazı meslek grupları ve zehirli ürün
içeren birtakım faaliyetlerle uğraşan
bireylerdir. Aynı zamanda avukatlar
ve ticari acentalar da Mesleki Yeterlilikler Yönergesi kapsamına girmeyen meslekleri icra eden bireyler
arasında yer almaktadır.
Kişilerin ve dolayısıyla işçilerin serbest dolaşımı hizmetlerin serbest
dolaşımı ile yakından ilişkili olması
sebebiyle Mesleki Yeterlilikler Yönergesi, Hizmetler Yönergesi ile birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Öyle
ki Mesleki Yeterlilikler Yönergesi
tarafından düzenlenmeyen konular
Hizmetler Yönergesi’nin kapsamına
girmektedir.
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Messina Konferansı
(Messina Conference)
–Haluk ÖZDEMİR–
Messina, Sicilya’nın İtalyan ana karasına en yakın noktasında yer alan
tarihi ve turistik bir şehirdir. Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
üyesi 6 ülkenin dışişleri bakanlarının 1-3 Haziran 1955 tarihlerinde
bu şehirde bir araya gelmesiyle yapılan toplantı, Avrupa bütünleşmesi açısından büyük öneme sahiptir.
Messina Konferansı, AKÇT’nin kurulmasının ardından getirilen bazı
önerilerin başarısız olmasıyla bir
durgunluk dönemine girmiş gibi görünen Avrupa bütünleşmesini yeniden canlandırmış, izleyen yıllarda
bütünleşmenin rotasını belirlemiş
ve 1957 yılında Roma Antlaşma821

sı’nın imzalanmasına ve Avrupa
Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kuruluşuna giden süreci başlatmıştır.
Konferansın toplanmasına öncülük
eden gelişme, Joseph Bech, Johan
Willem Beyen ve Paul-Henri Spaak öncülüğünde 18 Mayıs 1955’te
ilan edilen BENELUX Memorandumu’dur. Bu memorandumda,
Avrupa bütünleşmesinin mevcut
yapıların ötesine geçecek şekilde
geliştirilmesi yönünde bir çağrı yapılmakta ve bazı konularda oluşturulabilecek sektörel entegrasyonun
yanında bir ortak pazardan söz
edilmekteydi. Bu çağrı doğrultusunda AKÇT bu konuların ele alınacağı
bir konferans toplanmasına karar
vermiştir. İtalyan Dışişleri Bakanı
Gaetano Martino’nun 5 Haziran’da
Sicilya’da yapılacak yerel seçim çalışmalarında meşgul olması nedeniyle toplantı, onun talebi üzerine
Sicilya’daki Messina şehrinde yapılmıştır. Lüksemburg’dan Joseph
Bech toplantıya başkanlık ederken
diğer katılımcılar ise Antoine Pinay
(Fransa), Gaetano Martino (İtalya),
Walter Hallstein (Almanya), Paul-Henri Spaak (Belçika) ve Johan
Willem Beyen (Hollanda) olmuştur.
Messina Konferansı’nın iki ana
gündem maddesi vardı. Bunlardan birincisi, AKÇT Yüksek Otoritesi başkanlığından istifa eden Jean
Monnet’nin yerine yeni bir başkan
seçilmesi, ikincisi de genel olarak Avrupa bütünleşmesinin ilerletilmesi
konusunda neler yapılabileceğinin
görüşülmesidir. Birinci konu bağlamında Yüksek Otorite başkanlığına
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Monnet’nin yerine yine bir Fransız
olan René Mayer seçilmiştir. Messina Konferansının ana gündemini
oluşturan ikinci konu ise, BENELUX
Memorandumundaki öneriler olmuştur.Entegrasyonun geleceğiyle
ilgili olarak konferansta sektörel bir
bütünleşme mi yoksa daha kapsamlı bir bütünleşmeye mi yönelineceği
konusu ele alınmıştır. Bütünleşmenin ekonomik ve siyasi boyutları ve
ulusal egemenlik üzerindeki etkileri
ile AKÇT’nin yetkilerinin artırılması
da dahil olmak üzere pek çok konu
tartışılmıştır. Kapsamlı bir ortak
pazar konusunda Fransız tarafı çekinceler ortaya koymuş, diğer ülkelerden farklı olarak nükleer bir topluluk oluşturma konusunda ısrarcı
davranmıştır.
Toplantıdan sonra alınan kararlar,
bu tartışmaların bir yansımasıdır.
Bir başka ifadeyle, atılacak spesifik
adımları formüle eden kararlar yerine Avrupa’nın inşasına yönelik genel ve ilkesel hedefleri ortaya koyan
bazı kararlar alınmıştır. Buna göre
Avrupa’nın inşası öncelikle ekonomik alandan başlayacaktır. Avrupa’nın refahı ve uluslararası alandaki konumu açısından ortak kurumlar
geliştirilmesi, ulusal ekonomilerin
aşamalı olarak bütünleşmesi, bir
ortak pazar yaratılması ve sosyal
politikaların uyumlu hale getirilmesi
gerekmektedir.
Toplantıya katılan altı ülke ayrıca
üzerinde uzlaşılan konulara dair bir
anlaşma hazırlanmasına yönelik ayrıntılı çalışmalar yapmak ve bir konferans ya da konferanslar dizisi haAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

zırlamak üzere hükümetlerarası bir
komite oluşturulmasını kararlaştırmıştır. Daha sonra bu komitenin başına Paul-Henri Spaak getirilmiştir.
Spaak Komitesi, 9 Temmuz 1955 ile
21 Nisan 1956 arasında çalışmalarını
sürdürmüş, çeşitli toplantılar düzenlemiş ve AET ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (EURATOM) kuran
1957 Roma Antlaşması’nın ana iskeletini hazırlamıştır. Birleşik Krallık’ın
da Avrupa’daki bütünleşme çabalarına dahil olmasını isteyen Messina’daki altı ülkenin dışişleri bakanları bu çalışmalara Birleşik Krallık’ı
da davet etme kararı almıştır. Spaak
Komitesi’nin hazırlık çalışmalarına
katılan Birleşik Krallık, gümrük birliği
ve nükleer topluluk fikirlerine karşı
çıktığı için daha sonraki çalışmalara
katılmamıştır.
Okuma Listesi
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MiFID ve MiFID II – Mali
Araç Piyasaları Yönergesi
(Markets in Financial Instruments Directive)
–Ömer Faruk ÖZTÜRK–
Avrupa Birliği’nin (AB) temel hedeflerinden birisi de, finansal hizmetler alanında tek pazar yaratmaktır.
Bu hedefe ulaşmak için finansal
araçlar ve hizmetlere ilişkin olarak
2004/39 EC sayılı Mali Araç Piyasaları Yönergesi (MiFID – Markets in
Financial Instruments Directive) 30
Nisan 2004 tarihinde kabul edilmiş,
1 Kasım 2007 tarihinde de yürürlüğe
girmiştir. MiFID, AB’nin finans piyasaları arasında şeffaflığı artıran ve
belli piyasalar için gerekli düzenleyici açıklamaları standartlaştıran bir
düzenlemedir. MiFID işlem öncesi
ve sonrası şeffaflık gereksinimleri
gibi yeni ölçüler getirmiş ve finans
kuruluşları için yeni yönetim standartları belirlemiştir.
MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive 2), 3 Ocak 2018
tarihinde yürürlüğe girmiştir. MiFID
II düzenlemesiyle; piyasaların şeffaflıklarının artırılması, daha düşük
maliyetli piyasa verileri, operasyonların geliştirilmesi, piyasalarda
düzenli ticaret davranışlarının sağlanması, ticaretin daha açık olması
ve yatırım masraflarının daha net
biçimde izlenmesi ve yatırımcının
korunması amaçlanmıştır.
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Miktar Kısıtlaması
Yasağı: İthalat ve İhracat
Yönünden (Prohibition of
Quantitative Restrictions:
Regarding Imports and
Exports)
–İlke GÖÇMEN–
Miktar kısıtlaması yasağı, tarihsel
gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
Miktar kısıtlaması yasağı, ilk olarak,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu yasak, bu Antlaşma ile kurulmak istenen gümrük birliğinin ve Ortak Pazar’ın bir unsuru olan malların serbest dolaşımının alt unsurlarından
824

bir tanesidir. Bu yasak, orijinal kurucu antlaşma ile getirildikten sonra
kurucu antlaşma değişikliği ile, yani
Avrupa Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam
Antlaşması (1999), Nice Antlaşması
(2003) ve Lizbon Antlaşması (2009)
ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
Miktar kısıtlaması yasağı, hem gümrük birliği hem de iç pazar ile bağlantılı olsa bile, esasen, iç pazarın ana
bileşenlerinden birisi olarak göze
çarpmaktadır. Bu yasak, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
(ABİHA) 34, 35 ve 36. maddelerinde
düzenlenmiştir. Sırasıyla:
“Üye Devletler arasında ithalata ilişkin miktar kısıtlamaları ve eş etkili
tüm tedbirler yasaktır.”
“Üye Devletler arasında ihracata ilişkin miktar kısıtlamaları ve eş etkili
tüm tedbirler yasaktır.”
“34 ve 35. madde hükümleri; genel
ahlak, kamu düzeni ve kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya
bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihî veya arkeolojik değer taşıyan milli varlıkların
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin
korunması nedenlerinin haklı kıldığı,
ithalata, ihracata veya transit mallara getirilen yasaklama veya kısıtlamalara engel teşkil etmez. Ancak, bu
yasaklama ve kısıtlamalar, Üye Devletler arasındaki ticarette keyfi bir
ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama
aracı oluşturamaz.”
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İlk olarak miktar kısıtlaması kavramı
üstünde durulmalıdır. Miktar kısıtlaması kavramı, birincil hukuk veya
ikincil hukuk aracılığıyla tanımlanmamışsa da Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) tarafından ortaya
konmuştur. Geddo kararına göre
(Case 2/73) miktar kısıtlaması, “duruma göre ithalatın, ihracatın ya da
transit malların tamamen veya kısmen sınırlanmasına yol açan önlemler[dir]”.
İkinci olarak miktar kısıtlaması yasağının uygulanışı üstünde durulmalıdır. Miktar kısıtlaması oluşturan
ulusal önlem kural olarak yasaktır,
ancak belirli koşullar altında haklı
gösterilebilir. Yerleşik içtihat hukuku
uyarınca miktar kısıtlaması, tanımı
gereği vatandaşlık / köken temelinde
doğrudan ayrımcılık yapan bir ulusal
önlem olduğundan, yalnızca kurucu
antlaşmadaki istisnalar temelinde
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak
kaydıyla haklı gösterilebilir.
Miktar kısıtlaması yasağı örneği
olarak Henn and Darby kararı (Case
34/79) gösterilebilir.
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Miktar Kısıtlamasına
Eş Etkili Tedbir Yasağı:
İhracat Yönünden
(Prohibition of Measures
Having Equivalent
Effect to Quantitative
Restrictions: Regarding
Exports)
–İlke GÖÇMEN–
İhracat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı, tarihsel
gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
İhracat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı, ilk olarak,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu yasak, bu Antlaşma ile kurulmak istenen gümrük birliğinin ve ortak pazarın bir unsuru olan malların serbest
dolaşımının alt unsurlarından bir tanesidir. Bu yasak, orijinal kurucu antlaşma ile getirildikten sonra kurucu
antlaşma değişikliği ile, yani Avrupa
Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması (1999), Nice Antlaşması (2003)
ve Lizbon Antlaşması (2009) ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
İhracat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı, hem
gümrük birliği hem de iç pazar ile
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bağlantılı olsa bile, esasen, iç pazarın
ana bileşenlerinden birisi olarak göze
çarpmaktadır. Bu yasak, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
(ABİHA) 35 ve 36. maddelerinde düzenlenmiştir. Sırasıyla:
“Üye Devletler arasında ihracata ilişkin miktar kısıtlamaları ve eş etkili
tüm tedbirler yasaktır.”
“34 ve 35. madde hükümleri; genel
ahlak, kamu düzeni ve kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya
bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihî veya arkeolojik değer taşıyan milli varlıkların
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin
korunması nedenlerinin haklı kıldığı,
ithalata, ihracata veya transit mallara getirilen yasaklama veya kısıtlamalara engel teşkil etmez. Ancak, bu
yasaklama ve kısıtlamalar, Üye Devletler arasındaki ticarette keyfi bir
ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama
aracı oluşturamaz.”
İlk olarak, ihracat yönünden miktar
kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramı
üstünde durulmalıdır. Miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramı, birincil hukuk veya ikincil hukuk aracılığıyla tanımlanmamışsa da Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından ortaya konmuştur. Groenveld kararına (Case 15/79) göre:
“[ABİHA md. 35], spesifik amacı veya
etkisi ihracat yollarını kısıtlamak,
böylelikle de bir Üye Devletin yerel
ticareti ile ihracat ticareti arasında,
diğer Üye Devletlerdeki üretimin
veya ticaretin zararına ulusal üretim
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veya o devletin yerel pazarı için belirli bir avantaj oluşturacak biçimde,
bir muamele farklılığı getirmek olan
ulusal önlemler ile ilgilidir.”
Öyleyse bir ulusal önlem, spesifik
amacı veya etkisi itibariyle ihracat
yollarını kısıtlamaktaysa ve bir Üye
Devletin yerel ticareti ile ihracat ticareti arasında muamele farklılığı
oluşturuyorsa ve bu muamele farklılığı da, diğer Üye Devletlerdeki üretimin veya ticaretin zararına ulusal
üretim veya o devletin yerel pazarı
için belirli bir avantaj oluşturacak
biçimde sonuç doğuruyorsa ihracat
yönünden miktar kısıtlamasına eş
etkili tedbir oluşturacaktır. Bununla
birlikte, ABAD, her bir davada tüm
bu koşulların aynı anda sağlanıp sağlanmadığı analizine girişmemektedir.
İkinci olarak ihracat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir
yasağının uygulanışı üstünde durulmalıdır. Miktar kısıtlamasına eş
etkili tedbir oluşturan ulusal önlem
kural olarak yasaktır, ancak belirli
koşullar altında haklı gösterilebilir. Yerleşik içtihat hukuku uyarınca
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir
oluşturan ulusal önlem, vatandaşlık
/ köken temelinde doğrudan ayrımcılık yapmaktaysa, yalnızca kurucu
antlaşmadaki istisnalar temelinde
ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak
kaydıyla haklı gösterilebilir. Miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir oluşturan
ulusal önlem, vatandaşlık / köken temelinde doğrudan ayrımcılık yapmamaktaysa, orantılılık ilkesi ile uyumlu
olmak kaydıyla, kurucu antlaşmadaki
istisnalara ek olarak zorunlu gereksiAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nimler ile de haklı gösterilebilir.
İhracat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı örneği olarak Gysbrechts kararı (C–205/07) ve
New Valmar kararı (C–15/15) gösterilebilir.
Okuma Listesi
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Hukuku: İç Pazar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 136–139, 158–205.
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Miktar Kısıtlamasına Eş
Etkili Tedbir Yasağı: İthalat
Yönünden (Prohibition
of Measures Having
Equivalent Effect to
Quantitative Restrictions:
Regarding Imports)
–İlke GÖÇMEN–
İthalat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı, tarihsel
gelişimi ve içeriği yönünden ele alınabilir.
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İthalat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı, ilk olarak,
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması ile öngörülmüştür. Bu yasak, bu Antlaşma ile kurulmak istenen gümrük birliğinin ve ortak pazarın bir unsuru olan malların serbest
dolaşımının alt unsurlarından bir tanesidir. Bu yasak, orijinal kurucu antlaşma ile getirildikten sonra kurucu
antlaşma değişikliği ile, yani Avrupa
Tek Senedi (1987), Maastricht Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması (1999), Nice Antlaşması (2003)
ve Lizbon Antlaşması (2009) ile kayda değer bir değişiklik geçirmemiştir.
İthalat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı, hem gümrük birliği hem de iç pazar ile bağlantılı olsa bile, esasen, iç pazarın ana
bileşenlerinden birisi olarak göze
çarpmaktadır. Bu yasak, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
(ABİHA) 34 ve 36. maddelerinde düzenlenmiştir. Sırasıyla:
“Üye Devletler arasında ithalata ilişkin miktar kısıtlamaları ve eş etkili
tüm tedbirler yasaktır.”
“34 ve 35. madde hükümleri; genel
ahlak, kamu düzeni ve kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya
bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihî veya arkeolojik değer taşıyan milli varlıkların
korunması; sınai ve ticari mülkiyetin
korunması nedenlerinin haklı kıldığı,
ithalata, ihracata veya transit mallara getirilen yasaklama veya kısıtlamalara engel teşkil etmez. Ancak, bu
yasaklama ve kısıtlamalar, Üye Dev827

letler arasındaki ticarette keyfi bir
ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama
aracı oluşturamaz.”
İlk olarak, ithalat yönünden miktar
kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramı üstünde durulmalıdır. Miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramı,
birincil hukuk veya ikincil hukuk
aracılığıyla tanımlanmamışsa da Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
tarafından ortaya konmuştur. Dassonville kararı (Case 8/74) uyarınca:
“Üye Devletlerce çıkarılan ve [Birlik]
içi ticareti doğrudan ya da dolaylı,
fiilen ya da potansiyel olarak güçleştirmeye elverişli olan tüm ticari kurallar, miktar kısıtlamasına eşdeğer
etkili tedbir kabul edilir.”
İkinci olarak ithalat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir
yasağının uygulanışı üstünde durulmalıdır. ABAD, bu yasağa ilişkin içtihat hukukunu zaman içinde yenilemiştir. Birinci dönemde, Dassonville
davası (Case 8/74) ile miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı açıklanmış, Rewe–Zentralfinanz davası
(Case 4/75) ve Cassis de Dijon davası (Case 120/78) ile de haklı gösterme aşaması üstünde durulmuştur.
Öz olarak, miktar kısıtlamasına eş
etkili tedbir oluşturan ulusal önlem
kural olarak yasaktır, ancak belirli
koşullar altında haklı gösterilebilir.
Rewe–Zentralfinanz kararına göre
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir
oluşturan ulusal önlem, vatandaşlık
/ köken temelinde doğrudan ayrımcılık yapmaktaysa, yalnızca kurucu
antlaşmadaki istisnalar temelinde
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ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak
kaydıyla haklı gösterilebilir. Cassis
de Dijon kararı ile karşılıklı tanıma
ilkesi ve makul olma kuralı ilk kez
getirilmiştir. Karşılıklı tanıma ilkesi
gereği, bir Üye Devlette hukuka uygun olarak üretilen ve pazarlanan
mallar bir başka Üye Devlette de,
kural olarak, pazarlanabilecektir.
Makul olma kuralı gereği, miktar
kısıtlamasına eş etkili tedbir oluşturan ulusal önlem, vatandaşlık /
köken temelinde doğrudan ayrımcılık yapmamaktaysa, orantılılık ilkesi
ile uyumlu olmak kaydıyla, kurucu
antlaşmadaki istisnalara ek olarak
zorunlu gereksinimler ile de haklı
gösterilebilecektir.
İkinci dönemde, Keck kararı (C–
267/91 and C–268/91) ile miktar
kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı
iki kategori altındaki belirli ulusal
önlem türleri ışığında ele alınmaya başlamıştır. Keck kararına göre
ulusal önlemler ürün gerekliliği ve
satış düzenlemesi olarak ikiye ayrılmıştır. Ürün gerekliliği, “mallarca
karşılanması gereken (isme, biçime,
boyuta, ağırlığa, bileşime, sunuma,
etiketlemeye ve paketlemeye ilişkin
olanlar gibi) gereklilikleri düzenleyen kurallar” olarak tanımlanmıştır.
İhtilaflı ulusal önlem ürün gerekliliği ise miktar kısıtlamasına eş etkili
tedbir oluşturur, dolayısıyla –bir üst
paragrafta incelendiği üzere– kural
olarak yasaktır, ancak belirli koşullar altında haklı gösterilebilir. Satış
düzenlemesi; ürünlerin satış yeri
ve zamanı, reklamı veya pazarlama yöntemleri gibi kurallar olarak
belirlenmiştir. İhtilaflı ulusal önlem
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satış düzenlemesi ise kural olarak
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir oluşturmaz, dolayısıyla Avrupa
Birliği (AB) hukukuna uygun sayılır.
Bununla birlikte, satış düzenlemesi
oluşturan ulusal önlem, ulusal ülke
içinde iş yapan ilgili tüm tacirlere
uygulanmıyorsa veya yerli ürünlerle diğer Üye Devletlerden gelen
ürünlerin pazarlanmasını hukuken
ve fiilen aynı biçimde etkilemiyorsa
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir
oluşturur, dolayısıyla –bir üst paragrafta incelendiği üzere– kural olarak
yasaktır, ancak belirli koşullar altında haklı gösterilebilir.

incelendiği üzere– kural olarak yasaktır, ancak belirli koşullar altında
haklı gösterilebilir.

Üçüncü dönemde, Commission v
Italy kararı (C–110/05) ile Keck kararının getirdiği ürün gerekliliği ve
satış düzenlemesi kategorilerine genel nitelikli bir kategori eklenmiştir.
ABAD’a göre, bir ön tespit olarak:

Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Maddi
Hukuku: İç Pazar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 136–139, 158–205.

“… yerleşik içtihat hukukuna göre
açıktır ki ABİHA madde 34, ayrımcılık yasağı ilkesi ile diğer Üye Devletlerde hukuka uygun olarak üretilen
ve pazarlanan ürünlerin karşılıklı
tanınması ilkesinin yanı sıra Birlik
ürünlerinin ulusal pazarlara serbest
erişimini sağlama ilkesine saygı gösterme yükümlülüğünü yansıtmaktadır.”
Öyleyse, ürün gerekliliği ve satış
düzenlemesi ile ilgili bugüne kadarki tespitlere ek olarak, “bir başka Üye Devlet kökenli ürünlerin bir
Üye Devlet pazarına erişimini güçleştiren her türlü diğer önlem de”
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir
sayılır, dolayısıyla –iki üst paragrafta
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İthalat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağına örnek
olarak DocMorris kararı (C–322/01)
ve Mickelsson and Roos kararı (C–
142/05) gösterilebilir.
Okuma Listesi
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Mitterrand, François
(1916-1996)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
François Mitterrand, 1916 yılında Fransa, Charente’de doğmuş,
Paris’te hukuk ve siyasal bilgiler
eğitimi görmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla orduya katılan
Mitterrand, Almanlar tarafından
tutsak edilmiş ve sonrasında Direniş
Hareketi’ne katılmıştır. Savaş sonrasında, Charles de Gaulle’ün karşısında Fransa Sosyalist Partisi’nin
liderliğine kadar gidecek siyasi ka829

riyerine devam etmiştir. Mitterand,
1981-1995 yılları arasında yılında
Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür.
Avrupa Birliği’nin (AB) öncüleri arasında sayılan Mitterrand, AB) kurumlarının güçlendirilerek Avrupa
bütünleşmesinin ivme kazanması
için çalışmıştır. Bu amaçla ortak
para birimi, ortak bankacılık sistemi ve ortak dış politikayı temel alan
Maastricht Antlaşması’nın savunucusu olmuştur. AB genişlemesini
desteklemiştir.
Mitterrand ile 1982’de Almanya
Şansölyesi seçilen Helmut Kohl, AB
bütünleşmesine katkıları bakımından birlikte anılmaktadır. Mitterrand, Kohl ile birlikte 1986’da Avrupa Tek Senedi’nin imzalanmasına
öncülük etmiştir. Kohl-Mitterrand
işbirliği, Maastricht Antlaşması’nın
hayata geçirilmesi ve bu kapsamda
AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) ortaya konmasında da rol oynamıştır. Bu kapsamda,
1992’de Fransız-Alman ortalığında
bir savunma gücü kurmaya karar
verilerek Avrupa Kolordusunun
(Eurocorps) temelleri atılmıştır. Eylül 1984’te Birinci Dünya Savaşı’nın
en yoğun çatışmalarının yaşandığı
Verdun’daki törende Mitterand ve
Kohl’ün el ele vererek çekilen fotoğrafları Avrupa bütünleşmesi açısından önemli addedilmektedir.
Mitterrand sosyal Avrupa’ya da hız
vermiş, 1989’da AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk
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Şartı’nın Birleşik Krallık dışındaki
üye ülkeler tarafından kabul edilmesinde rol oynamıştır. Söz konusu
sosyal şart kapsamında daha sonra
Maastricht Antlaşması’nın ekinde
Sosyal Protokol oluşturulmuştur.
Görev süresinin dolması üzerine
1995’te cumhurbaşkanlığını Jacques Chirac’a devreden Mitterrand,
1996’da vefat etmiştir.
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Monnet, Jean
(1888-1979)
–Emre ATAÇ–
Jean Monnet, Avrupa bütünleşmesinin en önde gelen isimlerinden biridir. (Bkz. Avrupa Birliği’nin Öncüleri) Fransa hükümetine danışmanlık yaptığı dönemde, Avrupa bütünleşmesinin başlangıcı sayılacak
Schuman Planı’nın ortaya konmasındaki rolü ile bilinmektedir. Jean
Monnet, Kasım 1888’de Fransa’da
doğmuştur ve gençliğinde ailesinin
konyak ticareti işinde çalışmıştır. Bu
nedenle başta Londra olmak üzere
dünyanın farklı yerlerine seyahat
etmiş ve uluslararası iş çevrelerinde başarılı bir iş insanı olarak kabul
görmüştür.
Monnet, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız-İngiliz savaş ikmal
maddelerinin koordine edilmesiyle
ilgili olarak görev yapmış ve sonrasında 31 yaşında Milletler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcılığı’na
atanmıştır. Monnet, ilerleyen yıllarda uluslararası finans çevrelerindeki işine geri dönmüştür. İkinci
Dünya Savaşı sırasında da Charles
De Gaulle ve Winston Churchill’in
birlikte hareket etmesi için çaba
sarfetmiştir. Savaş sonunda, Fransa ekonomisinin canlandırılması ve
kalkınmanın sağlanması için yeni
bir görev üstlenmiştir. Avrupa bütünleşmesi için somut çabalar bu
aşamadan sonra daha fazla görünür
olmuştur. Bu doğrultuda Monnet, o
dönemde Fransız hükümetinin baş
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danışmanı olarak, Schuman Planı’nın arka planında bulunan isim
olarak kabul edilmektedir. 1951 yılında Paris Antlaşması ile kurulan
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
(AKÇT) Yüksek otorite Başkanlığı’na
atanmıştır. Avrupa Savunma Topluluğu’nun, Fransa Ulusal Meclisi’nde
reddedilmesi sonrası Jean Monnet
Avrupa Birleşik Devletleri İçin Eylem
Komitesi’ni (Action Commitee for
the United States of Europe) kurmuş ve sözkonusu komite başta ortak pazar olmak üzere, gelecekteki
Avrupa bütünleşmesi aşamalarının
öncüsü olmuştur. Jean Monnet 16
Mart 1979 tarihinde Fransa’da 91
yaşında vefat etmiştir.
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Monti Raporu 		
(Monti Report)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Avrupa Birliği (AB) Bütçesi, geçerli olduğu mali yıl için Birlik gelir ve
giderlerini tahmin eden ve bunların
yürütülüp uygulanmasına izin veren
hukuki bir tasarruftur. Birlik Bütçesi,
Avrupa Parlamentosu (AP), Bakanlar Konseyi ve Komisyonun yıllık
harcama planlarına yönelik olarak
ortak alınan kararı yansıtmaktadır.
Dolayısıyla AB Bütçesi, Birlik kurumları arasında mali uzlaşma metni niteliği de taşımaktadır.
6 üye ile yola çıkan ve bugün 27
üyeye ulaşan AB, bütçeyi finanse
eden finansal kaynaklar bağlamında
çeşitli reform süreçlerinden geçmiştir. İlk reform deneyimi, 1973-1986
yılları arası genişlemelerin yarattığı
yük ve tarım harcamaları da, gayri
safi milli gelirin yüksekliğine bağlı
olarak fazla katkı veren ülkeler de
“adil geri dönüş” prensibinin ortaya
çıkmasıdır.
En güncel reform girişimi olarak
da, Avrupa 2020 Stratejisi doğrultusunda, AB Bütçesi için hem gelir
hem de harcama kalemleri bakımından sürdürülebilir sağlam bir yapı
oluşturulması gerekli görülmüştür.
Bunun için de bir reform sürecine
ihtiyaç duyulmaktadır. 2014 yılında,
zamanın Avrupa Komiseri ve İtalya
Başbakanı Mario Monti başkanlığında hazırlanan detaylı rapor ile
AB entegrasyon projesinin finans832

manı için, özkaynak yönetiminde
daha şeffaf, daha adil, daha basit
ve hesap verilebilir yöntemler öngörülmüştür. Bu öngörüler ışığında,
“özkaynaklarda yüksek-seviye grubu” (The high-level group on own
resources – HLGOR) kurulmuştur.
Monti başkanlığında kurulan grubun en önemli misyonu ve sonuçları, AB özkaynaklar sistemi için, gelecek mali dönem için uzun vadeli
potansiyel reform önerileri ortaya
koymak olmuştur.
Monti’ye göre, AB Bütçesi, entegrasyon sürecinden kaynaklanan
politika hedeflerine ve ihtiyaçlarına
ulaşmak için önemli araçlardan biridir. Sınırların güvence altına alınması, komşuluk ilişkilerinin dengelenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi yeni gündem konularına daha
fazla önem verilmesi gereklidir. Aynı
zamanda, yeni kaynaklar, daha şeffaf, daha adil, daha basit ve hesap
verilebilir bir muhasebe sistemine
yönelmelidir. Özetle, AB Bütçesi
zamanın ihtiyaçlarına göre şekillenmelidir. Aralık 2016’da “AB’nin
gelecek finansmanı”na ilişkin final
raporu ve tavsiyeler yayınlanmış ve
Ocak 2017’de Parlamento ve Konsey’e sunulmuştur. Böylece grubun
çalışma süreci tamamlanmıştır.
Okuma Listesi
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High Level Group on Own Sources,
https://ec.europa.eu/info/strategy/
eu-budget
Future Financing of EU, https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files
Arslan Olcay, Ceran, “2014-2020
Mali Planı Çerçevesinde AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası”, http://
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“More for More”
–Sedef EYLEMER–
2011 yılında ilk kez gözden geçirilen Avrupa Komşuluk Politikası’nın
getirdiği en önemli ilkelerden birisidir. Bu doğrultuda, komşu ülkelerin
fazladan reform çabalarının Avrupa Birliği (AB) tarafından ilave mali
ve diğer destek mekanizmaları ile
ödüllendirilmesi öngörülmektedir.
Diğer bir deyişle, AB komşu ülkelere yönelik desteğindeki artışı, bu
ülkelerin reform çabalarına daha
sıkı bir şekilde bağlı hale getirmiştir.
Bu durum özellikle komşu ülkelerin
demokratikleşme ve demokratik
konsolidasyon bakımından göstereceği ilerleme ile yakından ilgilidir.
Bu kapsamda, bir komşu ülkenin
AB’nin kendisinden beklediği ulusal reformları gerçekleştirme çabası ve hızındaki artış, aynı zamanda
AB’den alacağı destekte de artışa
yol açacaktır. AB desteğindeki artış;
demokratik, sosyal ve ekonomik gelişim ve kapsamlı kurumsal yapılanma için fonların artırılması, AB pazaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rına giriş koşullarının iyileştirilmesi,
Avrupa Yatırım Bankası desteklerinin artırılması, AB ile komşu ülkeler
arasında insan hareketliliğinin kolaylaştırılması gibi farklı biçimlerde
gerçekleşebilmektedir. AB’nin komşu ülkelere reformlar karşılığında
artan destek vaadi; fonlar, pazar ve
hareketlilik avantajları ana başlıkları altında toplanmaktadır. Bu ilke
bağlamında AB’nin komşu ülkelere
yönelik desteklerinin her komşu ülkenin gereksinimlerine ve bölgesel
bağlama uygun şekilde belirlenmesi
öngörülmüştür. “More for More” ilkesi esasen belirli koşulların yerine
getirilmesi karşılığında ilgili aktöre
sağlanacak kazanımları ön plana çıkaran teşvik odaklı pozitif koşulluluk
anlayışı olarak da ifade edilebilir. Diğer taraftan, daha fazla reform daha
fazla destek anlamına gelirken,
daha az reform ise daha az destek
(less for less) anlamına gelmektedir.
Okuma Listesi
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Muz Savaşları
(Banana Wars)
–Melis BOSTANOĞLU–
Avrupa Birliği (AB), 1993 yılında
Afrika, Karayipler ve Pasifiklerdeki
ülkelerin kalkınmaları ve bu ülkelerdeki daha hassas durumdaki küçük
çaplı muz çiftçilerinin geçimlerini
sağlayabilmelerine yardımcı olmak
için bu bölgeden ithal edilecek olan
muzları gümrüksüz olarak pazarına
sokma kararını almıştır. Bununla beraber, AB’nin genellikle Dole, Chiquita gibi ABD merkezli uluslararası
şirketlerin ürettiği Latin Amerika
muzlarına da gümrük tarifesi uygulamaya başlamasıyla Muz Savaşları
olarak bilinen AB-ABD ticaret savaşı başlamıştır. Bu tercihli muamele
bölgedeki muz üreticilerinin büyük
ABD şirketleriyle rekabet etmesinde
yarar sağlamış olsa da, AB pazarında
hâkim durumda olan büyük ABD şirketleri Dole, Chiquita’nın pazar payları %50 oranında düşmüştür. ABD,
Meksika, Ekvador, Guetemala ve
Honduras AB’nin bu kararını Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) mahkemesine
taşıma kararı almıştır. DTÖ’nün bu
muamelenin uluslararası ticaret ku834

rallarına aykırı bulması üzerine ABD,
1999 yılında İskoç kaşmiri ve Fransız
peyniri gibi AB ürünlerine gümrük
vergisi koyarak, AB’ye karşı bir misilleme yapmıştır.
Bu karardan 15 yıl sonra, 2009 yılında ABD, Brezilya, Kolombiya, Kosta
Rika, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama,
Peru ve Venezuela ile anlaşmaya
varan AB, 2011 yılında Latin Amerika’dan ithal edilecek olan muzlardan alınacak olan gümrük vergilerinin dereceli olarak azaltılması
kararını vermiştir. AB’ye karşı açılan
DTÖ davalarının da iptal edilmesi ile
birlikte 18 yıllık Muz Savaşları nihayet sona ermiştir. AB, bu durumun
Afrika, Karayipler ve Pasifiklerdeki
ülkeleri kötü etkilemesi ihtimaline
karşın bu ülkelere rekabetçiliklerini
artırmaları için 200 milyon Avro yardımda bulunmuştur.
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Müktesebat (Acquis
Communautaire)

•

Kurumlararası anlaşmalar, kararlar, açıklamalar, tavsiyeler ve
yönergeler gibi Birliğin kapsamı
içerisinde kabul edilen bağlayıcı
ya da bağlayıcı niteliği olmayan
diğer hukuki işlemler;

•

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
çerçevesindeki ortak eylemler,
ortak tutumlar, deklarasyonlar,
sonuçlar ve diğer tasarruflar;

•

[Adalet ve İçişlerinde İşbirliği]
çerçevesinde mutabakata varılan ortak eylemler, ortak tutumlar, imzalanan sözleşmeler,
kararlar, açıklamalar ve diğer
işlemler;

•

Birliğin, Birliğin üye devletlerle
ortaklaşa, Birliğin ve üye devletlerin Birliğin faaliyetlerine
ilişkin olarak kendi aralarında
akdettikleri uluslararası anlaşmalar.”

–Sanem BAYKAL–
Avrupa Birliği (AB) müktesebatı, AB
hukuk sistemine verilen addır. AB’yi
kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan kurucu antlaşmaları, aday
ülkelerin AB’ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey,
Komisyon, Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Birliği Adalet Divanı gibi
AB kurumlarının çıkardıkları tüm
mevzuatı ve yargı kararlarını ifade
etmektedir.
Müktesebat kavramı Türkiye’nin
Müzakere Çerçeve Belgesi’nde şu
şekilde ifade edilmektedir:
“Katılım, Birliğin müktesebatı olarak bilinen ve Birliğin sistemi ve
kurumsal çerçevesine bağlı hak ve
yükümlülüklerin kabulü anlamına
gelmektedir. Türkiye söz konusu
müktesebatı katılım anında olduğu
şekliyle uygulamalıdır. Öte yandan
katılım, mevzuat uyumuna ilaveten,
müktesebatın zamanlı ve etkin uygulanması anlamına da gelmektedir. Müktesebat sürekli olarak evrim
geçirmekte ve aşağıdaki hususları
içermektedir:
•

Birliği kuran Antlaşmaların içeriği, ilkeleri ve siyasi hedefleri;

•

Antlaşmaları takiben yürürlüğe
giren düzenlemeler, [ABAD’ın]
içtihatları;
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Bu çerçevede Türkiye tarafından
iç hukuka aktarılması gereken AB
Müktesebatı;
•

Kurucu antlaşmalardan oluşan
birincil hukuku;

•

AB Tüzükleri, Direktifleri, Kararları gibi bağlayıcı ikincil hukuku;

•

ABAD kararlarını;

•

Birliğin taraf olduğu ya da AB
hukuk düzeninin bir parçasını
oluşturan uluslararası anlaşmaları; ve
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•

Eylem Programları, Beyaz Kitap, Yeşil Kitap, Parlamento İlke
Kararları, Tavsiyeler ve Görüşler
gibi bağlayıcı olmayan düzenlemeleri içermektedir.

Müktesebat, AB’nin Antlaşmalarda
belirtilen hedeflerini ve ilkelerini de
içermektedir. Bu çerçevede müktesebat, her üyenin tümüyle paylaşmak zorunda olduğu bir kurallar ve
değerler bütününü ifade etmektedir.
Müktesebat alanları aday ülkeler
için 2005’ten sonra, aşağıdaki 35
faslı içerecek şekilde belirlenmiştir. Bu fasıllar şeklindeki gruplama
sadece katılım süreci bakımından
geçerli olup Birliğin kendi hukuk düzeninde bu tarz bir gruplama bulunmamaktadır.
AB Müktesebatı katılım süreci bakımından şu şekilde fasıllara ayrılmıştır: 1) Malların Serbest Dolaşımı, 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı, 3)
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi, 4) Sermayenin Serbest
Dolaşımı, 5) Kamu Alımları, 6) Şirketler Hukuku, 7) Fikri Mülkiyet
Hukuku, 8) Rekabet Politikası, 9)
Mali Hizmetler, 10) Bilgi Toplumu ve
Medya, 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma, 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, 13) Balıkçılık, 14)
Taşımacılık Politikası, 15) Enerji, 16)
Vergilendirme, 17) Ekonomik ve Parasal Politika, 18) İstatistik, 19) Sosyal Politika ve İstihdam, 20) İşletme
ve Sanayi Politikası, 21) Trans-Avrupa Şebekeleri, 22) Bölgesel Politika
ve Yapısal Araçların Koordinasyonu,
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23) Yargı ve Temel Haklar, 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, 25) Bilim
ve Araştırma, 26) Eğitim ve Kültür,
27) Çevre, 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, 29) Gümrük Birliği,
30) Dış İlişkiler, 31) Dış, Güvenlik ve
Savunma Politikaları, 32) Mali Kontrol, 33) Mali ve Bütçesel Hükümler,
34) Kurumlar, 35) Diğer.
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Münhasır Yetki
(Exclusive Competence)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 2’de düzenlenen yetki kategorilerinden bir tanesi olan münhasır yetki, yasama
yetkisinin sadece Birliğe ait olması
ve dolayısıyla bağlayıcı hukuki tasarruflarda bulunması anlamına
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gelmektedir. Bunun tek istisnası
münhasır yetki alanına dahil olan
konularda Üye Devletlerin, yalnızca
Birlik tarafından yetkilendirilmeleri
durumunda veya Birlik tasarruflarının uygulanması amacıyla yasama faaliyetinde bulunabilmeleridir.
Hangi alanlarda Birliğin bu yetkiye
sahip olduğu ise ABİHA md. 3’te
düzenlenmiştir. Belirlenen alanlar
sınırlı olup, genişletilmeleri söz konusu değildir.

Okuma Listesi

Buna göre Birlik, şu konularda münhasır yetkiye sahiptir: (i) Gümrük
Birliği, (ii) İç Pazar’ın işleyişi için
gerekli olan rekabet kurallarının
oluşturulması, (iii) Para birimi Avro
olan Üye Devletler bakımından para
politikası, (iv) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında biyolojik deniz
kaynaklarının korunması, (v) Ortak
Ticaret Politikası.

Müzakere Çerçeve
Belgesi (Negotiating
Framework Document)

İç yetki alanı olarak değerlendirebileceğimiz bu konuların yanı sıra
münhasır yetkinin geçerli olduğu
diğer bir alan belli durumlarla sınırlı
olmak koşuluyla uluslararası anlaşma akdetme yetkisidir. Münhasır
uluslararası anlaşma akdetme yetkisinin uygulanabileceği durumlar
ABİHA md. 3’te şu şekilde düzenlenmiştir: (i) Anlaşmanın akdedilmesinin Birliğin yasama tasarruflarından
birinde öngörülmüş olması halinde; (ii) Anlaşmanın akdedilmesinin
Birliğin iç yetkilerini kullanabilmesi
bakımından gerekli olması halinde;
(iii) Anlaşmanın akdedilmesinin Birliğin iç kurallarını etkilemesi ya da
kapsamlarını değiştirmesi halinde.
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Bkz. Müzakere Çerçevesi

Müzakere Çerçevesi
(Negotiating Framework)
–Hatice YAZGAN–
Müzakere çerçevesi, Avrupa Birliği
(AB) ile katılım müzakerelerine başlamasına karar verilen aday ülkeler
için müzakerelerin yürütülmesine
ilişkin temel ilkeleri, müzakere içeriğini ve müzakere yöntemini ortaya koymaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan müzakere
çerçevesi, üye devletler tarafından
onaylandıktan sonra müzakerelerin
başlangıç tarihinde yürürlüğe girer.
Müzakere Çerçeveleri, içerik olarak
birbirine benzer ifadelere sahiptir.
Müzakere çerçevesinde, müzakerelerin aday ülkelerin kendi hız ve
performansına göre ilerleyeceği ve
ülkenin üyelik koşullarını karşıla837

madaki ilerlemesine bağlı olduğu
vurgulanmaktadır. Koşullar ile ilgili,
Birliğin hazmetme kapasitesi (Bkz.
Entegrasyon Kapasitesi) de dahil
olmak üzere Kopenhag kriterleri gerekleri ve Birleşmiş Milletler (BM)
Şartı ile uyumlu şekilde çatışmaların
barışçıl çözümü ilkesi doğrultusunda
sınır uyuşmazlıklarının çözümü ve iyi
komşuluk ilişkilerine bağlılık konuları vurgulanmaktadır. Müzakerelerin
amacının katılım olduğu, müzakerelerin açık uçlu olduğu ve sonucunun
önceden garanti edilemeyeceği belirtilmektedir. AB’nin aday ülkelerle
sivil toplumu da kapsayacak şekilde
siyasi diyalog ve kültürel işbirliğini
geliştireceği belirtilmektedir.
Müzakere Çerçevesinde, müzakerelerin aday ülkenin AB Antlaşması
2. Maddede yer alan AB’nin temel
değerlerine (“insan onuru, özgürlük,
demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, azınlıklar da dahil insan hakları”)
saygı duyma ve yayma taahhüdü
temelinde açıldığı belirtilmektedir.
Aday ülkenin AB’nin temel değerlerini ciddi ve daimî şekilde ihlal etmesi durumunda, Komisyon kendi
inisiyatifi ile ya da üye devletlerin
üçte birinin talebiyle müzakerelerin
askıya alınmasını tavsiye eder ve
müzakerelerin yeniden başlatılması
için gerekli koşulları önerir. Komisyon’dan böyle bir tavsiye geldiği
takdirde, Konsey nitelikli çoğunlukla, aday ülkenin görüşlerini de almak suretiyle müzakerelerin askıya
alınması ve müzakerelerin yeniden
başlama şartları hakkında karar verir. Üye devletler hükümetlerarası
konferansta Konsey kararına göre
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hareket eder, Avrupa Parlamentosu
bilgilendirilir. Müzakere sürecinde
aday ülke, üçüncü ülkelere yönelik
politikalarını ve uluslararası kuruluşlardaki pozisyonlarını AB ve üye
devletleri ile uyumlu hale getirir.
Müzakerelerin içeriği ile ilgili olarak, AB Müktesebatının aday ülke
tarafından üstlenilmesine ilişkin
hükümler de müzakere çerçevesinde yer almaktadır. Bu kapsamda
geçiş önlemleri, korunma tedbirleri, istisnalar (derogasyonlar) ile ilgili
hükümlere yer verilmektedir. Müzakere usulüne ilişkin hükümlerde
de, müzakerenin aday ülke ile üye
devletlerin katıldığı bir hükümetlerarası konferans şeklinde yürütüleceği, müzakerelerde tarama süreci,
fasıllara bölünmüş müktesebata
ilişkin bilgiler, fasılların açılması ve
kapatılmasında kullanılacak ölçütlerinin (benchmark) belirlenmesi, bu
süreçte AB kurumlarının görevlerine
ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Türkiye ile aynı tarihte (3 Ekim 2005)
müzakerelere başlayan ve Hırvatistan’ın Müzakere Çerçevesi ana
hatları ile Türkiye’nin müzakere çerçevesi ile aynı olmakla birlikte bazı
noktalarda ayrılmaktadır. Örneğin
Türkiye’nin müzakere çerçevesinde
kişilerin serbest dolaşımı, yapısal
fonlar ya da tarım gibi alanlarda
Avrupa Komisyonu’nun Türkiye için
daimî koruma önlemleri alabileceği
ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin
karar alma sürecinde üye devletlerin rolünün azami düzeyde olacağı
belirtilmektedir. Müzakere çerçevelerinde ortaya konan ortak ilke ve
içerik yanında, aday ülkelerin müAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

zakerelerin yürütülme usulü konusunda da bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin, Müzakere Çerçevesinde müzakere sürecinde yerine
getirilmesi gereken koşullar kapsamında, Batı Balkan ülkeleri (Bkz. Batı
Balkanlar) için İstikrar ve Ortaklık
Süreci kapsamında ortaya konan koşulların yerine getirilmesi, Türkiye
için Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ifadeler yer almaktadır. Mevcut
aday ülkeler bakımından Batı Balkan
ülkelerinin müzakere çerçevelerinde, 2006 yılında genişleme politikası ile ilgili ortaya konan yeni uzlaşı
çerçevesinde 23. ve 24. Fasıllarda
müzakerelerin yürütülmesine ilişkin
esaslar da belirtilmektedir.
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Müzakere Fasılları
(Chapters of the Acquis/
Negotiation Chapters)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülkelerin katılım müzakerelerinde üstlenmeleri gereken AB müktesebatının
sektörlere ve politika alanlarına göre
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ayrılmış halidir. Aday ülke ilgili fasılda Birlik mevzuatını üstlenmeli, bu
amaçla gerekli reformları gerçekleştirerek, kurumsal altyapısını hazırlamalıdır. Bu süreç, aday ülkenin
Kopenhag kriterleri çerçevesinde AB
müktesebatını üstlendiği süreçtir.
Müzakere fasıllarının sayısı mevcut
durumda 35’dir. Bunlar; AB Başkanlığı web sitesinde yer aldığı şekliyle: “1) Malların Serbest Dolaşımı”,
“2) İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “3)
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi”, “4) Sermayenin Serbest
Dolaşımı”, “5) Kamu Alımları”, “6)
Şirketler Hukuku”, “7) Fikri Mülkiyet
Hukuku”, “8) Rekabet Politikası”, “9)
Mali Hizmetler”, “10) Bilgi Toplumu ve Medya”, “11) Tarım ve Kırsal
Kalkınma”, “12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı”, “13) Balıkçılık”, “14) Taşımacılık Politikası”,
“15) Enerji”, “16) Vergilendirme”,
“17) Ekonomik ve Parasal Politika”,
“18) İstatistik”, “19) Sosyal Politika
ve İstihdam”, “20) İşletme ve Sanayi
Politikası”, “21) Trans-Avrupa Şebekeleri”, “22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” ,“23)
Yargı ve Temel Haklar”, “24) Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik”, “25) Bilim ve
Araştırma”, “26) Eğitim ve Kültür”,
“27) Çevre”, “28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması”, “29) Gümrük Birliği”, “30) Dış İlişkiler”, “31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları” ,“32)
Mali Kontrol”, “33) Mali ve Bütçesel
Hükümler”, “34) Kurumlar”, “35) Diğer Konular”’dır .
34. ve 35. fasıllar diğer tüm fasılların müzakereleri tamamlanınca mü839

zakere edilecek fasıllardır. 34. fasıl,
ülke AB üyesi olduğunda AB kurumlarında temsiline ilişkin düzenlemelerle ilgilidir. 35. fasıl ise diğer
hiçbir müzakere faslı içine girmeyen konuların ele alınacağı fasıldır.
Müzakerelerin işleyişi, genişleme
stratejilerinde yıllar içinde gerçekleştirilen değişiklikler ile farklılaşmıştır. 23. ve 24. fasılların (“Yargı ve
Temel Haklar” ve “Adalet, Özgürlük
ve Güvenlik”) müzakerelerin başında açılması; temel haklara yapılan
vurgu çerçevesinde aday ülkeye yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
daha fazla zaman verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. AB ile katılım
müzakerelerine başlayacak ülkenin,
Müzakere Fasıllarının gereklerini,
önce AB müktesebatı ile aday ülke
müktesebatını karşılaştıran Tarama
süreci, ardından fiili müzakereler ile
tamamlaması gerekir. Fasıllar için
açılış ve kapanış kriterleri belirlenmişse, aday ülkenin bu kriterleri
karşılaması gerekir. Müzakere fasıllarının gereklerinin yerine getirilmesi, aday ülkenin performansına
bağlı olacaktır. Süreç boyunca fasıllar öncelikle geçici olarak kapatılır,
fasılların nihai olarak kapatılması
kararı AB üyesi ülkelerin oybirliği ile
verilir ve müzakere süreci tüm fasılların kapatılması ile sona erer. (Bkz.
Genişleme Süreci)
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. “European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Chapters of the
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840

Müftüler-Baç, Meltem. “Turkey’s
future with the European Union: an
alternative model of differentiated
integration”, Turkish Studies, 18:3,
2017, s. 416-438.
TC Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı.
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NATO (North Atlantic
Treaty Organization)
Bkz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

Nazli Davası (Nazli Case)
–İlke GÖÇMEN–
Nazli davası, C–340/97 sayı ve 10
Şubat 2000 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun maddi boyutu
–Türk işçileri– ile ilgilidir.
Nazli davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Nazlı, 1956 doğumlu olup 1978’de
Almanya’ya gelmiştir ve 1979’dan
1989’a aynı işverenin yanında çalışmıştır. Bay Nazlı, 1989 yılında süresiz ve koşulsuz bir çalışma izni sahibi
olmuş, sonrasında düzenli olarak
olmasa da ara sıra çalışmıştır. Bay
Nazlı, 1992 yılında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanmıştır ve 11 Aralık
1992 – 21 Ocak 1994 arası yargılama sürerken tutuklu kalmıştır. Mahkeme, 20 Nisan 1994’te 1500 gram
eroin kaçakçılığı suçuna ortaklıktan
21 ay hapis cezası vermiş, ancak bu
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cezayı diğer sebeplerin yanında suçun işlenmesindeki önemi az rolü
nedeniyle ertelemiştir. Bay Nazlı,
tutukluluğunun sona ermesinin ardından işçi olarak çalışmaya tekrar
başlamıştır. Bay Nazlı, 1991 tarihli
Alman ikamet izninin süresi 31 Aralık 1994’te sona erecek olduğundan 10 Kasım 1994’te süre uzatma
başvurusu yapmıştır. İlgili makam,
6 Ekim 1995’te bu talebi geri çevirmiş, dahası Bay Nazlı hakkında sınır
dışı etme kararı almıştır. Zira Alman
hukukuna göre bir yabancı Alman
Narkotik Kanunu çerçevesinde suç
işlediğinde, yetkili makamların herhangi bir takdir yetkisi olmaksızın,
sınır dışı edilecektir. Bay Nazlı bu karara karşı idari itiraz yoluna gitmiş,
ancak 21 Kasım 1996’da bu itiraz
reddedilmiştir. Bay Nazlı buna karşı
ulusal mahkeme önünde dava açmış, ulusal mahkeme, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Nazli kararı ile şu tespitlerde
bulunmuştur. İlk olarak, 1/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md.
6 anlamında, bir Üye Devletin işgücü piyasasına hukuka uygun olarak
dâhil bulunmak kavramı yorumlanmıştır. Bu davadaki esas mesele, bir
Türk işçisi, on yıl aynı işverenin yanında çalıştıktan sonra bir yılı aşkın
süre boyunca tutuklu kalmışsa, üstelik ertelenmiş olsa bile yargılama
sonunda ceza almışsa, hala, bir Üye
Devletin işgücü piyasasına hukuka
uygun olarak dâhil bulunuyor sayılabilir mi? ABAD’a göre 1/80 sayılı
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OKK md. 6(1)’in üçüncü satırı, “bir
Türk işçisine sadece bir iş teklifine
yanıt verme hakkını değil, aynı zamanda kendi seçeceği bir işi arama
ve işe başlama koşulsuz hakkını da
vermektedir”. Dolayısıyla bir Türk
işçisi, dört yıllık hukuka uygun çalışmanın ardından, 1/80 sayılı OKK
md. 6’dan doğrudan kaynaklanan
bireysel bir istihdam hakkı ve onun
tamamlayıcısı olarak da ikamet hakkı elde eder. Bir Türk işçisi, ilgili Üye
Devletin ülkesine hukuka uygun
olarak giriş yaptıysa ve dört yıldan
uzun süredir kesintisiz hukuka uygun istihdam edildiyse, herhangi bir
başka şarta tabi olmaksızın, 1/80
sayılı OKK md. 6’daki haklarını kazanır. Dahası, bir Türk işçisinin bir
Üye Devletin işgücü piyasasında
bulunmayışı, otomatik olarak, 1/80
sayılı OKK md. 6’daki hakların kaybına yol açmaz. Bir Türk işçisi, 1/80
sayılı OKK md. 6(1)’in üçüncü satırı
çerçevesinde, işi geçici olarak bırakabilir ve makul süre içerisinde yeni
bir iş bulduğu müddetçe, o dönem
açısından da bir Üye Devletin işgücü piyasasına hukuka uygun olarak
dâhil bulunuyor sayılmalıdır. Bay
Nazlı, serbest bırakılmasının ardından makul süre içerisinde yeni bir
iş bulduğuna göre, tutukluluk döneminde işi geçici olarak bırakmış
sayılmalıdır, dolayısıyla Alman işgücü piyasasına hukuka uygun olarak
dâhil bulunduğu kabul edilmelidir.
Bu bakımdan, Bay Nazlı’nın aldığı
ceza, hem türü itibariyle hem de ertelenmiş olması dolayısıyla varılan
sonucu değiştirmez. Nazli kararı, bu
yönüyle, bir Üye Devletin işgücü piyasasına hukuka uygun olarak dâhil
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bulunmak kavramını aydınlatan kararlardan birisi olmuştur.
İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md.
14 anlamında, kamu düzeni kavramı yorumlanmıştır. ABAD’a göre
Bozkurt davasından (C–434/93) bu
yana, ortaklık hukuku mümkün olduğu ölçüde AB hukuku ile paralel
yorumlanmaktadır. O hâlde, ortaklık hukukundaki kamu düzeni kavramı, AB İç Pazar hukukundaki kamu
düzeni kavramı ile paralel yorumlanmalıdır. Kamu düzeni kavramı,
“hukukun herhangi bir ihlalinin içerdiği sosyal düzende karışıklığın yanı
sıra toplumun temel çıkarlarından
birisini etkileyen hakiki ve yeterince
ciddi bir tehlikenin varlığını gerektirir”. Dolayısıyla bir cezai hüküm,
yalnızca, “mahkûmiyete yol açan
durumlar kamu düzeninin gereksinimleri açısından mevcut bir tehlike
oluşturan kişisel davranışın kanıtlarıysa” sınır dışı etmeyi haklı kılabilir.
Bir Üye Devlet, salt diğer yabancıları
caydırmak amacıyla bir cezai hüküm
ile birlikte bir Türk işçisini otomatik
olarak sınır dışı ediyorsa bu, 1/80
sayılı OKK md. 14 ile uyumsuz olur.
Nazli kararı, bu yönüyle, kamu düzeni kavramını aydınlatan kararlardan birisi olmuştur. Nazli kararı,
bu yönden, Dörr and Ünal davası
(C–136/03) ve Ziebell davası (C–
371/08) ile takip edilmiştir.
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Negatif Bütünleşme
(Negative Integration)
–İlke GÖÇMEN–
Negatif bütünleşme, –pozitif bütünleşme ile birlikte– İç Pazar’a
erişmeye yönelik tekniklerden birisidir. Negatif bütünleşme, ortaya
konduktan sonra pozitif bütünleşme ile ilişkisi üstünde durulacaktır.
Negatif bütünleşme, gücün bütünleşmeye taraf olan devlet tarafından kullanımı, ancak bu kullanımın
iç pazara erişmenin önüne geçecek
biçimde olmaması için belirli ilkeler ile çevrelenmesi anlamına gelir.
Buna göre taraf devlet gücü kullanırken vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı, kısıtlama yasağı ve karşılıklı tanıma ilkesi ile çevrelenmiştir.
Öz olarak, birincisi, bir taraf devletteki mal, kişi, hizmet veya sermaye,
serbest dolaşım hakkı çerçevesinde
bir başka taraf devlete gittiğinde,
kural olarak, o devletteki karşılıkları
ile eşit muamele görmeli, bir başka
deyişle o devlette vatandaşlık / köken / merkez temelinde ayrımcılığa
maruz kalmamalıdır. İkincisi, bir taraf devletteki mal, kişi, hizmet veya
sermaye, serbest dolaşım hakkı çerçevesinde bir başka taraf devlete
gitmek istediğinde, kural olarak, o
devletin pazarına erişim sağlayabilmeli, bir başka deyişle o devlet mal,
istihdam, iş kurma, hizmet veya sermaye pazarına erişimi güçleştirmemelidir. Üçüncüsü, bir taraf devlette
hukuka uygun olarak üretilen mallar, sunulan hizmetler veya kazanıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lan mesleki nitelikler, kural olarak,
bir diğer taraf devletteki muadiline
denk olarak tanınmalıdır.
Negatif bütünleşme, Avrupa Birliği
Adalet Divanı (ABAD) tarafından,
kurucu antlaşmadaki temel serbestîler ile ilgili birtakım maddelerden hareketle ilerletilmektedir.
Malların serbest dolaşımı açısından bu maddeler, gümrük vergisi
yasağı ve gümrük vergisine eş etkili vergi yasağı yönünden ABİHA
md. 30, ayrımcı iç vergi yasağı veya
koruyucu iç vergi yasağı yönünden
ABİHA md. 110 ve miktar kısıtlaması yasağı ve miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı yönünden
ABİHA md. 34–36 olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı açısından bu
maddeler, işçilerin serbest dolaşımı yönünden ABİHA md. 45, iş kurma hakkı yönünden ABİHA md. 49
ve hizmetlerin serbest dolaşımı yönünden ABİHA md. 56 olarak karşımıza çıkmaktadır. Sermayenin serbest dolaşımı yönünden bu madde
ABİHA md. 63 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Negatif bütünleşme ve pozitif bütünleşme birbirlerini bütünlemektedir. Pozitif bütünleşme çerçevesinde merkez, yetkilendirildiği ölçüde, iç pazara erişmek amacıyla kural koyabilir, bu kurallar bütün taraf
devletlerde uygulanır, dolayısıyla iç
pazar alanından faydalananlar bu
kurallara tabi olur. Negatif bütünleşme çerçevesinde merkez kural
koy(a)madığında taraf devlet kendi
düzenlemesini yapabilir, ancak bu
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düzenleme, vatandaşlık temelinde
ayrımcılık yasağı, kısıtlama yasağı
ve karşılıklı tanıma ilkesi ile uyumlu
olmalıdır.
Okuma Listesi
Barnard, Catherine. The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, New York: Oxford University
Press, 5. Baskı, 2016, s. 17–28.
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Net Alıcılar (Net
Beneficiaries) /
Net Ödeyiciler (Net
Contributors)
–T. Mesut EREN–
Avrupa Birliği (AB) bütçesine üye
ülkelerin katkıları konusu AB kamuoyunda çok tartışılan bir konudur.
Herhangi bir ülkenin AB üyeliğinin
o ülkenin yararına veya zararına olması kaba bir hesapla AB bütçesine
yapmış olduğu katkıyı, bütçeden
aldığı payla karşılaştırarak bulunur. Üye ülke aldığından daha çok
ödüyorsa net ödeyici; ödediğinden
daha çok alıyorsa net alıcı olarak
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adlandırılır. Bu karşılaştırma yıllık
bazda yapılan veya alınan toplam net
ödemeler yoluyla yapılabildiği gibi
kişi başına düşen net ödemeler veya
net alınanlar yoluyla da yapılır. Net
alıcıların ilk üç sırasına baktığımızda
2018 rakamlarıyla Almanya, toplam
-13,4 Milyar Euro, İngiltere -6,9 Milyar Euro ve Fransa -6,2 Milyar Euro
ile ilk üç net ödeyici olarak karşımıza
çıkar. Net alıcılarda ise en büyük payı
Polonya +12,3 Milyar Euro ile alırken
Macaristan +5,2 ve Yunanistan +3,4
Milyar Euro ile ilk üç sırada ter alırlar.
Kişi başına düşen rakamlar nüfusa
oranlandığında sıralama biraz değişiklik gösterir. Net ödeyicilerde ilk sırayı bu kez Danimarka kişi başı -206
Euro ile alır. Almanya -161 Euro ve
Avusturya -152 Euro ile net ödeyici
olarak ilk üç ülkeyi oluştururlar. Kişi
başına net AB katkısını ise en çok Litvanya +610 Euro, Macaristan +533
Euro ve Latvia +505 Euro ile almaktadır.
Okuma Listesi
Bundeszentrale für politische Bildung
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Nice Antlaşması 		
(Nice Treaty)
–Sanem BAYKAL–
Nice Antlaşması Avrupa Birliği’nin
(AB) derinleşme aşamalarından biridir. 2001 yılında imzalanıp 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Temelde yeni
genişleme dalgasını karşılayabilmek
ve genişlemenin ardından AB’nin etkili biçimde işlemesini sağlamak için
gerekli kurumsal reformları öngörüyor, AB kurumlarının üye sayıları ve
yapıları üzerinde genişleme sonrası
27 üyeli bir AB için değişiklikler getiriyordu.
Asli yapısal kurumlar olan Avrupa
Parlamentosu, Konsey, Komisyon,
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası ve
işlevsel kurumlar arasında yer alan
Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi gibi organların üye
sayıları, genişleme dikkate alınarak
yeniden düzenleniyor; Antlaşmaya
ekli “Avrupa Birliği’nin Genişlemesine İlişkin Protokol” ise, kurumsal
yapı üzerinde değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihleri ile birlikte içeriyordu. Burada, ayrıca, 2010 yılına kadar
AB kurumsal yapısının alacağı şekil
üzerinde bir projeksiyona yer veriliyor; Türkiye hariç diğer (müzakerelere başlamış) aday ülkelerin de
katılımı ile 27 üyeli bir AB için Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon
vs. üye sayıları öngörülüyordu. Burada, özellikle, nitelikli oy çokluğu
yönteminde üye devletlerin sahip
olduğu nitelikli oy oranları üzerinde
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bir değişime gidildiği ve büyük devletlerin etkisini arttırıcı bir yaklaşımın
benimsendiği görülmekteydi. Yine,
AB karar süreçlerinin yeni genişleme dalgasına hazırlanması amacıyla
nitelikli oy çokluğu ve ortak karar
usulü uygulamalarının genişletilmesi
yoluna gidildi.
Nice Antlaşması ile ABAD’ın iş yükünü hafifletmek amaçlı bir yargı
reformuna gidildi. İstisnalar saklı
kalmak üzere İlk Derece Mahkemesinin genel yetkili mahkeme, Adalet
Divanının genel temyiz makamı haline getirilmesi ve yargı dairelerinin
kurulmasına imkân tanınması bu çerçevede gerçekleşti.
Nice Antlaşması ile getirilen reformlar arasında, Amsterdam Antlaşması
(1999) ile getirilen “güçlendirilmiş
işbirliği” ilkesi ile ilgili düzenlemelere, Birlik vatandaşlarının oturma ve
seyahat hakları ile ilgili düzenlemelere, ayrımcılığın önlenmesi, vize,
sığınma hakkı ve göç konularında,
Avrupa Merkez Bankasının statüsünde, ortak ticaret politikası ve sosyal
hükümlerde, çevre politikasında,
üçüncü ülkelerle ekonomik, mali ve
teknik işbirliği ilişkilerinde, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasında ve
Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliği konularında bazı değişiklikler ve
yenilikler yer alıyordu.
Bundan başka, Nice Zirvesinde bir
“Avrupa Temel Haklar Şartı” hazırlanarak AB kurumları (Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon)
tarafından imzalandı ve AB üyesi
devletlerin de incelemesine sunuldu.
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Hukuki niteliği ve bağlayıcılığı Lizbon
Antlaşması (2009) ile hükme bağlanan bu belge daha çok bir siyasi taahhüt görünümündeydi.
Nice Antlaşması İrlanda’da onay süreci esnasında için gerçekleştirilen
ilk referandumda reddedildi ve ikinci
defa bu ülkede referanduma götürülmesi gerekti.
Nice Antlaşması’nın eki olarak yayınlanan “Avrupa Birliği’nin Geleceği”
Deklarasyonu ile başlatılan, 10 yıla
yakın süren ve son derece sancılı geçen AB reform süreci, “Nice-Sonrası
Süreç” olarak adlandırıldı. Bu süreçte
Birliği daha demokratik, daha şeffaf
ve daha iyi işleyen bir yapı haline dönüştürme iddiasını taşıyan Avrupa
Anayasal Antlaşması hazırlandı ve
fakat onaylanmadı. Bu süreç, 2007
yılında imzalanan Lizbon Antlaşması’nın 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi ile sona erdi.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Ankara:
Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 121-123.
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Nitelikli Oy Çokluğu
(Qualified Majority
Voting)

bu usul Lizbon Antlaşması (2009)
ile yürürlüğe girmiş ve 1 Kasım 2014
tarihinden itibaren uygulanmaya
başlanmıştır.

–A. Aslı BİLGİN–

Okuma Listesi

Konsey’de Avrupa Birliği (AB) Antlaşması md. 16 ve Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
md. 238 uyarınca karar alımı için
öngörülen karar yeter sayılardan bir
tanesidir. Konsey’de nitelikli oy çokluğu yöntemiyle bir kararın alınabilmesi için öngörülen oranlar üç farklı
şekilde düzenlenmiştir. Konsey’in,
Komisyon veya Yüksek Temsilci’nin
önerisi üzerine hareket ettiği durumlarda nitelikli oy çokluğu olumlu
oyların Üye Devlet sayısının %55’ini
(ki 27 Üye Devlette 15 Üye Devlet),
Birlik toplam nüfusunun %65’ini
temsil etmesi halinde sağlanmış kabul edilir. Geçiş süreci ile alakalı Yanya Uzlaşısı saklı kalmak kaydıyla, karar alımını bloke edici azınlık ise en
az 4 Üye Devlet olmak üzere Birlik
toplam nüfusunun %35’inden fazla
olmalıdır. Konsey’in, Komisyon veya
Yüksek Temsilci’nin önerisi üzerine
hareket etmediği durumlarda ise
nitelikli oy çokluğu Birlik nüfusunun
en az %65’ini oluşturan Üye Devletlere tekabül edecek şekilde, Üye
Devlet sayısının en az %72’sini ifade
eder. Kurucu antlaşmalar uyarınca
tüm Konsey üyelerinin oylamaya katılmadığı durumlarda ise nitelikli oy
çokluğu, oylamaya katılan Üye Devlet sayısının %55’i ile yine oylamaya katılan Üye Devletlerin toplam
nüfusunun %65’ine tekabül eder.
Çifte çoğunluk olarak adlandırılan

Piris, Jean-Claude. The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2010, s. 221–225.
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Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinleri,
Bursa: Alfa Aktüel Yayınevi, 2010, s.
72.
Bayram, Mehmet Hanifi. Avrupa
Birliği Hukuku Dersleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013, s. 131.

Noël, Émile (1922-1996)
–Melis BOSTANOĞLU–
Émile Noël, 17 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini,
École Normale Supérieure’de fizik
ve matematik alanlarında almıştır
ve ilk olarak Uluslararası Avrupa Hareketi’nde göreve başlamıştır. Noël,
Avrupa kurumlarındaki kariyerine
Avrupa Konseyi İstişare Meclisi’nin
Genel İşler Komitesi’nde sekreterlik
yaparak başlamış, daha sonra Avrupa Birliği’nin (AB) kurulmasında
rol oynamıştır. 1952 yılında, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun
(AKÇT) altı üyesi tarafından Avrupa
Siyasi Topluluğu’nun oluşturulmasına yönelik planlar hazırlaması için
görevlendirilen geçici anayasa koAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

misyonunun sekretaryasının başına
geçmiştir.
Avrupa Siyasi Topluluğu projesinin
gerçekleştirilememesiyle Avrupa
Konseyi’ne geri dönmüş; Avrupa
Konseyi İstişare Meclisi’nde görev
yapmıştır. Émile Noël ayrıca Roma
Antlaşması’na giden süreçte altı
ülke arasında Val Duchesse Şatosu’ndaki müzakerelerde önemli
rol üstlenmiştir. Noël, 1958 yılının
nisan ayında, Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET) Komisyonu Genel
Sekreteri olmuştur. 1967 yılındaki
Füzyon Antlaşması ile tek yürütme
organı haline gelen Avrupa Komisyonu’nun Genel Sekreterliği görevini 1987 yılına kadar yürütmüştür.
Émile Noël, Avrupa Komisyonu’nda
iz bırakan isimlerden biridir. Fransız idari ilkelerinin etkisi, ortak dil
olarak Fransızcanın kullanılması ve
Topluluk idealine hizmette üstün
görev bilincine sahip olmak, Noël’in
en önemli mirası olarak değerlendirilmektedir. Noël, 1987 ile 1993
yılları arasında Floransa’da Avrupa
Üniversitesi Enstitüsü’nün başkanlığını da yapmıştır
Okuma Listesi
Avrupa Komisyonu. “A Tribute to Émile Noël”, 2017, https://publications.
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publication/379b9ccd-7f97-427e-af7e-c65ff76a20ca
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Normatif Güç Avrupa
(Normative Power
Europe)
–Sedef EYLEMER–
Hem akademik tartışmalarda hem
de politika yapıcıların söylemlerinde oldukça önemli yer tutan
“Normatif Güç Avrupa” kavramı,
Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası
alandaki rolüne ilişkin bir nitelendirmedir. AB’yi uluslararası alanda diğer aktörlerden farklı bir güç
olarak konumlandıran bu kavram,
2000’li yılların başında Ian Manners
tarafından ortaya konmuştur. Manners’a göre; AB’nin normatif gücü
uluslararası alanda temsil ettiği ve
yaymaya çalıştığı normlara dayalı olarak “normal” görülen fikirleri
ve uygulamaları şekillendirebilme
yeteneğinden kaynaklanmaktadır.
Böylece AB, uluslararası alanda diğer aktörler üzerinde normatif ilke
ve uygulamalarına dayalı bir etkide
bulunmaktadır. Zira AB’nin dayandığı barış, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi
temel normlar, Birliğin sadece kendi
iç düzeninde değil, dış politikalarında ve dış ilişkilerinde de merkezi bir
yere oturtulmuştur. AB dış ilişkilerinde normatif gücünü söz konusu
normları üçüncü ülkelere aktarmaya ve yaymaya çalışarak yansıtmakta ve kendi uluslararası kimliğini
bu temelde yapılandırmaktadır. Bu
bağlamda AB’nin kendi norm ve değerlerini aktararak diğer aktörlerin
davranışlarını etkileyebilme yeteneği Birliği uluslararası alanda farklı
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türde bir uluslararası aktör olarak
konumlandırmaktadır. Bu açıdan
normatif güç perspektifi AB’nin yaptıklarından ziyade, onun ne olduğu
ile ilgilidir.
AB’nin dayalı olduğu normatif ilkeler tarihsel süreç içerisinde Birlik
müktesebatında giderek daha net
bir biçimde ortaya konmuştur. Birliğin dış ilişkileri artan bir biçimde
bu normlardan beslenmekte ve bu
normlar temelinde koşullanmaktadır. Bu temelde Manners AB müktesebatındaki beş temel normu “barış, özgürlük, demokrasi, hukukun
üstünlüğü, insan haklarına ve temel
özgürlüklere saygı” olarak sıralamaktadır. Bunların dışında dört ikincil norm olarak ise “sosyal dayanışma, ayrımcılık yasağı, sürdürülebilir
kalkınma ve iyi yönetişim ilkeleri”ne
işaret etmektedir. AB’nin komşuları ile olan ayrıcalıklı ilişkilerinin
“ortak değerlere karşılıklı bağlılık”
temelinde şekilleneceğini ortaya
koyması normatif ilke ve hedefleri
Avrupa Komşuluk Politikası’nın da
merkezine taşımıştır. Birliğin Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde
doğu ve güney komşularına üyelik
vaadinde bulunmaksızın demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun
üstünlüğü gibi kendini tanımladığı
normları aktarma hedefi Normatif
Güç Avrupa tartışmalarının bu politika kapsamında da ele alınmasına
yol açmıştır.
Okuma Listesi
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Tartışmalar”, Sanem Baykal et. al.,
(der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son
Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileriATAUM 30. Yıl Armağanı, Ankara:
Ankara Üniversitesi Yayınları, 2018,
s. 129-150.
Manners, Ian. “Normative Power
Europe: A Contradiction in Terms?”,
JCMS, Cilt: 40, No: 2, 2002, s. 235258.
Manners, Ian. “The European Union’s Normative Power: Critical Perspectives and Perspectives on the
Critical”, Ian Manners (ed.), Normative Power Europe: Theoretical and
Empirical Perspectives. London:
Palgrave Macmillan, 2011, s. 226247.

Normlar Hiyerarşisi
(Hierarchy of Norms)
–Narin İDRİZ–
Normlar hiyerarşisi, bir hukuk sisteminde, hukuki tasarrufların dikey
bir sıralaması olduğu ve hiyerarşinin
alt sıralarında yer alan tasarrufların
üst sıradakilere tabi olduğu fikrini
ifade etmektedir.
Avrupa Birliği (AB) hukuku birincil hukuk ve ikincil hukuk üzerine
kuruludur. Günümüzde AB hukuku
normlar hiyerarşisi yukarıdan aşağıya şu dört ana katmandan oluşmaktadır:
1. Avrupa Birliği Antlaşması (ABA);
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA), Antlaşmalara ekli Protokoller ve
Temel Haklar Şartı;

lirtmektedir. Belirtilmeyen hallerde
ise ABİHA md. 296 kurumlara, durumun özelliklerine göre bir tasarruf
tipi seçme hakkı tanımaktadır.

2. Avrupa Birliği Hukukunun Genel İlkeleri;

Ayrıca, kurucu antlaşmalar ikincil
hukuk arasında da bir normlar hiyerarşisi düzenlemektedir. İkincil
hukuk önem derecesine göre şu
şekilde sıralanmaktadır: yasama tasarrufu (ABİHA md. 289), yetki devrine dayanan tasarruf (ABİHA md.
290) ve uygulama tasarrufu (ABİHA
md. 291).

3. Uluslararası anlaşmalar;
4. İkincil hukuk.
Normlar hiyerarşisinin en üstünde,
Lizbon Antlaşması’nın (2009) yürürlüğe girmesini takiben, kurucu
antlaşmalar ve Temel Haklar Şartı
biçimindeki birincil hukuk ve ayrıca
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
içtihat hukuku ile belirlenen AB hukukunun genel ilkeleri yer almaktadır. Ardından, ABİHA md. 218’deki
usule göre müzakere edilen ve AB
tarafından akdedilen uluslararası
anlaşmalar gelmektedir. Son olarak,
hiyerarşide bir alt kademede yer
alan ve yalnızca üzerinde yer alan
tasarruf ve anlaşmalara uygun olması halinde geçerli olan ikincil hukuk gelmektedir.
İkincil hukukun en önemli araçları
ABİHA md. 288’de düzenlenmektedir. Bunlar Tüzük, Direktif ve Karar
şeklindedir. Yetki devrine dayanan
tasarruf veya uygulama tasarrufu
gibi yasama dışı tasarruflar, tavsiye
ve görüş gibi bağlayıcı olmayan düzenlemeler ve kurumlar arası anlaşmalar, ilke kararları ve bildiriler gibi
hukuki tasarruf olmayan tasarruflar
da AB ikincil hukukunun parçasıdır.
Kurucu antlaşmalar birçok durumda kullanılacak tasarruf tipini beAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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Olağan Yasama Usulü
(Ordinary Legislative
Procedure or Co–Decision
Procedure)
–A. Aslı BİLGİN–
Maastricht Antlaşması (1993) ile
kurucu antlaşmalara dahil edilen
ve ortak karar prosedürü olan adı
Lizbon Antlaşması (2009) ile olağan
yasama usulü olarak değiştirilen,
bugün için Avrupa Birliği’nin (AB)
standart karar alma usulüdür. Maastricht Antlaşması ile Avrupa Parlamentosu’nun yasama sürecindeki
rolünün artarak Konsey ile eş değer
konuma gelmesi için ortak karar usulünü ilk kez getirmiştir. Kabul edildiği
dönemde sınırlı alanda uygulanan
ortak karar usulü, her reform antlaşmasıyla uygulama alanını arttırmış,
Lizbon Antlaşmasıyla olağan yasama
usulü adı altında AB’nin esas karar
alma usulü haline gelmiştir.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 289’da yapılan tanım uyarınca “Olağan yasama
usulü, Komisyon’un önerisi üzerine,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
tarafından bir tüzük, direktif veya
kararın ortaklaşa kabulünü ifade
eder”. Bu usul ile Konsey ve Avrupa
Parlamentosu arasında denge sağlanmaya çalışılmış, iki kurum arasında bir uzlaşmaya varılamazsa Konsey’in karar alması engellenerek bir
anlamda Avrupa Parlamentosu’na
veto hakkı tanınmıştır. Böylece tarafların uzlaşmaya varma şansı arttı850

rılmıştır. Bunun tek istisnası Avrupa
Parlamentosu’nun hareketsiz kalma
halidir. ABİHA md. 294’te düzenlenen bu usul kurucu antlaşmada
atıf yapılan hallerde uygulanmakta
olup, AB’de geçerli esas karar alma
usulüdür.
Komisyon tarafından hazırlanan
önerinin Konsey ve Avrupa Parlamentosu’na gönderilmesi ile başlayan bu usulde, Avrupa Parlamentosu belirlediği tutumunu Konsey’e
bildirir. Konsey’in Avrupa Parlamentosu’nun tutumunu onaylaması halinde tasarruf buna uygun şekilde
kabul edilir ve süreç sonlanır. Ancak,
Konsey’in Avrupa Parlamentosu’nun
tutumunu kabul etmemesi halinde
Konsey, gerekçelerini de bildirmek
koşuluyla kendi tutumunu Avrupa
Parlamentosu’na bildirir. Aynı şekilde bu aşamada Komisyon’un da
kendi tutumunu Avrupa Parlamentosuna bildirmesi gerekmektedir.
Avrupa Parlamentosu’nun üç ay içerisinde üç seçeneği bulunmaktadır.
Konsey’in tutumunu onaylaması
veya herhangi bir karar almaması
durumunda tasarruf Konsey’in tutumuna uygun olarak karara bağlanır.
Eğer Avrupa Parlamentosu üye tam
sayısının çoğunluğuyla Konsey’in tutumunu reddederse tasarruf önerisi
kabul edilmemiş sayılır. Son olarak,
Konsey’in tutumu üzerinde değişiklik önerisinde bulunması halinde bu
öneri, görüşleri alınmak üzere Konsey’e ve Komisyon’a bildirilir. Bildirim tarihinden başlamak üzere üç
ay içerisinde Komisyon tarafından
değişiklikler için olumlu görüş gelir
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ve değişiklikler Konsey tarafından
nitelikli oy çokluğu ile kabul edilirse, tutum karara bağlanır. Komisyon
tarafından değişiklikler için olumsuz
görüş gelirse Konsey ancak oy birliği
ile ortak tutumu kabul edebilir. Konsey, Avrupa Parlamentosu’nun değişiklik önerilerini hiç kabul etmez
ise Konsey Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın mutabakatıyla
altı hafta içerisinde bir uzlaştırma
komitesi oluşturulur.

Ombudsman
(Ombudsman)

Konsey ve Avrupa Parlamentosu’nun eşit sayıdaki temsilcisinden
oluşan bu komitede karar altı hafta içinde iki tarafın da Avrupa Parlamentosu’nun değişiklik önerdiği
Konsey tutumu üzerinde ayrı ayrı
yapmış oldukları oylama sonucunda
onaylanırsa (Avrupa Parlamentosu
için oy çokluğu, Konsey için ise nitelikli oy çokluğu) önerilen tasarruf
kabul edilir. Her iki kurumda uzlaşmaya varıp, onay vermez ise ortak
metin kabul edilmemiş sayılır. Altı
hafta içinde herhangi bir karar alınamaz ise de ortak metin kabul edilmemiş sayılır.

Ombudsman, Avrupa Parlamentosu tarafından her Parlamento döneminin başında o Parlamento’nun
görev süresince seçilir ve yeniden
atanabilir. Ombudsman seçilebilmek için bir kişi, Birlik vatandaşı olmalı, tüm medeni ve siyasi haklara
sahip olmalı, bağımsızlık yönünden
her türlü güvenceyi sunmalı ve kendi ülkesindeki en üst yargısal makamda bulunmak için aranan koşulları sağlamalı veya Ombudsman’ın
vazifelerini üstlenmek için gerekli
kabul edilen ehliyet ve tecrübeye
sahip olmalıdır.

Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
289.
Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu
Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2011, s. 172.

AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Ombudsmanı, Maastricht
Antlaşması’ndan (1993) bu yana
Avrupa Birliği (AB) idaresinde kötü
yönetimin önüne geçmek ya da iyi
yönetimi sağlamak için çaba harcamaktadır.

Ombudsman’ın görevi, Birlik kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin kötü
yönetim vakalarıyla ilgili şikâyet
temelinde veya re’sen gerekli gördüğü soruşturmaları yürütmek ve
konuyla ilgili rapor hazırlamaktır. Bu
görev tanımı; kötü yönetim, şikâyet
ve soruşturma ile rapor yönünden
açılabilir. Kötü yönetim, hem bir Birlik kuruluşunun hukuka uygun davranıp davranmadığı hem de bunun
ötesinde iyi yönetim ilkeleri uyarınca hizmete istekli olup olmadığı ve
halktan herhangi birinin gereği gibi
851

muamele görmesini ve haklarından
tam olarak faydalanmasını sağlayıp
sağlamadığı ile ilgilidir. Gerek Birlik
vatandaşları gerek bir Üye Devlette
ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları veya sicilde kayıtlı merkezi bir
Üye Devlette bulunan tüzel kişiler
Ombudsman’a başvurabilir. Ombudsman, tam bir bağımsızlık içerisinde hareket ederek, bir şikâyet
üzerine veya resen gerekli gördüğü
soruşturmaları yürüterek kötü yönetim ile ilgili vargılarını bir rapor
hâlinde gerek şikâyetçiye gerek ilgili
Birlik kuruluşuna ve duruma göre
Avrupa Parlamentosuna sunar. Soruşturmayı sonlandıran kararlar hukuki bağlayıcılığa sahip olmasa da
fiili olarak etkili olabilmektedir.
Okuma Listesi
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Onay Süreci
(Ratification Process)
–İlke GÖÇMEN–
Kurucu antlaşmalar ve kurucu antlaşmaları değiştiren antlaşmalar,
her bir üye devletin anayasal gereklilikleri çerçevesinde onaya tabi
olup belirli bir onay sürecinden
geçmektedir. Maastricht Antlaşması (1993) ile başlamak üzere, bu
onay süreci, referandum yenilgileri ve ulusal anayasa mahkemeleri
nezdindeki itirazlar olmak üzere iki
eğilimi ortaya çıkarmıştır. Bunlardan
ilki “Kurucu Antlaşma Değişikliği
Referandumları” başlığı altında ayrıca ele alınmıştır.
Kurucu antlaşma değişiklikleri,
onay süreci esnasında, zaman zaman, kimi üye devletlerde anayasa
mahkemeleri önünde sorgulanmaya başlamıştır. Örneğin Maastricht
Antlaşması Alman Anayasa Mahkemesi önüne taşınmış ve Almanya,
konuyla ilgili kararı (Brunner kararı
(BVerfGE 89)) takiben ancak kendi
anayasasında birtakım uyarlamalar
yaptıktan sonra onay sürecini tamamlayabilmiştir. Örneğin Lizbon
Antlaşması Alman Anayasa Mahkemesi önüne taşınmış ve Alman
Anayasa Mahkemesi, Lizbon Antlaşması’nı Onaylayan İşlemin Alman
Anayasası’na uygunluğu ile ilgili itirazı değerlendirmiş ve belirli kayıtlarla bu işlemi Alman Anayasası’na
uygun bulmuştur (Lisbon kararı (2
BvE 2/08)). Yine Lizbon Antlaşması
Çek Anayasa Mahkemesi önüne taAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

şınmış ve Çek Anayasa Mahkemesi,
Lizbon Antlaşması’nın Çek Anayasası’na uygunluğu ile ilgili itirazı iki
farklı kez değerlendirmiş ve her ikisinde de Çek Anayasası’na aykırılık
tespit etmemiştir (Pl. ÚS 19/08 ve
Pl. ÚS 29/09).
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Optimum Para Alanı
Teorisi (Theory of
Optimum Currency Area)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Bir ülke için para birliğine katılmanın maliyeti, ülkenin ekonomi politikasının en önemli araçlarından
biri olan para politikasını belirleme
özgürlüğünü kaybetmesi veya diğer
bir ifadeyle ulusal para politikası
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yürütememesidir. Para birliğine katılan ülkenin merkez bankası, diğer
ülke paraları karşısında parasının
değerini değiştirememekte, dolaşımdaki para miktarını belirleyememekte veya kısa-dönem faiz oranlarını etkileyememekte; kısacası fonksiyonlarını yitirmektedir.
Oluşturulan bir para birliğinin sözkonusu maliyetler ve yaratacağı
faydalar göz önünde bulundurularak optimum para alanı olup olmadığı konusu, iktisatçılar için önemli
bir araştırma alanıdır. Konu ile ilgili
çalışmaların ilki, Mundell’in 1961
yılında yaptığı çalışmadır. Mundell
ilgili çalışmasında, ülkeler veya bir
ülkenin bölgeleri arasında yaratılan
bir para birliğinin iyi işlemesi için
gereken koşulları belirlemiştir. Mundell’in çalışması, Geleneksel Optimum Para Alanı Teorisi’nin öncüsü
kabul edilmektedir. Mundell’e göre,
para birliğine katılan ülkeler veya bir
ülkenin bölgeleri bir asimetrik şoka
maruz kaldığında, denkleşme için
reel döviz kurlarında bir ayarlama
veya tam emek mobilitesi ya da her
iki koşulun bileşiminden oluşan bir
düzenleme gerekmektedir. Reel döviz kuru esnekliğinin veya tam emek
mobilitesinin olmadığı durumlarda
işsizliğin ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Geleneksel Optimum Para Alanı Teorisi’ne göre, bir ülkenin bölgeleri
arasında oluşturulan para birliğinde yaşanan asimetrik şokun denkleşmesinde reel döviz kurlarındaki
değişim daha etkili olurken, ülkeler
arasında oluşturulan para birliğinde
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ortaya çıkan asimetrik şok için uygun denkleşme faktör mobilitesinin
varlığıdır. Teori’ye göre, ülkeler arasında oluşturulan para birliğinde yaşanan asimetrik şokun üstesinden
gelinebilmesi için tam emek mobilitesinin yanısıra işgücü piyasasında
ve ücretlerde esnekliğin de yüksek
olması gerekmektedir.
Ayrıca çok sayıda ülke ile oluşturulan para birliğinin, az sayıda ülkeden meydana gelen para birliğinden daha optimal olduğu düşünülmektedir. Ancak diğer taraftan, ülke
sayısının artması da para birliğinden
elde edilecek faydanın azalmasına
neden olan bir faktördür. O nedenle para birliğinin genişliği konusu
önem arz eden bir konudur. Para
birliğinin genişliğinin sınırı, fayda ve
maliyetin dengelendiği noktadır.
Mundell’in öncülük ettiği Geleneksel Optimum Para Alanı Teorisi, farklı iktisatçıların yaptıkların katkılar ile
daha da geliştirilmiştir. Günümüzde
bir para birliğinin optimumluğu, altı
temel kritere dayanılarak belirlenmektedir. Optimum Para Alanı kriterlerinden ilki, Mundell’in savunduğu tam emek mobilitesi kriteridir.
İkinci kriter, McKinnon tarafından
1963 yılında benimsenen dışa açıklık kriteridir. McKinnon’a göre dış ticarette dışa açık ve birbirleriyle ticaret hacmi fazla olan ülkeler arasında
hayata geçirilen para birliği optimaldir. Üçüncü kriter, Kenen tarafından
1969 yılında öne sürülen ürün farklılaştırmasıdır. Kenen’e göre benzer
ürünler üretip, ilgili ürünlerde farklılaştırmaya giden ülkelerde orta854

ya çıkacak bir ekonomik şok, döviz
kuru değişikliğine gerek olmaksızın
giderilebilir. Bu nedenle, benzer
ürünler üretip, ilgili ürünlerde farklılaştırmaya giden ülkeler arasında
oluşturulan para birliği optimaldir.
Optimum Para Alanı kriterlerinden
dördüncüsü, ülkelerin ters ekonomik şoklarla karşılaşması durumunda birbirlerine mali transferde
bulunabilmeleridir. Bu kriter, üye
ülkeler arasında finansal entegrasyonun sağlanmış olmasına işaret
etmektedir. Beşinci Optimum Para
Alanı kriteri, ekonomik şok ile karşı
karşıya kalan ülkelerin benzer çözüm yollarına başvurmalarıdır. Ancak unutulmamalıdır ki enflasyonla
veya işsizlikle mücadelede tek ve en
iyi çözüm yolu yoktur. Önemli olan
ülkelerin benzer politika tercihlerinde bulunmaları ve birbirleriyle
uyumlu çözüm alternatiflerini tercih
etmeleridir. Son kriter ise para alanını oluşturan ülkelerin kendi ulusal
ekonomik çıkarlarından çok, para
birliğinin çıkarlarına öncelik vermeleridir. Diğer bir ifade ile para birliği
önceliği, ulusal önceliklerden daha
ön planda yer almalıdır.
Okuma Listesi
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Orantılılık İlkesi (Principle
of Proportionality)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Katmanlı yetki ilkesi / subsidiarite
ilkesi ile birlikte AB’nin yetkilerini
kullanmasını düzenleyen bir ilkedir. Bu ilke Avrupa Birliği (AB) tasarrufunun yoğunluk derecesini ve
AB’nin müdahalesinin dozajını belirlemede etkindir. Tasarrufun içerik ve şeklinin kurucu antlaşmaların
amaçlarının gerçekleştirilmesi noktasında gereğinden öteye geçmemesi gerekliliğini sağlar. Orantılılık
ilkesi AB’nin bütün yetki çeşitlerine
şamil olduğundan sadece münhasır
olmayan yetki alanlarında uygulanabilen subsidiarite ilkesinden daha
geniş uygulanma alanına sahiptir.
Ayrıca ulusal hukukta da uygulama
alanına sahiptir, çünkü AB hukuku
açısından Üye Devletlerin AB hukuku tarafından yönetilen veya AB hukukunun kapsamına giren alanlarda (AB tasarruflarının uygulanması
veya ulusal tasarrufların özellikle
serbest dolaşım ve ekonomi hukuku alanında, AB hukukuna uygunluğu gibi) tasarruf yaparken ve takdir
yetkilerini kullanırken orantılı olma
gereği bulunmaktadır.

en münasip, en az kısıtlayıcı, istilacı, detaycı ve külfetli, öngörülen
amaca ulaştırma adına asgari dezavantaj ve zarara sahip, hedef için
gerekli düzenleme açısından asgari
yoğunluk ve dozajdaki tasarrufun
seçilmesi imkanını sunar. Genel tabirle, kırıcı varken fındığı kırmak için
balyoz kullanmama talimatıdır. AB
kurumlarının özellikle kişileri etkileyen tasarruf yaparken orantılı olmasını temin eder. Bu itibarla, liberal
anayasacılık ve hak ve serbestiye
dayalı anayasa anlayışı çerçevesinde tasarrufun kişisel çıkarlar, haklar
ve temel serbestilere riayet ve saygı
içerisinde seçilmesi ve yapılmasını
öngörür.
Okuma Listesi
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Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
276–282.
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Orantılılık ilkesi bir amaç–araç ilişkisine dayanır, belirlenen amacın
gerçekleştirilmesi için en uygun ve
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Orantılılık İlkesi: İç
Pazar Yönüyle (Principle
of Proportionality:
Regarding Internal
Market)
–İlke GÖÇMEN–
Orantılılık ilkesi, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan
vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yasağı ve kısıtlama yasağı çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu ilke
bu bağlama oturtulduktan sonra
açıklanacaktır.
Orantılılık ilkesinin iç pazardaki konumu şöyle özetlenebilir. Yerleşik
içtihat hukukuna göre bir ulusal önlem, temel serbestîler bakımından,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık veya vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama oluşturuyorsa, kural olarak,
yasaktır, ancak haklı gösterme ile
AB hukukuna uygun hale gelebilir.
Böyle bir önlem, vatandaşlık temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturuyorsa yalnızca kurucu antlaşmadaki
istisnalar ile ve orantılılık ilkesi ile
uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir. Böyle bir önlem, vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık
veya kısıtlama oluşturuyorsa hem
kurucu antlaşmadaki istisnalar hem
de kamu yararına ilişkin ağır basan
sebepler ile ve orantılılık ilkesi ile
uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir.
856

Orantılılık ilkesi, uygunluk, gereklilik ve dar anlamda (stricto sensu)
orantılılık olmak üzere üç alt unsura ayrılarak açıklanabilir. Uygunluk
unsuru gereği, ihtilaflı ulusal önlem
güdülen meşru sebebe erişmek
için gerçekten de uygun olmalı, bir
başka deyişle araç ile amaç arasında sebep–sonuç ilişkisi veyahut da
illiyet bağı var olmalıdır. Gereklilik
unsuru gereği, ihtilaflı ulusal önlem
güdülen meşru sebebe erişmek için
gerçekten de gerekli olmalı, bir başka deyişle aynı amaca, serbest dolaşımı daha az kısıtlayacak başka bir
alternatif araç ile erişmek mümkün
olmamalıdır. Dar anlamda (stricto sensu) orantılılık gereği, ihtilaflı
ulusal önlem ile neden olunan dezavantajlar güdülen meşru sebep
karşısında orantısız olmamalı, bir
başka deyişle araç ile amaç arasında
bir dengeleme yapılmalıdır. Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD), orantılılık ilkesini genellikle uygunluk ve
gereklilik alt unsurlarına ayırarak
ele almakta, dar anlamda (stricto
sensu) orantılılık unsuru genellikle
ayrıca ele alınmamaktadır.
Okuma Listesi
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Orta Avrupa Serbest
Ticaret Anlaşması
(Central European
Free Trade Agreement
(CEFTA))
–Seven ERDOĞAN–
Çoğunluğu Güneydoğu Avrupa’da
yer alan ülkeler arasında imzalanmış
bir uluslararası ticaret anlaşmasıdır.
Anlaşma Visegrad ülkeleri (Bkz. Visegrad Grubu) olarak da bilinen Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya
arasında 1992 yılında Krakow’da imzalanarak varlık kazanmıştır. 1994 yılından beri yürürlüktedir. 2006 yılında güncellenerek modern ve iddialı
yeni nesil bir ticaret anlaşması görünümü kazanmıştır. İmzacı devletler,
bu anlaşma yoluyla Batı Avrupa’daki kurumlara üye olma hedeflerine
ulaşmak üzere ortaklaşa bir çaba
içinde olmayı hedeflemiştir. Ayrıca
siyasal sistem olarak demokrasi ve
ekonomik olarak da serbest piyasa
ekonomisinin kendi ülkelerinde yerleşmesini sağlamak üzere işbirliği
yapmaya karar vermişlerdir. Bu hedefler dikkate alındığında anlaşmanın, tarafı olan ülkeleri Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hazır hale getirmek
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amacıyla oluşturulduğu sonucuna
varılabilir. Anlaşmanın sekretarya
faaliyetleri, Brüksel merkezli olarak
yürütülmektedir. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,
Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan
ve Slovenya anlaşmaya sonradan
1996-2007 yılları arasında taraf olmuştur. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti (Çekya) Hırvatistan, Macaristan,
Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya AB’ye üye olarak anlaşmadan
çekilmek zorunda kalmıştır. Çünkü
AB’ye üye olan ülkeler ticaretle ilgili
konulardaki tüm yetkilerini Birliğe
devretmektedir. Mevcut durumunda anlaşmanın tarafları Arnavutluk,
Bosna Hersek, Karadağ, Kosova,
Kuzey Makedonya, Moldova ve Sırbistan’dır. Herhangi bir ülkenin bu
anlaşmaya üye olması bazı koşulları
karşılamasına bağlıdır. 2005 yılında
Zagreb’de gerçekleşen toplantıda
belirlenen koşullardan ilki Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmak
ya da DTÖ’nün dünya ticareti düzenlemek için geliştirdiği kurallara
bağlı olmaktır. İkincisi AB ile ortaklık
ilişkisi kurmuş olmaktır. Sonuncusu
ise anlaşmaya taraf olan ülkelerden
biriyle arasında serbest ticaret anlaşması olmasıdır. Geçmişte defalarca güncellenen Orta Avrupa Serbest
Ticaret Anlaşması’nın günümüzde
dört öncelik alanı bulunmaktadır.
Bunlar: “Ticaretin kolaylaştırılması,
hizmet ticaretinin arttırılması, yatırımların arttırılması ve şeffaflığın
sağlanması”dır.
Anlaşma, sözkonusu öncelik alanları
ile uyumlu olacak şekilde oluşturul857

muş komite ve alt komitelerden teşkil eden bir yapı aracılığıyla işlemektedir. Tüm komitelerin faaliyetlerinden ve anlaşmanın yürürlük sürecinden sorumlu üst otorite niteliğinde “ortak komite” bulunmaktadır.
Ortak komite, anlaşmaya taraf olan
devletlerin ticaretten sorumlu bakanlarından meydana gelmektedir
ve senede en az bir kere toplanmaktadır. Ortak komitenin başkanlığı ise
her sene taraf ülkeler arasında alfabetik sıraya göre devreden bir akışla
yürütülmektedir. Anlaşma kapsamındaki faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere
taraf ülkeler daimî irtibat noktaları
oluşturmuştur. Anlaşma, taraf ülkelerin hem ekonomik kalkınmalarına
hem de AB ile entegre olmalarına
hizmet eden bir mekanizma görünümündedir. Orta Avrupa Serbest
Ticaret Anlaşması’na taraf olan çok
sayıda ülkenin tarihsel süreç içinde
AB üyesi haline gelmeleri, pek çoğunun AB üyeliği için katılım sürecini
deneyimlemeleri ve bu ülkeler arasındaki ticaret hacminin sürekli bir
artış göstermesi anlaşmanın başarıları olarak değerlendirilebilir.
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Orta Doğu Barış Süreci
(Middle East Peace
Process)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Doğu
Barış Süreci kapsamında Filistin ve
İsrail arasındaki çatışmaya ilişkin
resmi politikası iki devletli çözümdür. AB kaynaklarında Birliğin Filistin’in bağımsız ve demokratik bir
ülke olarak, İsrail ve diğer komşuları
ile yan yana barış ve güvenlik içinde olmasından yana olduğu ve çatışmanın çözümünün 1967 yılında
başlayan İsrail işgaline son veren ve
tarafların taleplerini karşılayan bir
anlaşma ile olabileceği ifade edilmektedir. AB politikası, bir yandan
çok taraflılık temelinde Orta Doğu
Barış Süreci ile ilgili alınan başta
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi kararları ve diğer üzerinde
mutabık kalınan anlaşmalar temelinde bir çözümü desteklemektir. Bu
bağlamda AB, 2002 yılında oluşturulan ve BM, AB, Rusya ve ABD’den
oluşan “Dörtlü” ya da “Orta Doğu
Dörtlüsü” olarak anılan “Quartet”
içinde yer almıştır. Quartet 2003 yıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lında BM Güvenlik Konseyi kararı ile
onaylanan “Yol Haritası” temelinde
soruna üç aşamalı bir çözüm süreci
öngörmüş, kabul ettiği şiddetsizlik,
İsrail’in tanınması ve geçmiş anlaşmaların kabulü ilkeleri ile hareket
etmiştir.
AB, diğer yandan kendi mekanizmaları da kullanarak İsrail ve Filistin
ile ilgili politikalar üretmiştir. Buna
göre, Filistin ve İsrail Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında değerlendirilmektedir. Avrupa Komşuluk
Politikası yapıları ile AB, Filistin ile
1997 yılında bir ortaklık ve işbirliği
anlaşması imzalanmış ve 2013 yılında karşılıklı ekonomik ve siyasi
işbirliğini düzenleyen yeni bir eylem
planı oluşturulmuştur. Bu planda da
AB, Orta Doğu Barış Sürecine ilişkin
geleneksel pozisyonunu devam ettirmiştir. AB, Avrupa Komşuluk (ve
Ortaklık) Aracı ile Filistinlilere en
fazla dış yardımı sağlayıcı konumundadır. AB ve İsrail arasındaki ilişkiler
de yine Avrupa Komşuluk Politikası
kapsamında yürütülmektedir ancak
2000 yılından beri yürürlükte olan
Ortaklık Anlaşması, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (Barselona süreci)
kapsamında oluşturulmuştur. AB
ve İsrail arasında ekonomik ve siyasi işbirliğini detaylandıran eylem
planı 2005 yılında kararlaştırılmıştır.
Bölgesel İşbirliği kapsamında yine
AB çatısı altında İsrail, Filistin ve
Ürdün Avrupa Barış İnşası Girişimi
(European Peacebuilding Initiaitive)
adı ile Barış Sürecinde sivil toplum
kuruluşlarının da yer aldı sınır-ötesi
işbirliği programlarının yer aldığı bir
program yürütülmektedir. Ayrıca,
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AB 2005 yılında Rafah Geçiş Noktası için bir Sınır Yardım Misyonu
(European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing
Point-EUBAM Rafah) ve bir Polis
misyonu (European Police Mission
for the Palestinian Territories) oluşturmuştur. Her iki misyonun görev
süreleri 30 Haziran 2021 tarihine
kadar uzatılmıştır.
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Orta Vadeli Hedef
(Medium Term
Objective)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Avrupa Birliği (AB) üyeleri tarafından imzalanmış olan İstikrar ve
Büyüme Paktı’nın (İBP) (Stability
and Growth Pact) bir parçası olarak
hazırlanan Orta Vadeli (Bütçe) Hedefi (Medium Term Budgetary Ob859

jectives (MTOs)), üye ülkelerin bütçe
açıklarının ve hükümet borçlarının
limitlerini belirlemek yolu ile maliye
politikası yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve sağlıklı bir mali disiplin
oluşturabilmelerini amaçlamaktadır.
Üye ülke hükümetleri, belirlenen bu
hedefler ile, AB’nin mali kurallarının
ihlal edilmesi durumunda, manevra
ve güvenlik marjı alanı yaratarak sürdürülebilir bir borç düzeyinde kalma
gereğini yerine getirmiş olacaklardır.
Orta Vadeli Hedef ile ülkelerin ekonomik koşulları kadar bu koşulların
sürdürülebilirliği de dikkate alınmaktadır. Çok büyük ve potansiyel
anlamda riskli borç yükü olan bir AB
üyesinin çok daha hızlı bir ilerleme
süreci gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bunun yanında üye ülkelerden,
ekonomik koşullarının iyi olduğu dönemlerde, mali disipline uyum konusunda daha fazla çaba göstermeleri istenmektedir. Böylece ülkeler
ekonomik koşullarının kötüleştiği
dönemlerde daha esnek politikalar
uygulama alanına sahip olacaklar,
ekonomik daralma dönemlerinde
ise istenen uyum hızını yavaşlatma
şansları olabilecektir.
Orta Vadeli Hedef, bütçe dengesi hedefinin yanında çoğu zaman sürdürülebilir bir borç düzeyinde kalabilmek için gerekli cari denge, büyüme,
enflasyon ve işsizlik oranı gibi diğer
makro denge göstergeleri de dahil
edilerek yapısal reform niteliğinde
iyileşmeyi gözetecek şekilde tanımlanmakta, tek seferlik geçici önlemler dışarıda tutulmaktadır.
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Orta Vadeli Hedefler her üç yılda
bir revize edilmektedir. Daha sık uygulanan şekliyle ise, ülkenin kamu
maliyesini önemli ölçüde etkileyen
yapısal bir reformun uygulanma sürecinde güncelleme yapılmaktadır.
AB ülkelerinin belirledikleri orta vadeli bütçe hedeflerine ulaşmaları ya
da en azından yapısal bütçe pozisyonlarını GSYH’nin yıllık %0,5’i kriter düzeyine yaklaştırarak hedefleri
doğrultusunda ilerlemeleri beklenmektedir. Eğer Üye Devletlerin maliye politikaları orta vadeli hedeflerden veya ona uyum programından
önemli bir sapma gösterirse, Avrupa
Komisyonu, Konsey’e Belirgin Sapma Prosedürü (Significant Deviation
Procedure) olarak adlandırılan mekanizmayı işletmesini önerebilir. Bu
ulusal otoritelere çok daha ihtiyatlı
maliye politikasına dönmeleri için
bir fırsat vermekte ve İBP’nin ıslah
edici Aşırı Açık Prosedürü’nün (Excessive Deficit Procedure) başlatılmasının önüne geçmektedir.
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Ortak Balıkçılık Politikası
(Common Fisheries
Policy)
–Selvi EREN–
Ortak Balıkçılık Politikası, Avrupa
Birliği (AB) üye ülkelerindeki balıkçılık kurallarını düzenleyen hem gıda
güvenliği hem de okyanus eko-sisteminin sürdürülebilir kılınması
konusunda çalışan politika alanıdır.
1970’lerde oluşturulan Ortak Balıkçılık Politikası’nın mevcut içeriği, 1
Ocak 2014 itibarıyla yürürlüğe giren
reformlar çerçevesinde belirlenmiştir.
Ortak Balıkçılık Politikası’nın altında
4 politika başlığı yer almaktadır. Bu
başlıklar sırasıyla balıkçılık yönetimi,
uluslararası işbirliği, pazar ve ticaret
politikası ile finansman yönetimidir.
Bu kapsamda balıkçılık yönetimi
altında AB sularındaki balık stoklarının devamlılığını sağlamaya ilişkin
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca
Norveç, İzlanda, Fas gibi ülkelerle
balıkçılık konusunda işbirlikleri geliştirilmesi ortak politikada önemli
bir içerik oluşturmaktadır. Üçüncü
sıradaki başlık olan pazar ve ticaret
politikası ise adil rekabetin yaratılması ve AB içerisinde satılan deniz
ürünlerine ilişkin standartların beAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lirlenmesini içermektedir.
Ortak Balıkçılık Politikası, 20142020 döneminde Avrupa Denizcilik
ve Balıkçılık Fonu ile finanse edilmektedir. 7 yıllık AB bütçesinden
6 milyar 400 milyon Avro ayrılan
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’nun %11’i Avrupa Komisyonu;
geri kalan %89’u üye ülkeler tarafından yönetilmektedir.
Ortak Balıkçılık Politikası altında
tüm AB ülkeleri suları tek bir bölge
olarak kabul edilmektedir. Her yıl
Tarım ve Balıkçılık Konseyi tarafından Uluslararası Deniz Araştırmaları
Konseyi ve Balıkçılık Bilimsel, Teknik
ve Ekonomik Komitesi gibi uluslararası kuruluşların ve AB organlarının
tavsiyeleri doğrultusunda av kotaları belirlenmektedir. Ticari balık
stoku için belirlenen kotalar, 2020
yılına kadar Ortak Balıkçılık Politikası’nın sürdürülebilirlik hedeflerine
ulaşma hedefine uygun olmalıdır.
Her balıkçı gemisi bireysel kota almaktadır. AB üyesi olmayan ülkelerle paylaşılan kotalar, Kuzey-Doğu
Atlantik Balıkçılık Komisyonu gibi
bölgesel balıkçılık yönetim kuruluşları aracılığıyla ikili veya çok taraflı
olarak kararlaştırılmaktadır.
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Ortak Dış ve Güvenlik
Politikası (Common
Foreign and Security
Policy)
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
(ODGP), Avrupa Birliği (AB) Üye
Devletlerinin dış ve güvenlik politikası alanlarında işbirliği sağlamak ve
uluslararası olaylar karşısında ortak
tutum benimsemek amacıyla özellikle 1970’li yıllardan itibaren atılan
bir dizi adımın sonucudur. ODGP,
aynı zamanda, Avrupa bütünleşmesinin siyasi niteliğini somutlaştıran
yönüyle de tartışmalı bir politika
alanı olagelmiştir.
Tarihsel olarak, ODGP’nin gelişimi
iki ayrı dönemi içermektedir. Bunlardan ilki, Avrupa Siyasi İşbirliğinin
(ASİ) ortaya çıktığı 1970’li yıllardan
Maastricht Antlaşması’na kadar
olan ve daha çok yayımlanan raporlar ile sürecin gelişim gösterdiği
1970-1993 arası dönemdir. Bu dönem, dış ve güvenlik politikası alanındaki işbirliğinin ağırlıklı olarak
Avrupa Toplulukları (AT) çerçevesi
dışında yürütüldüğü bir dönem ol862

muştur. İkincisi ise ODGP’nin Birlik
bünyesinde geliştiği, düzenlemelerin Birlik antlaşmaları ile yapılarak
kurumsallık ve resmiyet kazandırıldığı Maastricht Antlaşması ve sonrası dönemdir.
ODGP’nin öncülü kabul edilen ASİ,
1970 yılında yayımlanan Davignon
Raporu ile fiiliyat kazanmıştır. Her
ne kadar 1970’li yıllardan itibaren başvurulan bir yöntem olsa da
ASİ’nin gelişimi, Pleven Planı (1950)
ve Fouchet Planı (1961) girişimlerine dayanmaktadır. Bu planların
başarısızlıkla sonuçlanması ve Fransa’nın öncülüğünde Üye Devletler
arasında 1959’dan itibaren dışişleri
bakanları düzeyinde yapılan toplantılar, bütünleşmeye siyasi boyut
kazandırma isteğinin varlığı Davignon Raporu’nun ortaya konmasında
etkili olmuştur. Böylece 1970 yılında
Lüksemburg’da Lüksemburg Raporu
olarak da anılan Davignon Raporu
kabul edilmiştir. Bundan sonra ASİ,
dış politika konularında bir işbirliği zemini olmuştur. ASİ, Topluluk
çerçevesi dışında oluşturulan bir
mekanizma olmuş ve Üye Devletler arasında uluslararası gelişmeler karşısında mümkün olduğunca
ortak hareket edebilmek adına söz
konusu gelişmelere karşı geliştirilecek tutumların uyumlaştırılması,
bunun için de bilgi ve görüş alışverişinde bulunulması amaçlanmıştır
Bu çerçevede dışişleri bakanlarının
yılda dört kez toplanması öngörülmüştür. ASİ’nin kurumsallaşma
süreci, Avrupa Tek Senedi’ne kadar yayımlanan raporlar ve planlar
üzerinden yürütülmüştür. Topluluk
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

organlarının karar alma sürecinde
etkisi bulunmamakla birlikte Topluluk ile ASİ arasındaki bağ, görece
Avrupa Parlamentosu (AP) üzerinden somutluk kazanmıştır. Örneğin
Avrupa Komisyonunun ASİ’nin kapsamında yer alan konularda karar
verme yetkisi bulunmamaktadır ya
da alınan kararlar, Topluluk Adalet
Divanı’nın (ATAD) denetimine tabi
tutulmamıştır. Buna karşın 1973 Kopenhag Raporu ile uluslararası gelişmelere ilişkin AP’ye bilgi verilmesi
ve görüşünün alınması sağlanmıştır.
Böylece 1976’dan itibaren Dışişleri
Bakanları Konseyi, AP’den gelen soruları cevaplamaya başlamıştır. Nitekim 1974 Tindemans Raporu, dış
politika konularının AT yetki alanına
dahil edilmesi, AT ve ASİ şeklinde
ikili yapının ortadan kaldırılmasını
önermiştir. Ayrıca bütünleşme fikrini destekler nitelikte oyçokluğu ile
karar alınmasını öngörmüştür. 1981
Londra Raporu ile güvenlik alanında iş birliği ASİ kapsamına alınmış
ve ayrıca bir Sekretarya oluşturulmuştur. 1987 yılına gelindiğinde ise
Avrupa Tek Senedi’nde dış politika
konularında işbirliğinin hukuki çerçevesi çizilerek ASİ, Topluluk bünyesine dahil edilmiştir. Dış ve güvenlik politikalarında işbirliğinin bu
şekilde arttırılması ODGP’nin gelişimine ivme kazandırırken, 1990’larda yaşanan uluslararası gelişmeler
ASİ’nin Maastricht Antlaşması’yla ODGP’ye dönüştürülmesinde
önemli bir etken olmuştur.
Tüm dış ve güvenlik politikalarını
içerecek şekilde bir ODGP’ye zemin
hazırlayan Maastricht AntlaşmaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

sı’na giden sürecin nedenleri arasında, tarihsel olarak varlığını sürdüren
ve görece benimsenen bütünleşmeye siyasi nitelik kazandırma ve artan
işbirliğinin devam ettirilmesi isteği
gösterilebilir. Dış ve güvenlik konularında süregelen bu işbirliğinin, özellikle 1990’lı yıllarda yaşanan uluslararası gelişmeler karşısında yetersiz
kalışı da ortak bir dış ve güvenlik
politikası ihtiyacını gözardı edilemeyecek bir şekilde hissedilir kılmıştır.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ortaya çıkan belirsizlik ve oluşmaya
başlayan yeni düzen, Avrupa’nın geleceği ve bu yeni düzen içerisindeki
rolü ve/veya konumunun ne olacağı
tartışmalarında etkili olmuştur. Soğuk Savaş boyunca ABD güvenlik
şemsiyesi altında olan Avrupa’nın
otonom bir hareket kabiliyeti arayışı
ve uluslararası gelişmelerde aktif ve
belirleyici bir rol üstlenme isteği söz
konusuydu. Ancak gerek Yugoslavya’nın dağılması sürecinde gerekse Körfez Savaşı’nda Üye Devletler
arasındaki dış politikaya karşı görüş
ayrılıkları ve izlenen farklı politikalar
etkin bir aktör olmanın gerisinde
kalmasına neden olurken, AB Üye
Devletlerinin dış politika ve güvenlik politikalarında işbirliği ihtiyacını
da artırmıştır. Güvenlik kavramının
Soğuk Savaş anlayışına uygun olarak askeri nitelik taşımasının aksine
1990’lı yıllarda insani, ekonomik,
çevre gibi farklı boyutları içerecek
şekilde genişlemesi de farklı yaklaşımları gerektirmiştir. Tüm bu gelişmelerin tetiklediği uluslararası
ortamda Maastricht Antlaşması ile
ODGP hayata geçirilmiştir. Böylece
ODGP’nin Birlik çerçevesi içerisin863

de yer aldığı ve antlaşmalar yoluyla
düzenlenerek karmaşık bir kurumsal
yapı, çeşitli araçlar ve prosedürlerle
zenginleştirildiği ikinci döneme girilmiştir.
Maastricht Antlaşması ile ASİ’nin
ardılı olarak öngörülen ODGP, hükümetlerarası nitelik taşımakta ve buna
paralel olarak Birliğin supranasyonal
niteliklerini yansıtan iki kurum olan
Komisyon ve AP’ye sınırlı yetkiler
sunmaktaydı. Kararlar ise oybirliği ile alınmaktadır. Bu durum, Üye
Devletlerin alınacak kararları veto
edebilmesine imkân sağlamak anlamına gelebilirdi ki alınacak kararların engellenmesini önleme amacıyla
Amsterdam Antlaşması’nda yapıcı
çekimserlik usulü getirilmiştir. Amsterdam Antlaşması, bazı dış politika
konularında nitelikli oy çokluğu usulünü de kabul etmiştir. ODGP’nin kurumsallaştırılmasına dair ilk düzenleme adımı da bu antlaşmayla atılmış,
ODGP Yüksek Temsilciliği oluşturulmuştur. (Bkz. Yüksek Temsilci)
Nice Antlaşması ile ODGP daha da
güçlendirilmiş ve Konsey’in bazı konularda nitelikli oy çoğunluyla karar
alması sağlanmıştır. Güçlendirilmiş
işbirliği prosedürü getirilerek Birliğin tüm üyeleri tarafından işbirliğinin oluşturulamaması halinde, belirli
sayıda Üye Devletin kendi aralarında
işbirliğine gitmesi mümkün kılınmıştır.
Lizbon Antlaşması ile getirilen yenilik ise dış ilişkilerin yürütülmesinin
merkezileştirilmesidir. Birlik Dışişleri
ve Güvenlik Politikası Yüksek Tem864

silcilik makamı ve Avrupa Dış Eylem
Servisi oluşturulmuştur. Bir diğer
yenilik ise Lizbon Antlaşması madde
42/7’de öngörülen ortak savunma
maddesidir. Bir Üye Devletin kendi
ülkesine silahlı saldırı olması halinde
diğer Üye Devletlerin sahip oldukları
tüm araçlarla yardıma çağrılabilmesi
mümkün hale gelmiştir. Bu madde
ilk kez, 2015 yılında Paris saldırısından sonra Fransa tarafından harekete geçirilmiştir.
ODGP’nin kurumsal yapısına bakıldığında şu kurumlar karşımıza çıkmaktadır.
•

AB Zirvesi (ODGP’nin tüm yönetiminden sorumludur.)

•

Bakanlar Konseyi (ODGP’nin işleyişi bakımından merkezdedir.)

•

Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi

•

Avrupa Komisyonu (Lizbon Antlaşması ile rolü güçlendirilmiştir.
Dış ilişkiler alanındaki konuların
yürütülmesinden sorumludur.
Ekonomik yaptırımlar gibi yetki
alanına giren konularda Komisyon’un önerisine dayanarak hareket edilir. Yüksek Temsilci Komisyon üyesidir.)

•

Avrupa Parlamentosu (Yüksek Temsilci, ODGP konusunda
AP’ye düzenli olarak danışır, bu
politikalar hakkında AP’ye bilgi
verir.)

ODGP’nin uygulanmasında başvuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rulan araçlar ortak strateji, ortak
tutum ve ortak eylem olmuştur.
ODGP’nin genel yönlendirici ilkelerinin belirlenmesi, bu ilkelere uygun
hedeflerin saptanması ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için işbirliğine olanak sağlanması bu araçlarla
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ilki
2003 yılında yayımlanan ve küresel
tehditler ve uluslararası gelişmeler
karşısında Birliğin üstleneceği ve/
veya üstlenmeyi arzuladığı rol ve bu
rolü gerçekleştirmek için başvurulacak ilkelere, hedeflere, araçlara yer
veren Avrupa Güvenlik Stratejisi
de ODGP’nin uygulanmasında başvurulan araçlardandır. 2008 yılında
gözden geçirilen belge, daha sonra
2016 yılında Avrupa Birliği Küresel
Stratejisi olarak yenilenmiştir.
ODGP’nin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde hükümetlerarası bir
yöntem benimsenerek ilerlemiştir.
Bu süreçte Üye Devletlerin dış ve
güvenlik politikaları konusundaki
kaygıları ve farklı çıkar ve politikaların uyumlaştırılmasının zorluğu
ve egemenliğe ilişkin hassasiyetin
etkisinden bahsetmek mümkündür.
Söz konusu farklılaşmalar ve hassasiyetler gözetildiğinde bütünleşme
sürecine olumsuz etkisi olmaması
amacıyla ODGP kapsamında görece
esneklik olarak değerlendirilebilecek iki mekanizma oluşturmuştur:
Güçlendirilmiş İşbirliği ve Daimî
Yapılandırılmış İşbirliği. Her ne kadar, ODGP alanında kurumsallaşma
yönünde adımlar atılıyor olsa da AB
Üye Devletleri arasında uluslararası
sorunlara karşı ortak bir tutum benimsemesi veya ortak bir strateji
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

benimsenmesi halen farklı ulusal
çıkarlar nedeniyle zaman zaman
mümkün olamamaktadır.
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Ortak Enerji Politikası
(Common Energy Policy)
–Melis BOSTANOĞLU–
Ortak enerji politikasının temelleri
2006 yılında A European Strategy
for Sustainable, Competitive and
Secure Energy başlıklı Yeşil Kitap ile
atılmıştır. Bu kitapta, Avrupa Birliği’nin (AB) gelişen ve değişen yeni
düşük karbonlu enerji teknolojilerine ayak uydurmasının, enerji konusunda rekabetçiliğini koruyabilmesinin ve tüm vatandaşlarına güvenli,
verimli enerji sunabilmesinin en iyi
yolunun tüm AB ülkelerinin ortak
bir enerji politikası uygulamasından
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geçtiği belirtilmiştir. Rapor, rekabet
edebilirlik, enerji iç piyasası, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
sürdürülebilir kalkınma, yenilik ve
teknoloji, dış politika gibi altı eylem
gerektiren alandaki sorunları tespit
etmiştir ve yeni kapsamlı Avrupa
enerji politikasına temel oluşturabilecek seçenekler ortaya koymuştur.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 2009 yılında eklenen
194’üncü maddesine göre, iç pazarın kurulması ve işleyişi bağlamında,
çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ihtiyacına yönelik olarak Birliğin enerji politikası, Üye Devletler
arasında bir dayanışma ruhu içinde:
enerji piyasasının işlevselliğini sağlamalı; Birliğin enerji arzının güvenliğini sağlamalı; enerji verimliliği ve
tasarrufunu, yeni çeşit yenilenebilir
enerjilerin gelişimini teşvik etmeli
ve enerji ağlarının bağıntılı hale gelmesini teşvik etmelidir.
Ancak bu konuları ilgilendiren ortak
enerji politikasının dışında kalan,
Üye Devletler’in enerji kaynaklarını
kullanma koşulları, farklı çeşit enerji
kaynakları arasında yapacağı seçimi
ve enerji arzlarının genel yapısı konularında kendi karar verme hakkına sahiptir.
Bu ortak enerji politikası doğrultusunda da 2015 yılında Enerji Birliği
kurulmuştur.
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Ortak Eylem 		
(Joint Action)
–Hatice YAZGAN–
Ortak eylem, ortak tutum ve ortak strateji ile birlikte Ortak Dış
ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP)
araçlarından biri olarak Maastricht Antlaşması ile tanımlanmış ve
operasyonel bir eylem gerektiren
spesifik durumlar için kullanılmıştır. Ortak eylemin uygulanabileceği
alanlara, Avrupa’da silahsızlanma
ve silah kontrolü konuları, nükleer
silahların yayılmasının önlenmesi ve
ekonomik güvenlik konuları örnek
verilebilir. Maastricht Antlaşması
AB üye ülkelerinin “önemli ve ortak
çıkarları”nın olduğu alanlarda ortak
eylem yoluyla ODGP’yi uygulayacağını belirtmiştir. (Madde j.1.2) Ortak
eylemin uygulanmasına ilişkin prosedür Maastricht Antlaşması’nda
ortaya konmuştur. (Madde J.3) Ortak eylemler, AB üye ülkelerini ilgili
konuda kabul ettikleri ulusal eylem
ve tutumlarda bağlar. Uygulanan
ortak eylemlere örnek olarak; Bosna’da insani yardım ve Mostar’da
Batı Avrupa Birliği (BAB) desteğiyle
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gerçekleştirilen operasyonlar gösterilmektedir. Lizbon Antlaşması ile
“ortak eylem” yerine hukuki bir araç
olarak “karar”lar (decision) kullanılmaya başlanmıştır.
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Ortak Gümrük Tarifesi
(Common Customs Tariff)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Ortak Gümrük Tarifesi (OGT), Avrupa Birliği’nin (AB) Birlik dışındaki
üçüncü ülkeler karşısında uyguladığı ve tüm üye ülkeler için aynı olan
gümrük tarife oranları anlamına gelmektedir. Daha genel tanımıyla, aralarında Gümrük Birliği ilişkisi tesis
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eden AB Üye Devletlerinin, üçüncü
ülkelere uyguladığı ortak gümrük
tarifesi oranlarını ifade etmektedir. Yani Birliğin kendi arasında ve
gümrük birliği tesis ettiği Türkiye,
Andorra ve San Marino dışındaki diğer ülkelerden ithal edilen ürünlere
uygulanan gümrük tarife oranlarıdır.
Türkiye de AB ile 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği uyarınca Birliğin OGT’sine uyum
sağlama taahhüdünde bulunmuştur. Bu süreçte öncelikle Ankara
Anlaşması ile Türkiye’nin Avrupa
Ekonomik Topluluğu’na (AET) entegrasyonu için üç dönem ortaya
konmuş ve bunlardan sonuncusu
olan nihai dönemde Türkiye ile Topluluk arasında bir Gümrük Birliği tesis edilmesi öngörülmüştür. 6 Mart
1995 tarihinde düzenlenen Ortaklık
Konseyi’nde alınan karar ile 1 Ocak
1996 itibarıyla Türkiye-AB Gümrük
Birliği yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu
kapsamda AB’nin OGT’sini kabul etmiş ve ayrıca dış ticarette uygulanan
AB mevzuatına yakınlaşma taahhüdünde bulunmuştur. Türkiye gerektiği durumlarda gümrük tarifesini,
OGT’deki değişikliklere uygun bir
biçimde revize etmektedir.
Okuma Listesi
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Başkanlığı, (2019), Gümrük Birliği,
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Ortak Güvenlik ve
Savunma Politikası
(Common Security and
Defence Policy)
–Burak TANGÖR–
Avrupa’da bir ortak savunma politikası düşüncesi, 1948 yılında Birleşik
Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda
ve Lüksemburg arasında imzalanan
Brüksel Antlaşması’na kadar geriye
götürülebilir. Söz konusu antlaşma,
Avrupa Savunma Topluluğu’nu kurma girişiminin gerçekleşememesinden sonra, 1954 yılında revize edilmiş ve Batı Almanya ile İtalya’nın
da dahil olduğu on üyeli Batı Avrupa Birliği (BAB) örgütü kurulmuştur. Antlaşma, bir karşılıklı savunma
hükmü içermekteydi; ancak BAB’ın
güvenlik ve savunma işlevleri Soğuk
Savaş döneminde fiilen BAB üyelerinin tamamının da üyesi olduğu
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) bırakılmıştır. Batı Avrupa
Birliği, 20. Yüzyılın sonlarına değin
Avrupa’da güvenlik ve savunma konularının tartışıldığı ve danışıldığı
bir forum olma özelliğini korumuştur. 1991’de Maastricht’te toplanan
BAB Bakanlar Konseyi, AB Üye Devletlerini BAB’a katılmaya veya gözlemci statüsü kazanmaya davet etmiştir. Mayıs 1994’te Kirchberg’deki
(Lüksemburg) toplantıda ise Avrupa
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Birliği (AB) ile Avrupa Anlaşması
imzalamış olan Orta ve Doğu Avrupa’daki ülkelere özgü bir Ortaklık
Ülkeleri statüsü oluşturularak söz
konusu ülkelerin BAB’ın faaliyetlerine katılmasına izin verilmiştir.
Soğuk Savaş döneminin kapanmasından ve Balkanlar’daki çatışmaların ardından AB çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi alanlarında sorumluluk alması gerektiğini görmüştür. 1992 yılında Bonn’da (Almanya)
toplanan BAB Konseyi, Petersberg
Görevleri olarak adlandırılan faaliyetlerde (insani yardım ve kurtarma
görevleri; barışı koruma görevleri,
barış sağlama dahil kriz yönetiminde muharebe güçlerinin görevleri)
örgütü yetkilendirdi. Petersberg Görevleri daha sonra 1997 yılında imzalanan (ve 1999 yılında yürürlüğe
giren) Amsterdam Antlaşması’nda
da yer bulmuştur (Amsterdam Antlaşması 17. Madde). Barışı sağlama”
terimi, uzlaşmaya dayalı bir çözümle
“barışı uygulama” ile eşanlamlı olarak kabul edilmiştir. AB Zirvesi’nin
ortak bir savunma politikasına yol
açabilecek ortak bir savunma politikasının aşamalı çerçevelenmesi
dahil, Birliğin güvenliğiyle ilgili tüm
sorunları içereceğine karar verebileceği hükme bağlanmıştır (Amsterdam Antlaşması 17. Madde). Aynı
antlaşmada Ortak Dış ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi makamı
oluşturulmuştur. Söz konusu makamın, AB’nin dış politika konularında
tek sesliliğini sağlaması ve AB’nin
dış politikadaki yüzü olması amaçlanmıştır.
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Aralık 1998’deki Birleşik Krallık ve
Fransa arasındaki Saint Malo Zirvesi’nde AB’nin güvenilir askeri güçler tarafından desteklenen otonom
eylem kapasitesine sahip olması
gerektiği konusunda iki ülkenin liderleri anlaştılar. Akabinde, Haziran 1999 Köln AB Zirvesi’nde Üye
Devletler Birliğin askeri kuvvetlerle
desteklenecek otonom eylem kapasitelerini geliştirmek arzusunu teyit
etmişler ve askeri operasyonların
analizi, planlanması ve yürütülmesi için kurumsal düzenlemelerin
yapılması gerekliliği konusunda
anlaşmışlardır. Dahası, Üye Devletler özellikle kriz yönetimi operasyonlarına uygun askeri güçler
ve karargahlar geliştirme ihtiyacını
belirterek konuşlandırılabilir kuvvetlerin ya NATO varlıklarından ya
da AB Üye Devletlerinin ulusal veya
çok uluslu katkılarından oluşan bir
havuzdan alınmasını öngörmüştür.
Köln AB Zirvesi’nde, OGSP’nin başarılı bir şekilde oluşturulması için
gerekli görülen ilkeler de ana hatlarıyla belirlenmiştir. Zirve’de, ayrıca,
BAB’ın işlevlerinin AB’ye dahil edilmesi öngörülmüştür. Son olarak,
Amsterdam Antlaşması ile oluşturulmuş olan Ortak Dış ve Güvenlik
Politikası (ODGP) Yüksek Temsilcisi
olarak Javier Solana atanmıştır.
AB’nin uluslararası çabalarda ön
saflarda yer aldığı bir alan olan sivil
kriz yönetimi, AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın önemli
bir parçasını oluşturmakta ve Sivil
Temel Hedefler tarafından yönlendirilmektedir. İlk Sivil Temel Hedef,
2000 Feira AB Zirvesi toplantısında
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belirlenmiştir. AB Zirvesi, polislik,
hukukun üstünlüğü, sivil idare ve
sivil korumayı AB için dört öncelikli alan olarak tanımlamıştır. Polislik
alanında, AB Üye Devletlerinin kriz
yönetimi operasyonları için toplu
olarak 5.000’e kadar polis memuru
sağlayabileceği ve 1000 polis memurunu yüksek hazırlıklı bir şekilde
30 gün içinde görevlendirilebileceği
gibi somut hedefler belirlenmiştir.
AB Üye Devletleri ayrıca sivil polislik
için bir dizi kilit görev tanımlamışlardır (Yerel polisin gözlenmesi, yerel
polise danışmanlık hizmeti verilmesi ve/veya yerel polisin eğitilmesi, iç
krizlerin ve çatışmaların önlenmesi
veya hafifletilmesi, çatışma sonrası
acil durumlarda kanun ve düzenin
yeniden sağlanması ve yerel polisin
insanların korunmasında desteklenmesi).
2000 yılında, Marsilya’daki (Fransa) BAB Bakanlar Konseyi, örgütün
yeteneklerini ve işlevlerini AB’ye
devretmeyi kabul etmiştir. 1 Ocak
2002’de, Batı Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü ve
Uydu Merkezi, sırasıyla Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü
(EUISS) ve Avrupa Birliği Uydu Merkezi (EUSC) olmuştur. 2004 yılında
kurulan Avrupa Savunma Ajansı
(EDA), BAB içindeki silahlanma örgütü ve grubu tarafından atılan temeller üzerine inşa edilmiştir.
2001 Göteborg AB Zirvesi üç öncelik
alanı için somut hedefler belirlemiştir. Buna göre, 2003 yılına kadar AB,
hukukun üstünlüğü alanındaki kriz
yönetimi operasyonları için hazır869

lanmış ve 30 gün içinde görevlendirilebilecek 200 hâkim ve savcıya
sahip olması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, sivil idare alanında bir uzmanlar havuzu oluşturmayı (genel idari,
sosyal ve altyapı işlevleri) ve tümü
çok kısa sürede konuşlandırılabilen 2.000 kişiye kadar sivil koruma
ekipleri sağlamayı hedeflemiştir. AB
Zirvesi 3-7 saat içinde gönderilebilecek 10 uzmandan oluşan 2-3 değerlendirme / koordinasyon ekibinin
oluşturulmasını öngörmüştür.
Konsey Ortak Eylemi tarafından
Bosna ve Hersek’te Avrupa Birliği Polis Misyonu’nun (EUPM/BiH),
Mart 2002’de oluşturulmasından
2020 yılına değin, Ortak Güvenlik ve
Savunma Politikası kapsamında üç
farklı kıtada otuzdan fazla sivil misyon ve/veya askeri operasyon başlatılmıştır. Mart 2003’te AB ve NATO
arasında AB liderliğindeki kriz yönetimi operasyonları için NATO varlıklarından ve yeteneklerinden yararlanmasına izin veren Berlin Artı
Anlaşması olarak bilinen düzenlemeler kabul edilmiştir. Berlin Artı
anlaşmasının imzalanması, AB’nin
ilk askeri operasyonu olan Concordia Operasyonunun Aralık 2003’te
Makedonya Cumhuriyeti’nde başlatılmasına olanak sağlamıştır.
AB Zirvesi tarafından 12-13 Aralık
2003 tarihlerinde kabul edilen Avrupa Güvenlik Stratejisi, Ortak Dış
ve Güvenlik Politikası için kavramsal çerçeve sağlamıştır. 2003 yılında
ABD öncülüğündeki Irak işgali nedeniyle AB Üye Devletleri arasında
yaşanan bölünme, AB düzeyinde iç
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uyumu artırmak için ortak bir stratejik vizyona olan ihtiyacı arttırmıştı.
Bu sebeple AB Üye Devletleri dönemin ODGP Yüksek Temsilcisi Javier
Solana’yı böyle bir strateji hazırlamakla görevlendirdiler. “Daha İyi
Bir Dünyada Güvenli Bir Avrupa”
başlıklı belge AB tarihinde ilk defa
Birliğin güvenlik ortamını analiz etmiş ve başlıca güvenlik sınamalarını
tanımlamış, bu güvenlik sınamalarının AB’ye olası siyasi etkilerini
belirtmiştir. Söz konusu belge, 2008
yılında gözden geçirilerek “Avrupa
Güvenlik Stratejisinin Uygulanmasına İlişkin Rapor: Değişen Bir Dünyada Güvenliği Sağlamak” adıyla güncellenmiştir.
Brüksel’deki 2004 Sivil Yetenekler
Taahhüt Konferansı’nda Sivil Temel
Hedefe ulaşıldığı ve hatta aşıldığı
tespit edildikten sonra, Sivil Temel
Hedef 2008’i belirleme çalışmalarına başlanmıştır. Sivil Temel Hedef
2008, Feira’da belirlenenlere iki
yeni öncelik eklemiştir: Misyonları
izleme ve AB Özel Temsilcileri için
destek. Ayrıca, AB’nin eşzamanlı
görevler yürütme ihtiyacı vurgulanmıştır. Belgede ayrıca, AB’nin
güvenlik sektörü reformuna katkıda
bulunması ve silahsızlanma, seferberliğin kaldırılması ve yeniden bütünleşme süreçlerini desteklemesi
gerektiği belirtilmiştir.
2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon
Antlaşması’nda Avrupa Güvenlik
ve Savunma Politikası adı Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası olarak
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değiştirilmiştir. Avrupa ifadesi yerine “ortak” kullanılması, söz konusu
siyasa alanında daha bütünleşmeci
bir evreyi çağrıştırması bakımından
önem taşımaktadır. Nitekim, Lizbon Antlaşması’nda karşılıklı yardım (ABA 42. madde) ve dayanışma
(ABİHA 222. madde) hükümleri yer
almaktadır. Karşılıklı yardım hükmü
içeren Lizbon Antlaşması’nın kabul
edilmesinin ardından, BAB’nin tüm
işlevleri etkin bir şekilde AB’ye dahil
edilmiştir. 2009 Lizbon Antlaşması
(ABA Madde 42) Petersberg görevlerini genişletmiştir (İnsani yardım
ve kurtarma görevleri, çatışma önleme ve barışı koruma görevleri,
barış sağlama dahil olmak üzere kriz
yönetiminde muharebe güçlerinin
görevleri, ortak silahsızlanma operasyonları, askeri tavsiye ve yardım
görevleri; çatışma sonrası istikrarlaştırma görevleri).
Lizbon Antlaşması’nda, ayrıca,
ODGP Yüksek Temsilcisinin adı Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi olarak değişmiştir.
Yüksek Temsilci, hem Dışişleri Konseyi’ne başkanlık etmekte hem de
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. Bu iki
farklı görev, Yüksek Temsilciye, dış
ve güvenlik politikalarında Birliğin
tüm varlıklarını bir araya getirerek,
kriz yönetiminde kapsamlı bir yaklaşım uygulamasına olanak tanımaktadır. Antlaşmadaki bir başka yenilik, Avrupa Dış Eylem Servisi’nin
kurulmasıdır. 2011 yılında faaliyete
geçen birim, Birliğin dış ilişkilerinin
yürütülmesinde Konsey ile Komisyon arasında daha iyi bir koordinasAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yonun kurulmasını sağlayarak, dış
politika ile dış ilişkiler arasında bir
eşgüdümün kurulmasını kolaylaştırmıştır.
Daimî Yapılandırılmış İşbirliği, “askeri kabiliyetleri daha yüksek kriterleri karşılayan ve bu alanda en zorlu
görevler için birbirlerine karşı daha
bağlayıcı taahhütlerde bulunan
Üye Devletlere’ yönelik bir düzenlemedir (ABA, 42. Madde). Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
geliştirilmesinde yeni bir aşamaya
ve güvenlik ve savunma alanında AB
için daha iddialı bir role katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Bunun
için Üye Devletler, teçhizat harcamalarına ilişkin hedeflere ulaşmak
için işbirliği yapmaya, askeri donanımı uyumlu hale getirmeye, lojistik
ve eğitimi koordine etmeye teşvik
edilmektedir. Antlaşma’nın “güçlendirilmiş işbirliği” hükümlerinin
aksine (ABA 20. Madde), bu düzeyde işbirliğinin gerçekleşmesi için
gerekli asgari devlet sayısı yoktur.
Ayrıca Antlaşma, Avrupa Savunma
Ajansı’nın Üye Devletlerin katkılarının düzenli bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmasını şart
koşmaktadır (ABA 42. Madde).
Haziran 2016’da Avrupa Birliği’nin
Dış ve Güvenlik Politikası için Küresel
Strateji belgesi yayımlanmıştır. (Bkz.
Avrupa Birliği Küresel Stratejisi) Söz
konusu Belge’de belirtilen amaçlar
ve hedefler kapsamında yılsonuna
değin güvenlik ve savunma politikası alanında üç ana sütundan oluşan
kapsamlı bir önlem paketi tanımlanmıştır. Birinci sütunda Avrupalıların
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kendi güvenlikleri ve savunmaları
için daha fazla sorumluluk almaları
yönünde hedefler tespit edilmektedir. İkincisinde ise, yani Avrupa
Savunma Eylem Planı’nda, AB Üye
Devletleri için savunma yeteneklerini geliştirmeleri ve Avrupa savunma
sanayisini güçlendirmelerine olanak
sağlayacak yeni mali araçlar tanımlanmaktadır. Son sütun ise, Birlik ile
NATO arasındaki işbirliği alanlarını
somutlaştırmaktadır.
Aralık 2017’de, AB Üye Devletlerinin AB Antlaşması’nın 42/6. ve 46.
Maddelerine dayanarak müşterek
savunma yetenekleri geliştirmelerini taahhüt eden Daimî Yapılandırılmış İşbirliği’ne (Permanent Structured Co-operation – PESCO), 25 ülke
katılmıştır. (Danimarka, Malta ve o
zaman halen üye olan Birleşik Krallık katılmamıştır.)
Avrupa müdahale inisiyatifi (European intervention initiative – EI2)
25 Haziran 2018 tarihinde Lüksemburg’daki savunma bakanları toplantısında dokuz Avrupa Birliği ülkesi (Fransa, Almanya, Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz) tarafından imzalanmıştır. EI2, NATO’yu tamamlayacak bir biçimde Avrupa’nın
özerk operasyon yeteneklerini sağlama çabaları kapsamında ortak bir
stratejik kültür inşa etmek olarak
açıklanmıştır. EI2, AB üyesi olmayanlara da açıktır.

seferberlik konularını içeren kabiliyet geliştirme planı kabul edilmiştir.
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası, Avrupa Birliği’nin, ulusal egemenlik hassasiyeti sebebiyle tartışmalı ve çekişmeli bir politika alanı
olagelmiştir. Avrupalılar, her ne kadar Birleşik Krallık olmadan geçmişte olduğundan daha az parçalanmış
görünseler de, savunma politikasında bir uzlaşı AB Üye Devletleri arasında halen sağlanabilmiş değildir.
Bu alanda en küçük ortak payda siyasa yapımı hakimdir.
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Ortak Karar Usulü
(Co–Decision Procedure
or Ordinary Legislative
Procedure)
Bkz. Olağan Yasama Usulü

28 Haziran 2018 tarihinde ise siber
eğitim ve öğretim, uydu iletişimi,
balistik füze savunması veya askeri
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Ortak Pazar
(Common Market)
Bkz. İç Pazar

Ortak Sanayi Politikası
(Common Industrial
Policy)
–Zelha ALTINKAYA ve Ceran ARSLAN
OLCAY–
Avrupa Birliği (AB) sanayi politikasının temel dayanağı, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
173. maddesinin birinci maddesidir.
Bu madde yapısal değişim, küçük ve
orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin),
uluslararası rekabet edilebilirliğini
temin eder. Aynı maddenin ikinci paragrafı da AB’ye üye ülkelerin sanayi
politikalarını rehber, göstergeler, en
iyi örneklerin paylaşımı, periyodik
gözlem ve değerlendirmeler yoluyla
koordine etme görevi verilmiştir. Ortak Sanayi Politikasının temel amaçları; Avrupa sanayisinin sürdürülebilir rekabetçiliğini güçlendirmek,
malların serbestçe dolaşabildiği açık
bir Tek Pazar yaratmak, Avrupa’nın
uzaydaki varlığını destekleyerek
önemli teknolojik kalkınmayı teşvik
etmek ve uydu temelli sektörlerinin
gelişmesini sağlamaktır.
AB’nin Lizbon Stratejisinden sonra
Avrupa 2020 Stratejisi de harekete geçirilen planlardan biri “küreselleşen dünyada sanayi politikası”
yaratmak, diğeri “yenilikçi birlik”
oluşturmak olmuştur. Bu politikalar
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

içerisinde; Ortak Sanayi Politikasının
küresel rekabete göre şekillenmesi,
hammaddeye erişimin güvence altına alınması, verimli bir ekonomiye
geçişin sağlanması, KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi, araştırma ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır.
AB küreselleşen pazarda adil bir
rekabet ortamı oluşmasını, açık pazar yaratılmasını ve sanayileşmenin
serbestleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak
için çeşitli yasalar çıkarır ve bunları
engelleyici hareketleri denetleyerek kontrol altına alır. AB menşeili
ürünlerin İç Pazar’da serbest dolaşımını sağlamak için AB mevzuatının
iç pazarla uyumunu gözetir gerekli
güncellenmelerin yapılmasını ve iç
pazarın yenilik ve kalkınma odaklı
standartlarda işlemesini sağlar.
Bu çerçevede, AB’de işletmelerin %
98’ini ve istihdamın % 67’sini oluşturan KOBİ’lere özel bir önem verilmiştir. Rekabet temelli amaçlarına
ulaşabilmek için, KOBİ’lerin oluşumunu ve finansmana erişimlerinin
desteklenmelerini kolaylaştırmak,
bu işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını ve ortaklıklar oluşturmalarını desteklemek, işletmelerin üçüncü ülkelerde de pazara girmelerine yardımcı olmak, faaliyet ve
araştırma koşullarının geliştirilmesini sağlayarak yeniliklerin artırılmasını desteklemek önem taşımaktadır.
Horizon 2020 ve Avrupa Yapısal ve
Yatırım Fonları gibi diğer AB programlarıyla sinerjileri optimize etme873

ye çalışırken, Avrupa 2020’nin akıllı,
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme
stratejisinin genel hedeflerine katkıda bulunur.
Avrupa Komisyonu, AB endüstrisine
modern, temiz ve adil bir ekonomi
için yatırım yapmaya yönelik bir sanayi politikası izlemektedir. Avrupa
Komisyonu, AB endüstrisine temel
amaç sadeceleri işletmeleri, sanayi
kuruluşlarını değil, bireyleri, bölgeleri canlandırmayı ve geleceğin akıllı,
yenilikçi, endüstrisi için en iyi teknolojilere sahip olmayı amaçlamaktadır.
AB endüstri yapısı, dijital ve diğer
yeni teknolojiler ve yeni iş modelleri tarafından yönlendirilen derin bir
dönüşümden geçmektedir. Bu nedenle endüstrinin küresel pazarlarda rekabetçi kalmasını sağlamak için
modernizasyon çabası gerekmektedir.
Bu nedenle sanayinin küresel pazarlarda rekabetçi kalmasını sağlamak
için teknoloji değişimi modernizasyon çabası gerekmektedir: Bunun
için teknolojik değişim, ürün ve
hizmetleri entegre etmek, atıkları
azaltan ve kirliliği önleyen teknolojiler geliştirmek ve doğru becerilere
sahip bir işgücüne yatırım yapmak,
işletmelerin, yatırımcıların, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin işbirliğini kolaylaştırmak için belirli bir
yerde işbirliği yapan işletme grupları
ve ilgili destekleyici aktörlerin geliştirilmesi tematik akıllı uzmanlık platformları aracılığı ile yerel endüstriler
arasındaki ortaklıkları teşvik etmek,
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akıllı uzmanlaşma stratejileri ve Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları ile
bölgesel dönüşüm desteklemek, yol
gösteren teknolojiler geliştirmek,
Avrupa Endüstrisinin dijital dönüşümünü desteklemek, enerji ve kaynak
etkin teknolojilerin teşvik edilmesi,
yeni biyomalzemeler, metaller, polimerler ve ileri üretim gibi anahtar
etkileştirme teknolojilerinin geliştirilmesini ve alımını desteklemek,
alan verilerinin sektördeki alımını
arttırmak yollarını izler.
Endüstri 2030 Yüksek Düzeyli Sanayi
Yuvarlak Masası, gelecekteki AB sanayi politikası eylemi hakkında bağımsız önerilerde bulunmak üzere
Aralık 2017’de Avrupa Komisyonu
tarafından kurulmuştur. Küçük ve
büyük işletmeleri, geleneksel ve yıkıcı endüstrileri, sendikaları innovasyon ve araştırma topluluğunu, ayrıca
finans ve akademiyi temsil eden 20
uzmandan oluşur. Haziran 2019’da
grup 2030 yılına kadar bir endüstri
vizyonu nihai raporunu yayınlamıştır.
Avrupa sanayi modeli topluma, çevreye ve ekonomiye sorumlu bir şekilde değer sağlayacak küresel bir
güç olarak planlanmaktadır. Sürekli
gelişen ve güçlü demokratik ilkelerden, özgürlüklerden, çeşitliliğin,
birliğin ve hukukun üstünlüğünden
faydalanan gezegensel sınırlara ve
biyo-çeşitliliğe saygı göstermektedir.
Giderek artan nüfus kısıtlı ve kaynak
kısıtlı bir alanda başarılı, yenilikçi,
sürdürülebilir, rekabetçi ve insan
merkezli bir işbirliği ekonomisi haline getirmesi planlanmaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

En ileri teknolojilere ve çığır açan
teknolojilere büyük yatırım yapmaya öncelik vermekte ve gezegensel
sınırlara ve biyoçeşitliliğe saygı göstermekte, akıllı Avrupa ve küresel
ittifaklarla liderlik etmekte, küresel rekabetçiliği pekiştirecek ve en
önemlisi, önemli toplumsal zorlukları ele alarak mevcut ve gelecek
nesillere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en

4. Sanayi devrimi ile daha da önem
kazanan Sanayi Politikası’nın geleceğine sürekli yatırım yapmaya
devam eden Avrupa Komisyonu,
modern, temiz ve adil ekonomi için
çeşitli inisiyatifler aracılığı ile süreci sürekli dinamik tutmaktadırlar.
Sanayi’nin hedefler doğrultusunda
iyileşmesine yönelik girişimleri mali
olarak destekleyen programlar oldukça önemlidir. Bu alanda,”Yatırım
Plan”ı, “Ufuk 2020” ve “COSME”
mali yardım programları proje bazlı
destekler vermektedir.

Ortak Savunma Maddesi
(Mutual Defence Clause)

Bu kapsamda düzenlenen Endüstri
günleri, Endüstri 2030 Yüksek Seviye Yuvarlak Masa görüşmeleri,
Avrupa için yatırım planı, Dijital Tek
Pazar Stratejisi bunların başlıcalarıdır.
Okuma Listesi
Sanayi politikası,
https://www.ikv.org.tr/images/files/A10-en.pdf
Industry Policy,
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Genç, Özlem. “Evaluation of Turkey’s Industrial Policy within the
Framework of the EU-Turkey Relations”, Economic Issues in Retrospect and Prospect”, (Ed. Gorecka,
Aleksandra, Altuğ Köktaş, Agnieszka
Parlinska), IJOPEC Publication, September 2018.

–Hatice YAZGAN–
Ortak savunma maddesi, Dayanışma Maddesi ve NATO’nun 5. Maddesi ile birlikte Avrupa Birliği’nin
(AB) savunma konusunda tehditlere
yönelik olarak kolektif bir cevap vermesini sağlayacak araçlardan biri
olarak kabul edilmektedir. Ortak Savunma Maddesi, Lizbon Antlaşması
ile değiştirilen Avrupa Birliği Antlaşması 42 (7). maddesinde tanımlanmaktadır.
Buna göre, “bir üye devlet kendi
topraklarında bir silahlı saldırıya
uğrarsa, diğer üye devletlerin bu
devlete sahip oldukları tüm araçlarla Birleşmiş Milletler Şartı 51. Madde’ye uygun olarak yardım etmek
yükümlülüğü vardır. Bu durum, bazı
üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının belirli özelliklerine halel getirmeyecektir”. Maddede geçen bazı üye devletlerin özelliklerin, İrlanda, İsveç, Avusturya
gibi tarafsız ülkeler olduğu kabul
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edilmektedir. Maddeye göre, “bu
alandaki taahhüt ve işbirliği, Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
üyesi devletler için kolektif savunmanın ve uygulamalarının temeli
olan NATO kapsamındaki taahhütleriyle tutarlı olacaktır.”
Ortak Savunma maddesinin ilk kez,
13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te
gerçekleşen terör saldırılarından
sonra, Fransa’nın inisiyatifiyle 17
Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen savunma bakanları toplantısında oybirliği ile alınan kararla aktive
edildiği kabul edilmektedir.
Okuma Listesi
Avrupa Birliği Resmî Gazetesi, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT
ve Avrupa Parlamentosu. “Mutual
Defence Clause” https://www.europarl.europa.eu/
Bakker, Anne. et al. “Executive Summary”. Spearheading European Defence: Employing the Lisbon Treaty
for a Stronger CSDP, Clingendael Institute, 2016, s.1–2.
European Council on Foreign Relations (ECFR). “Article 42.7: An Explainer”, 19 Kasım 2015, https://www.
ecfr.eu/article/commentary_article_427_an_explainer5019
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Ortak Strateji
(Common Strategy)
–Hatice YAZGAN–
Ortak Strateji Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) bir aracı
olarak Amsterdam Antlaşması ile
ODGP kapsamında yer alan mevcut
dış politika araçları olan ortak tutum ve ortak eylemlere eklenmiştir.
Amsterdam Antlaşması’na göre üye
devletlerin önemli ortak çıkarlarının
olduğu alanlarda Konsey oybirliği
ile ortak strateji oluşturmaya karar
verecektir. Ortak stratejilerin amacı, süresi ve Birlik ve üye devletler
tarafından temin edilecek araçlar
oluşturulacaktır. Konsey’in nitelikli
oyçokluğu ile kabul edeceği ortak
eylem ve ortak tutumlar yoluyla ortak stratejiler uygulanacaktır. (Madde J.3)
Amsterdam Antlaşması’ndaki düzenlemeye istinaden, Haziran 1999
tarihinde ilk kez Rusya Federasyonu
için bir ortak strateji oluşturulmuştur. Köln Zirvesi’nde oluşturulan
AB’nin Rusya’ya yönelik ortak stratejisi, AB ile Rusya arasında işbirliği
tesis etmek için başlıca iki stratejik
amaç ortaya koymuştur. Bunlardan
ilki, “Rusya’da istikrarlı, açık ve çoğulcu demokrasinin yerleştirilmesi,
hukukun üstünlüğünün ve Rusya ve
AB halklarının yararına olacak şekilde piyasa ekonomisinin oluşturulması”. İkincisi, “Avrupa’da istikrarın
sürdürülmesi, küresel güvenliğin
sağlanması ve karşı karşıya kalınan
ortak zorluklara karşı Rusya ile yoAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ğunlaştırılmış işbirliği ile cevap verilmesi”. Ortak stratejide, bu amaçların
gerçekleştirilmesi için Rusya’nın siyasi ve ekonomik dönüşümünü desteklemek üzere Birliğin Rusya’yı federal,
bölgesel ve yerel düzeyde destekleyeceği belirtilmektedir. Kabul edilen
ortak stratejinin Rusya ile stratejik
ortaklığı güçlendirme amacına yönelik olduğu belirtilmektedir. AB, gerek
AB kurumları, üye devletler ve gerekse uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
halinde stratejiyi yürütmek için gerekli araçları sağlayacaktır. Özellikle
AB ve Rusya arasında imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması ve ilgili
AB programları ve üye devletlerin
sağlayacağı araçlar ve programların
kullanılması öngörülmüştür. Strateji kapsamında öngörülen amaçların
gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilecek faaliyetler de Ortak Stratejide
belirtilmiştir. Örneğin demokratik kurumların desteklenmesi için AB’nin
sivil toplumla ilişkilerini güçlendirmesi ve sivil toplumu desteklemesi
bu faaliyetlerden birkaçıdır. Ortak
Strateji dönem konjonktürüne uygun
bir dış politika aracı olarak ortaya
çıkmıştır. (Bkz. Avrupa Birliği-Rusya
Federasyonu İlişkileri) Rusya dışında
Aralık 1999’da Ukrayna ve 2000 yılında Akdeniz bölgesi için ortak stratejiler oluşturulmuştur.
Okuma Listesi
AB Konseyi. “Common Strategy of the
European Union on Russia”, Köln, 3-4
Haziran 1999. https://op.europa.eu/
en/publication-detail/
EUR-Lex-Access to European Union
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Law. “Common Foreign and Security
Policy”, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ ve Amsterdam Antlaşması, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=EN
Tangör, Burak. “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen, (ed.) Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
673-704.

Ortak Tarım Politikası
(Common Agricultural
Policy)
–Selvi EREN–
Ortak Tarım Politikası tarımsal üretimi artırmak, adil yaşam standartlarını temin etmek, piyasa istikrarını
sağlamak, tedarik imkânlarını genişletmek ve tüketicinin makul fiyatlı
ürünlere erişmesini garanti etmek
başlıkları altında 5 ana amaç çerçevesinde 1962 yılında başlatılmıştır. 2
sütun altında incelenen Ortak Tarım
Politikası’nın ilk sütunu gelir desteği ve piyasa düzenlemesinden oluşurken; ikinci sütun, kırsal kalkınma
politikalarını içeriyor. Avrupa Tarım
Garanti Fonu (EAGF) birinci sütundaki alt başlıkları doğrudan ödemeler
ve Ortak Piyasa Düzeni’ni (OPD) finanse ederken; Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu (EAFRD) ikinci sütunundaki
harcamaları düzenlemektedir.
2018 yılında 160,1 milyar Avro tutarındaki Avrupa Birliği (AB) bütçesi877

nin 58,8 milyarı OTP’ye ayrılmıştır.
Ortak Tarım Politikası bütçesinin
yaklaşık %72’si (41,7 milyar Avro)
doğrudan ödemelerle birlikte üreticilere verilen gelir desteklerine
harcanırken; harcamalardaki ikinci kalem 14,4 milyar Avro ile kırsal
kalkınma tedbirleri olmuştur. Piyasayı istikrarlı hale getirme, tarımsal
üretimi artırma ve çiftçi gelirlerinde
istikrar sağlama amacındaki OPD
ise bütçeden 2,7 milyar Avro’luk bir
pay almıştır.

larına sahip 21 Ortak Piyasa Düzeni
mevcutken; 2007 yılında tek bir ortak piyasa düzeni oluşturulmuştur.
Ortak Tarım Politikası’nın altındaki
birinci sütunda konumlanan tek Ortak Piyasa Düzeni bütçenin %4 ila
%5’lik bir bölümünü kapsamaktadır.

Mevcut AB tarım politikasının yasal
çerçevesini 17 Aralık 2013 tarihinde kabul edilen 1305-1306-1307 ve
1308 sayılı dört Tüzük belirlenmektedir. Buna göre 1305 sayılı Tüzük,
kırsal kalkınma sütununu kapsarken; 1306 sayılı Tüzük Ortak Tarım
Politikası’nın finansman, yönetim
ve izlenmesini düzenlemektedir.
1307 ve 1308 sayılı Tüzükler ise tarım politikasının birinci sütunundaki
alt başlıklara ayrılarak sırasıyla çiftçilere yapılan doğrudan ödemeleri
ve ortak piyasa düzenini yönetmektedir.

Roederer-Rynning, C., Matthews, A.
“What Common Agricultural Policy
after Brexit?”, Politics and Governance, Cilt 7, No. 3, 2019, S. 40–50

Ortak Tarım Politikası ilk oluşturulduğunda ortak piyasa düzenleri oluşturulmuştur. AB’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 40’ıncı maddesi, OPD Düzenlemesi kurulmasını
desteklemektedir. Bunlar, AB’nin
tarım sektörünün çoğunun üretimini ve ticaretini yönetmek için
tasarlanmıştır. Bu örgütlerin amacı
çiftçiler için istikrarlı bir gelir düzeyi
oluşturmak ve Avrupalı tüketicilere
sürekli bir tedarik sağlamak olarak
tasarlanmıştır. Her biri kendi kural878

Okuma Listesi
Avrupa Sayıştayı, “Future of the
CAP”, Briefing Report, 2018, https://www.eca.europa.eu

Kiryluk-Dryjska, Ewa & Baer-Nawrocka, Agnieszka,. “Reforms of the
Common Agricultural Policy of the
EU: Expected results and their social acceptance,” Journal of Policy
Modeling, Cilt 4, No. 4, 2019, S.
607-622.

Ortak Taşımacılık
Politikası (Common
Transport Policy)
–Zelha ALTINKAYA–
Ulaşım, Avrupa entegrasyonun temel taşıdır ve bireylerin, hizmetlerin ve malların serbest dolaşımını
sağlamak için hayati öneme sahiptir. Avrupa Birliği (AB) ulaştırma politikası, tüm ulaştırma yöntemlerini
(Karayolu, demiryolu, su ve hava)
kullanan entegre ağlar aracılığıyla
AB’de insanların ve malların soAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

runsuz, verimli, güvenli bir şekilde
serbest dolaşımını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, iklim değişikliği,
yolcu hakları, temiz yakıtlar ve limanlarda gümrükle ilgili bürokrasinin azaltılması konularında da öncelikleri vardır.
AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın VI. Bölümünde geçen, AB’nin
gelecekteki ulaştırma politikasının,
büyük ölçüde büyüme, iş yaratma,
ithal petrole bağımlılığı azaltma
ve sektörün karbon emisyonlarının 2050 yılına kadar % 60 oranında azaltma yolunda insiyatif içeren
2011 tarihli Beyaz Rapor’a dayandığını söyleyebiliriz. Hava, Karayolu,
Demiryolu ve Denizyolları ile nehir
ulaşımı yanında temiz & şehir ulaşımı ve sürdürülebilir ulaşımı öncelikli
alanları oluşturur. Ortak Taşımacılık
Politikasının ilgilendiği diğer konular da Altyapı, TENT-T, Avrupa’yı
Birleştirme, Akıllı Ulaşım Sistemi,
Araştırma & Yenilikçi, Kamu Hizmeti
Yükümlülükleri, Lojistik & Çok araçlı
Ulaşım, Yolcu Hakları & Sosyal Meseleler gibi alanlarla ilgilidir.
Son 20 yılda, AB’nin hava hizmetlerinin, iç pazarda serbestleşmesi ve AB
içinde ve dünya çapında hava taşımacılığı talebinin önemli bir oranda
artması Avrupa havacılık sektörününün önemli oranda gelişmesine neden olmuştur.
Karayolu ulaşımındaki temel konular
şunlardır: Yol güvenliği: Yol güvenliği
ile ilgili politika yönelimleri 2011-20,
Tehlikeli malların karayoluyla taşınmasını kontrol eder, Karayolu taşıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

macılığı: AB sürüş süreleri, molalar
ve dinlenme süreleri ile ilgili kurallar, Karayolu trafik suçları - ülkeler
arasında bilgi paylaşımı, AB karayolu
taşımacılığı pazarına erişimde ortak
kurallar, Ticari araçların güvenliğini
yol kenarı denetimleri, Otobüs ve
yolcu otobüsü yolcularının hakları,
Euro nakit karayolu ile sınır ötesi taşımacılığı, Karayolu ile taşınan mallarla ilgili istatistiklerin derlenmesi
için kurallar, Temiz ve enerji verimli
karayolu taşıma araçları, Karayolu
taşımacılığı sektöründe sürüş süresi,
Intermodal taşımacılık: Üye Devletler arasında kombine mal taşımacılığı, Interbus Anlaşması: uluslararası
yolcuların otobüs ve otobüslerle
taşınması, Malların taşınması için
araç kiralama, Yol güvenliği: Karayolu trafik kazaları konusunda AB
veri tabanı, Karayolu taşımacılığında
takograflar, Karayolu taşımacılığı ve
yolcu taşımacılığı şirketleri: çalışma
kuralları, Yük taşımacılığı lojistik eylem planı, Uluslararası taşımacılık
anlaşmaları: TRACECA, SEETO ve
NDPTL, Yol güvenliği: ehliyet, Karayolu tünelleri: AB güvenlik kuralları,
Dökme yük gemilerinin yüklenmesi
ve boşaltılması, Tek bir Avrupa ulaştırma alanına giden yol haritası: Rekabetçi ve kaynak açısından verimli
bir ulaştırma sistemine doğru, Taşınabilir basınç ekipmanları, Antrenör
ve otobüs servisleri için uluslararası
pazara erişim, Alpine Sözleşmesinin
Taşımacılık Protokolü, Araç ve römorkların güvenliğini sağlamak için
test1
Demiryolu taşımacılığındaki temel
konular ise şunlardır: Lokomotif ve
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tren işleten tren sürücüleri sertifikası, Demiryolu şirketleri için devlet yardımı, AB çapında demiryolu
güvenliği, AB demiryolu taşımacılığı istatistikleri, Demiryolu yolcu
hakları, Demiryoluyla Uluslararası
Taşımacılık İçin Hükümetlerarası
Organizasyon (OTIF), AB’de demiryolu sisteminin nakliyesi için
telematik uygulamaların birlikte
çalışabilirliği, Demiryolu güvenliği,
Birlikte çalışabilir bir AB demiryolu
sistemi, Avrupa Birliği Demiryolları
Ajansı - güvenli ve birlikte çalışabilir bir demiryolu alanı sağlamak, AB
ray sistemlerinin uyumluluğunun
sağlanması, Avrupa için tek bir demiryolu ağı, Sınır ötesi tren ekipleri
- çalışma koşulları, Rekabetçi navlun için Avrupa demiryolu ağı.
Denizyolu taşımacılığındaki temel
konular da şunlardır: Yolcu gemileri
için güvenlik kuralları ve standartları, İç sularda taşımacılığın tanıtımı
NAIADES, AB ülkelerinin Denizcilik
Çalışma Sözleşmesine uymasını
ve bunları uygulamasını sağlamak,
AB gemilerinde daha güvenli ve
daha az kirletici ekipman, Deniz
güvenliği: Nakliye için Uluslararası
Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu, AB
içinde hizmet sağlama özgürlüğü
(okyanus ticareti), Mavi kemer: AB
nakliyesi için tek bir taşıma alanı,
Yoğunlaştırılmış Avrupa denizcilik
gözetim işbirliği, Deniz taşımacılığı
- hizmet tedariki, rekabet, adaletsiz
fiyatlandırma ve okyanus ticaretine erişim, İç su yollarında AB’nin
mal nakliyesi istatistikleri, Kargo
artıkları dahil olmak üzere gemilerden kaynaklanan atıklar için liman
880

tesisleri, Deniz ve iç su yollarında
seyahat eden yolcuların hakları,
Ro-ro yolcu gemilerinin ve yüksek
hızlı yolcu gemilerinin güvenliği, İç
deniz seyri: iç deniz suyu seyri için
ulusal denizcilik gemilerinin sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması, Kargo ve yolcu gemilerinin AB
içindeki siciller arasında transferi,
Liman altyapısı: liman güvenliğini
arttırmak, Gemiler için formaliteleri rapor etmek, Limanlar: finansal
şeffaflık ve hizmetlerinin tedariki,
Yurt içi navigasyon: kiralama ve ücretlendirme ile ilgili koşullar, Yurt içi
navigasyonda mesleki niteliklerin
tanınması, Tehlikeli malların yurt
içi nakliyesi, Nakliye hizmetlerinin
temini, Denizde Güvenlik: gemi
muayene ve araştırma kuruluşları, Anti-damping koruması - gemi
yapımı endüstrisi, Deniz güvenliği:
minimum düzeyde denizci eğitimi, İç sularda taşımacılık - çalışma
şartları, Deniz güvenliği: çift gövdeli petrol tankerlerinin hızlandırılmış
aşaması, Gemi sahiplerinin denizcilik talepleri için sigortası, Denizin
ve besin zincirinin organotin bileşiklerinin etkilerinden korunması,
Gemi kaynaklı atık ve kargo kalıntıları için liman tesisleri, Limanlar:
AB’nin büyümesi için bir motor, İç
navigasyon: yerleşik olmayan taşıyıcılar, AB denizcilik bilgi ve değişim
sistemi, Gemi kaynaklı kirlilik ve
cezai yaptırımlar, Gemi adamlarının çalışma süresi, AB’de iç suyolu
taşımacılığını teşvik etme kuralları,
Bayrak devleti şartlarına uygunluk,
Yolcu gemilerinde bulunan kişilerin
kaydı, Deniz güvenliği: liman Devlet
kontrolü, AB limanlarını kullanan
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gemilerde çalışma saatleri, Deniz
güvenliği: Avrupa Deniz Güvenliği
Ajansı, AB deniz güvenliği: gemi muayene ve araştırma kuruluşları, İç su
yolları: eşyaların su yolu ile işgaline
ve diplomaların karşılıklı tanınmasına erişim, İç sularda yolcu taşımacılığı, Gemiler ve liman tesisleri için
güvenlik, Gemi sahiplerinin kaza durumunda sorumlulukları, Güvenli ve
verimli nehir taşımacılığı: nehir bilgi
hizmetleri olarak belirlenmiştir.
Ortak taşımacılık politikalarında dikkat çeken bir başlık ise yolcu hakları ve sosyal konulardır: Terörizm ve
ağır suçları önlemek için yolcu kayıtlarının kullanılması, Reddedilen
biniş, gecikmeli uçuş veya iptal edilmiş uçuş durumunda AB hava yolcu
hakları, Otobüs ve yolcu otobüsü
yolcularının hakları, Demiryolu yolcu hakları, Hareket kabiliyeti azalmış kişilerin hakları - hava yolculuğu, Deniz ve iç su yollarında seyahat
eden yolcuların hakları, Yolcular için
bilgi: havayolu şirketlerinin kimliği,
Gemi sahiplerinin kaza durumunda
sorumlulukları ana başıkları altında
tartışılabilir.
Okuma Listesi
https://europa.eu/european-union/
topics/transport_en
Official Journal of the European Union
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0339&from=EN
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tent/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24483&from=EN

Ortak Ticaret Politikası
(Common Commercial
Policy)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Ortak Ticaret Politikası, Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik entegrasyon
sürecinin devamlılığını sağlamak
amacıyla üye ülkelerin dış ticaret
politikalarını ortak kurallara dayanarak oluşturdukları düzenlemelere verilen genel addır. Ortak Ticaret Politikası birbirini tamamlayıcı
nitelikte olan iç (malların serbest
dolaşımı) ve dış (ortak dış ticaret
politikası) uygulamaları kapsamaktadır. Dış düzenlemeler kapsamında
Üye Devletlerin üçüncü ülkeler karşısında ortak ve yeknesak bir ticaret
politikası uygulaması, ekonomik
entegrasyonun tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için büyük önem arz
etmektedir.
AB’nin Ortak Ticaret Politikası oluşturma ihtiyacı, Birliğin sınırları içerisinde malların serbest dolaşımına
ilişkin engelleri ortadan kaldırdıktan
sonra Birliğin dışındaki üçüncü ülkeler karşısında da ticarete engel oluşturan unsurları aynı seviyeye çekme
isteği sonucunda ortaya çıkmıştır.
Ortak Ticaret Politikası’nın uygulanmasının temel mantığı üye ülkelerin
farklı ticaret politikaları uygulamasının önüne geçmek ve ortak paydada buluşulmasını sağlamaktır.
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Ortak Ticaret Politikası kapsamında
üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen
ithalata tek bir oranda vergi konmasını öngören ortak gümrük tarifesi;
mal ve hizmetleri kapsayan ikili ya
da çok taraflı ticaret anlaşmaları;
fikri mülkiyet, yatırımlar ve serbestleşme alanlarında uyumlaştırmalar;
damping ile sübvansiyona karşı önlemler ve ihracat alanında ortak kurallar gibi düzenlemeler yer almaktadır. Kurucu Antlaşmalar ile AB’nin
münhasır yetki alanına bırakılarak
supranasyonel bir karakter kazanan
Ortak Ticaret Politikası’nın söz konusu özelliği Lizbon Antlaşması ile
birlikte daha da güçlenmiştir. Bugün
AB’nin en başarılı politika alanlarından biri olarak gösterilen Ortak
Ticaret Politikası sayesinde AB artık
sıklıkla akdettiği ikili ve bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmaları ile küresel
ticaret pastasından aldığı payı gün
geçtikçe artırmaktadır. Bunun yanı
sıra mal ve hizmet ticaretinin ötesine geçerek; yatırımlar, ihtilafların
halli, çevre ve tüketicinin korunması,
iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlardaki
yüksek standartlarını da Ortak Ticaret Politikası’nın son yıllarda parçası
haline getiren AB, söz konusu politika alanında norm belirleyici konumuna yükselmeyi hedeflemektedir.
Okuma Listesi
Doğan, T., (2010), ‘AB Dış Ticaret Politikası’,
http://www.izto.org.tr
Made in Turkey Dergisi, (2019), Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Ticaret
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Politikası, http://www.madeinturkeydergisi.com
Alacahan, Dilbaz ve Akarsu, Yağmur.
“Avrupa Birliği Ortak Dış Ticaret Politikası’nın Türkiye Ekonomisi Üzerine
Etkileri”, Journal of Life Economics,
Cilt 4 No. 11, 2016, S. 24-38

Ortak Tutum
(Common Position)
–Hatice YAZGAN–
Ortak tutum, ortak eylem ve ortak
strateji ile birlikte Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) araçlarından biri olarak, Maastricht Antlaşması’nda tanımlanmıştır. (Madde
J.2)
Buna göre; üye devletler, Konsey’de
ortak çıkarların söz konusu olduğu
Birlik dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin herhangi bir konuda,
uyumlu bir şekilde hareket ederek
birbirlerini bilgilendirme ve danışma yükümlülüğü altındadır. Maddenin devamında Konsey’in gerektiği
zaman bir “ortak tutum” tanımlayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, üye
devletlerin, Birliğin ortak tutumuna
konu olan söz konusu bölge ya da
konuya ilişkin ulusal politikalarının
Birliğin ortak tutumu ile uyumlu olmasını sağlayacağı ve uluslararası
kuruluşlar ve uluslararası konferanslarda eylemlerini koordine edecekleri hususları belirtilmektedir. Lizbon Antlaşması ile “Birlik tutumu”,
ortak tutum kavramı yerine kullanılmaya başlanmıştır.
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Okuma Listesi
Avrupa Birliği Antlaşması, https://
europa.eu/european-union/sites/
europaeu/files/docs/body/treaty_
on_european_union_en.pdf, s.124
Duke, Simon. Consistency as an Issue in EU External Activities, European Institute of Public Administration, EIPA, Working Paper 99/w/06,
s. 27.
Tangör, Burak. “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen, (ed.) Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2016, s. 673-704.

Ortaklık Anlaşmaları
(Association
Agreements)
–Sanem BAYKAL–
Ortaklık Anlaşmaları Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması’ndan beri Avrupa bütünleşmesinin
kurucu antlaşmalarında ve hukuk
sisteminde yer bulan uluslararası
anlaşma türlerinden biridir. Ortaklık anlaşmasının Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma’da (ABİHA) ayrı bir hükümle düzenlenen
uluslararası anlaşma türü olduğu
görülmektedir.
Ortaklık anlaşmaları Avrupa Birliği
(AB) ile bir veya birden fazla üçüncü devlet ya da uluslararası örgütle
yapılır. Antlaşma hükmü uyarınca,
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Birlik, bu üçüncü devlet ya da uluslararası örgütlerle karşılıklı hak ve
yükümlülükler, ortak eylemler ve
özel usuller içeren bir ortaklık kurulmasına ilişkin ortaklık anlaşmaları
akdedebilir. Diğer alanlarda işbirliği de öngörmekle birlikte ortaklık
anlaşmalarının ana çerçevesi ekonomik işbirliği üzerine kurulur. Bu
anlaşmaların amaçlarına ulaşmak
ve işleyişini sağlamak hedefli olarak
Ortaklık Konseyi adıyla bir organ
kurduğu görülmektedir.
AB’nin ortaklık anlaşmaları genel
olarak şu üç tür ülke ile yapılmaktadır:
-AB üyesi devletlerle çeşitli tarihsel
bağları olan, çoğu kalkınmakta olan
ülke statüsünde eski sömürge ülkeleri ile yapılan ortaklık anlaşmaları.
Bu anlaşmalar Birliğin tek taraflı
tavizlerini ve mali nitelikli kalkınma
yardımlarını esas almaktadır (örneğin Afrika, Karayip ve Pasifik devletleri ile yapılan anlaşmalar);
-Avrupa Serbest Ticaret Birliği
(EFTA) ülkeleri ile yapılan ekonomik
bütünleşme ve işbirliği anlaşmaları
(örneğin Avrupa Ekonomik Alanı
Anlaşması veya İsviçre ile yapılan
ticari anlaşmalar grubu);
-Birliğin potansiyel aday ülke statüsünde gördüğü ülkelerle yapılan anlaşmalar (Örneğin Türkiye ile yapılan Ankara Anlaşması, Yunanistan
ile yapılan Atina Anlaşması, Merkezi
ve Doğu Avrupa Devletleri ile yapılan Avrupa Anlaşmaları gibi).
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Ortaklık anlaşmaları Birliğin genel
anlaşma yapma prosedürüne tabi
olmakla birlikte, ABİHA md. 218 hükümleri uyarınca Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatı (uygunluk görüşü usulü) ve Konsey’de oybirliği
ilkesi çerçevesinde yapılır.
AB ve üye devletler ortaklık anlaşmaları ile bağlıdır. Ortaklık anlaşmaları, AB’nin taraf olduğu anlaşmalar
olarak Birlik hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçasıdır ve doğrudan etki
ilkesi ve öncelik ilkesi bu alandaki
genel kural ve koşullara tabidir.
Okuma Listesi
Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Hukuku: Ticari Boyut, Ankara:
Seçkin Yayıncılık, 2021, s. 157-160.
Begaj, Jonida. Avrupa Birliği’nin Ortaklık Anlaşmaları: Karşılaştırmalı
Değerlendirme, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa
Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara, 2016,
Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Ortaklık Konseyi
(Association Council)
–Sanem BAYKAL–
Ankara Anlaşması’nın 6. maddesi
uyarınca ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe gelişmesini
sağlamak için Anlaşma ile verilen
görevlerin sınırları içinde eylemde
bulunan bir Ortaklık Konseyi kurulmuştur. Bu madde uyarınca ortaklı884

ğın ana organı Ortaklık Konseyi’dir.
Ortaklık Konseyi, Türkiye – Avrupa
Birliği (AB) ortaklığının karar organıdır. Bunun dışında ortaklığın işleyişini izleme, bu işleyişle ile ilgili
tavsiyelerde bulunma, tali ortaklık
organlarını kurma ve anlaşmazlıkların halli mekanizması olarak faaliyet
gösterme görev ve yetkisi de vardır.
Ankara Anlaşması’nın 23. maddesine göre Ortaklık Konseyi’ni, bir yandan Türkiye Hükümeti’nden üyeler,
öte yandan Birlik üyesi devletler
hükümetleri temsilcileri ile Konsey
ve Komisyon temsilcileri oluşturur.
Ankara Anlaşması’nın 24. maddesinin birinci paragrafına göre Ortaklık Konseyi Başkanlığı, altışar aylık
süreler için Türkiye ile Birlik temsilcilerinden biri tarafından sıra ile
yapılır. Ortaklık Konseyi’nde AB dönem başkanlığı görevini AB dönem
başkanlığını yürüten Üye Devlet
yapmaktadır. Ortaklık Konseyi 1/64
sayılı kararıyla çalışma biçimi ve koşullarını ayrıntılı olarak düzenlediği
içtüzüğünü kabul etmiştir. Ortaklık
Konseyi İçtüzüğünün 1. maddesine
göre Ortaklık Konseyi, aksine bir karar alınmadıkça, en az altı ayda bir
kez bakanlar düzeyinde toplanır. Bunun dışında Konsey, Ortaklık Konseyi üyelerinin temsilcileri düzeyinde
toplanır. Bakan düzeyinde yapılan
toplantılara Türkiye adına Dışişleri
Bakanı, AB adına ise dönem başkanlığını yürüten ülkenin Dışişleri
Bakanı katılmaktadır. Bakan düzeyindeki toplantılara Komisyon adına
Türkiye’yle ilgili konulardan görevli
Komisyon üyesi de katılır. İçtüzüğün
14. maddesine göre ise Sekreterlik
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görevleri, AB’nin bir memuru ile
Türk hükümetinin bir memuru tarafından ortaklaşa yapılır.
İçtüzüğün 2. maddesi uyarınca Ortaklık Konseyi, Konsey’in oturumlarının her zaman yapıldığı yerde
(genelde Brüksel) toplanır. Ortaklık
Konseyi Başkanı, Konsey üyelerine
danıştıktan sonra oturumların tarihini tespit eder. Toplantı gündeminin belirlenmesi hususunda da
Ortaklık Konseyi Başkanı yetkilidir.
Geçici gündem oturum başlamadan
en az 15 gün önce üye devletlerin
ve Türkiye’nin AB nezdindeki daimi
temsilciliklerine, Konsey ve Komisyon Genel Sekreterliklerine gönderilir. Bunlardan gelen bilgiler geçici
gündeme eklenir. Gündem, her
oturumun başında Ortaklık Konseyi’nce kabul edilir. Geçici gündemde
yer alan konular dışında herhangi
bir konunun gündeme alınması, bir
taraftan Birlik ve üye devletlerin, diğer taraftan da Türkiye’nin onayı ile
sağlanır.
Ortaklık Konseyi’nde Türkiye ve AB
tarafı birer oy hakkına sahiptir ve
kararlar oybirliğiyle alınır. Bu sebeple her iki tarafın alınacak kararı veto
etme yetkisi vardır.
Ankara Anlaşması’nın 22. maddesinde Ortaklık Konseyi’nin yetkileri
düzenlenmektedir. Buna göre ortaklık amaçlarının gerçekleştirilmesi ile Ankara Anlaşması ve ona
dayanan protokollerin öngördüğü
durumlarda Konsey karar yetkisine
sahiptir. Ortaklığın işleyişini incelemek ve tavsiye vermek de yetkileri
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arasındadır. Bu çerçevede Konsey
sadece ortaklık ilişkisiyle ilgili değil,
katılım sürecinin gelişimi ile ilgili kararları ve bu kararların gerektirdiği
önlemleri alabilir ve bu konularda
tavsiyede bulunabilir. Ortaklık Konseyi, kendisine görevlerinde yardım
etmek üzere ve Ankara Anlaşması’nın yürütülmesi bakımından gerekli işbirliğinin devamlılığını sağlamak üzere komiteler kurabilir.
Ortaklık ilişkisinden kaynaklanan
anlaşmazlıkların halli konusunda
da Ortaklık Konseyi yetkilidir. Anlaşmazlığı ya oybirliği ile alınan bir
kararla kendisi çözer (siyasi çözüm)
ya da anlaşmazlığı, yine oybirliğiyle, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na
veya bir başka yargı yerine taşır.
Ortaklık Konseyi Ankara Anlaşması’nın 22. maddesi uyarınca almış
olduğu kararları ile tarafları bağlar.
Uygulamaya bakıldığında Ortaklık
Konseyi toplantılarının düzenli olarak yapılmadığı ve özellikle kriz dönemlerinde uzun süre toplanamadığı görülür.
Okuma Listesi
Tezcan, Ercüment. “Türkiye - Avrupa
Birliği İlişkilerinin Hukuki Çerçevesi:
Kurumsal Boyut”, Belgin Akçay ve
Sinem Akgül Açıkmeşe (der), Yarım
Asrın Ardından Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2017, s. 83-115.
Can, Hacı ve Özen, Çınar. Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku, Ankara: Gazi Kitabevi, 2005.
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Oy Birliği (Unanimity)
–A. Aslı BİLGİN–
Konsey’de karar alımı için öngörülen
karar yeter sayılarından bir tanesidir.
Oy birliği, Üye Devletler’in tamamının aynı yönde oy kullanması anlamına gelmekte olup, hazır bulunan
veya temsil edilen üyelerin çekimser
kalmaları oy birliği gerektiren kararların kabulüne engel teşkil etmez
(Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 238/4). Oy
birliği ile karar alımının öngörüldüğü
konular zaman içerisinde azaltılmıştır. Özellikle İç Pazar’ın öngörülen
tarihlerde hayata geçirilememesi,
oy birliği koşulunun Birliği hareketsiz kıldığı gerçeğini gündeme getirmiştir. Bu nedenle oy birliği ile karar
alınan konu sayısında değişiklik yapılmaya Avrupa Tek Senedi (1987)
ile başlanılmış olup, Lizbon Antlaşması (2009) ile oy birliği gerektiren
konu başlıkları iyice daraltılmıştır.
Ortak dış ve güvenlik politikası başta olmak üzere, Birliğe yeni üye kabulü, vergilendirme, sosyal güvenlik
ve koruma ile polis işbirliği konuları
Üye Devletlerce halen hassas olarak
değerlendirildiğinden oy birliğinin
muhafaza edildiği alanlardır.

Bursa: Alfa Aktüel Yayınevi, 2010, s.
71.
Piris, Jean-Claude. The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2010, s. 212–221.

Ön Karar Prosedürü
(Preliminary Ruling
Procedure)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–

Bayram, Mehmet Hanifi. Avrupa Birliği Hukuku Dersleri, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2013, s. 131.

Doğrudan etki ilkesi, öncelik ilkesi,
uyumlu yorum ilkesi veya devlet
sorumluluğu ilkesi gibi en temel Avrupa Birliği (AB) hukuku ilkelerinin
ihdas edildiği ve konsolidasyonunun
sağlandığı dolaylı yargı yolu olan ön
karar prosedürü, AB ve Üye Devlet
hukuk sistemlerinin yargı marifetiyle birbirleriyle bağlantı, irtibat, diyalog ve işbirliğini temin etmektedir.
Bu mekanizma ulusal mahkemelerin birer AB mahkemesi hüviyetini
taşıması ve bu hüviyetini pekiştirmesi suretiyle gerçek ve tüzel kişiler açısından genel nitelikteki AB
tasarruflarının yargısal denetiminin
sağlanması ve bütün ulusal hukuk
sistemlerinde AB hukukunun yeknesak yorumlanması ve uygulanmasını
temin etmektedir. Gerçek ve tüzel
kişiler için iptal davası ehliyetlerinin
kısıtlı yorumu nedeniyle, AB tasarruflarına karşı etkili yargısal korunmalarının asli temin mekanizması
olarak ortaya çıkmaktadır.

Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinleri,

Ön karar prosedürünün kurucu
antlaşmaların ve ikincil hukukun

Okuma Listesi
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yorumlanması ve ikincil hukukun
geçerlilik denetiminin sağlanması
noktasında iki temel işlevi bulunmaktadır. Ulusal mahkeme, önündeki derdest davada AB hukukunun
yorumlanması veya geçerliliğine
dair bir meselenin ortaya çıkması
üzerine karar verebilmesi için bu
meseleye dair ön kararın gerekli
olduğu kanaatine ulaşırsa, Adalet
Divanı’ndan karar vermesi için talepte bulunur. Bu meselenin nihai
ulusal yargı merciinde ortaya çıkması durumunda, sözkonusu mercii
meseleyi Adalet Divanı’nın önüne
getirmekle mükelleftir. Nihai yargı
merciileri dışındaki ulusal mahkemelerin havale gerçekleştirip gerçekleştirmeme noktasındaki takdir
yetkisi sadece yorumlama çerçevesinde sözkonusudur. Bu itibarla,
AB tasarruflarının geçerliliğine dair
şüphenin ortaya çıktığı davaya bakan bütün mahkemeler, nihai yargı mercii olmasına bakılmaksızın,
konuyu Adalet Divanı’na havale
etmekle mükelleftir (Foto–Frost
davası (Case 314/85)). Nihai yargı
merciilerinin yorum amaçlı başvuru
yükümlülüklerini ortadan kaldıran
durumlar ise cevabın herhangi bir
makul şüphe barındırmayacak şekilde açık olması, maddi olguları ve
hukuki meselesi özdeş veya benzer
bir dava çerçevesinde daha önce
sözkonusu hukuki mesele hakkında
karar verilmiş olmasıdır (CILFIT davası (Case 283/81)).
Havale edebilecek kurumun mahkeme teşkil edip etmediği noktasında
takdir yetkisi, mahkeme kavramının
özerkliği çerçevesinde, tamamen
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Adalet Divanı’na aittir. Bu itibarla
Adalet Divanı, kurumun kanunla kurulmasını, daimi statüde olmasını,
yargı yetkisi ve görevinin mecburi
olmasını, usulün taraflar arasında
uyuşmazlık çözümü niteliğinde olmasını, kurumun hukuk hükümleri
uygulamasını, bağımsız ve tarafsız
nitelikte karar verebilir olmasını,
Üye Devletin bir mahkemesi olmasını veya devletler grubunun kurdukları, Benelux gibi, bir mahkeme olmasını ve havalesini yargısal faaliyeti çerçevesinde talep etmiş olmasını
aramaktadır. Adalet Divanı ayrıca
talebin objektif olarak bir uyuşmazlığın çözümü için gerekli olmasını
aramaktadır. Bu itibarla, ulusal mahkeme önünde gerçek bir uyuşmazlık
bulunması; AB hukukunun yorumu
veya geçerlilik denetimi talebinin
davanın asli doğası, maddi olguları, konusu veya amacı ile alakasının
bulunması; dava, uyuşmazlık ve talebin kurgusal ve farazi olmaması ve
talebin Adalet Divanı’na gerekli cevabı verebilmesi için gereken maddi
olgular ve hukuki malzemeyle desteklenmesi gerekir.
Hukuki meselenin bir kişinin tutuklu
olduğu ulusal mahkeme önündeki
derdest bir davada ortaya çıkması
durumunda Adalet Divanı acil muhakeme usulünde karar vermekle
mükelleftir.
Ön karar prosedürüne başvuru herhangi bir süre kısıtlamasına tabi
değildir. Ayrıca ulusal mahkeme tarafından re’sen veya tarafların talebi üzerine davanın her aşamasında
başvuru yapılabilir.
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Ön karar talebinde bulunan mahkeme önündeki davayı askıya alır ve
Adalet Divanı’nın kararını bekler. Bu
itibarla ön karar ulusal mahkemenin
kararını verebilmesi için bekletici
mesele teşkil eder. Ön karar prosedürü çekişmesiz bir usuldür. Ön karar prosedürü mahkemeler arası bir
diyalogtur ve davanın taraflarının
soruların formülasyonu ve havalesi
noktasında dahli sözkonusu değildir.
AB tasarruflarının geçersizlik nedenleri iptal sebepleri ile özdeştir.
Ayrıca ön karar prosedürü çerçevesinde yargısal denetime (geçerlilik
denetimi) tabi AB tasarruflarının
kapsamı, hukuki bağlayıcılığı olmayan tavsiye ve görüşleri de içermesi itibariyle daha geniştir. Geçerlilik
denetimi başvurusunun kabul edilebilirliği noktasında tek engel, hukuki
kesinlik ilkesi çerçevesinde tasarruf
aleyhine davanın tarafları tarafından iptal davası açılmış olsaydı, bu
davacıların iptal davası ehliyetlerinin şüphe gerektirmeyecek düzeyde
mevcut olacaktı olması durumudur.
Ön karar prosedürü çerçevesinde
Adalet Divanı’nın yargı yetkisi sadece AB hukukunun yorumu veya
geçerlilik denetimini yapmakla sınırlıdır. Dolayısıyla ulusal hukukun
yorumu veya Adalet Divanı’nın ön
kararı ışığında ulusal hukukun uygunluk veya hukukilik denetimi havale eden ulusal mahkemenin uhdesindedir.
Prosedürün ilk formülasyonu itibariyle Adalet Divanı’nın kararı hernekadar sadece havale eden ulusal
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mahkeme için bağlayıcı olsa da, içtihat hukuku ile yerleştirildiği üzere
hem yorum, hem de geçerlilik denetimi çerçevesinde içtihadı emsal
oluşturması itibariyle Genel Mahkeme ve bütün Üye Devletlerdeki
ulusal mahkemeler için bağlayıcı
nitelik kazanmıştır.
Okuma Listesi
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Öncelik İlkesi
(Principle of Primacy)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Öncelik ilkesi normlar çatışmasını
düzenleyen bir ilkedir. Üstünlük ilkesi olarak da ifade edilmekle birlikte, Avrupa Birliği (AB) hukukunda
üstünlük yerine öncelik kavramının
tercih edilmesinin arkasında yatan
sebep, aykırı ulusal hükümlerin federatif sistemlerdeki gibi geçersiz
kılınması değil, sadece uygulanamaz
nitelik kazanması sebebiyledir. AB
hukukunda kurucu antlaşmalarda
bulunmayan ilk defa Costa v ENEL
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davası (Case 6/64) ile başlamak
üzere içtihat hukuku ile oluşturulmuş bir ilkedir. Sadece Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik AB Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’ya (ABİHA) ekli
17 Nolu Deklarasyon’da Konferans,
Avrupa Birliği Adalet Divanının
(ABAD) yerleşik içtihadı uyarınca AB
hukukunun, Üye Devletlerin hukukuna karşı, içtihat hukukunda belirtilen şartlar altında, öncelik niteliği
taşıdığını belirtmektedir.
Adalet Divanı tarafından belirtildiği
üzere Üye Devletler AB’yi kurarak
kendi egemenlik haklarını sınırlamışlar, kendilerini ve vatandaşlarını
bağlayan bir hukuki yapı kurmuşlardır. AB kaynaklı kuralların Üye
Devlet hukuklarına entegre olması,
kurucu antlaşmaların kavramları ve
ruhu, Üye Devletlerin sonraki tarihli
ve tek taraflı tasarruflarına üstünlük
tanınmasını mümkün kılmamaktadır. Yani Üye Devletlerin AB hukuk
düzenine kurucu antlaşmalar çerçevesinde hak, yetki ve yükümlülükler devri, egemen haklarının daimi
nitelikte kısıtlanmasını da beraberinde getirdiğinden sonraki tarihli
tek taraflı bir ulusal tasarruf AB hukukuna üstünlük niteliği taşıyamaz.
Bu itibarla AB hukukunun icrailik
kabiliyeti Üye Devletler arasında
farklılık gösteremez. Aksi takdirde
kurucu antlaşmalar çerçevesinde
doğan hükümler koşulsuz değil, ulusal tasarruflara tabi hale gelecektir.
Ayrıca, tüzükleri bağlayıcı ve bütün
Üye Devletlerde doğrudan uygulanabilir sayan kurucu antlaşma
maddesi AB hukukunun önceliğini
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teyit etmektedir. Bu itibarla, kurucu
antlaşmalardan neşet eden hukuk,
bağımsız bir hukuk kaynağı olarak,
özel ve orijinal doğası nedeniyle, AB
hukuku olarak karakterinden mahrum edilmeksizin ve AB’nin kendisinin hukuki temelini zedelemeksizin,
hangi statüde olursa olsun ulusal
hukuk hükümleri tarafından hükümsüz kılınamaz.
AB hukukunun önceliğinin hukuki
dayanakları olarak Üye Devletlerin
sözleşme yaparak kendi iradeleriyle
rızaen yetkilerini devrederek ve egemenlik haklarını sınırlayarak akdettikleri kurucu antlaşmadan öncelik
ilkesinin kaynaklandığı; ortak pazarın kurulması veya Avrupa bütünleşmesinin sağlanmasının AB hukukunun yorumlanması ve uygulanmasında yeknesaklığı gerektirmesi;
ulusal tasarruflara üstünlük tanımanın kurucu antlaşmaların amaçlarını
tehlikeye atması ve AB’nin doğası,
karakteri ve temelini tehdit ederek
dürüst işbirliği ilkesine aykırılık taşıması; kurucu antlaşmalardan neşet
eden özerk/bağımsız bir hukuk kaynağı olarak AB hukukunun özel ve
orijinal doğası ile kurucu antlaşmaların kavramlarının ve ruhunun, AB
hukukunun önceliğini gerektirmesi;
ön karar prosedürü ve ihlal davasının varlığının önceliği teyit etmekte
olması genelde ileri sürülen hukuki
dayanaklardır.
AB’yi ulusüstü bir yapılanmaya taşıyan unsurlardan biri AB hukukunun
ulusal hukuka önceliğinin bizzat AB
hukuku tarafından belirleniyor olmasıdır.
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ABAD içtihadına göre AB hukukunun önceliği mutlak ve kapsayıcı
niteliktedir. Mutlaklık açısından,
AB hukuku/hukuk düzeni ile ulusal
hukuk/hukuk sistemleri arasındaki
ilişki monistik olduğundan, yani bütün AB hukuku müktesebatı ulusal
hukuk sistemlerinde doğrudan uygulanabilir nitelik taşıdığından, AB
hukukuna tanınan öncelik AB hukuku olmaktan başka hiçbir şarta bağlı
değildir. Kapsayıcılık açısından ise
bütün AB hukuku müktesebatı, statüsüne bakılmaksızın bütün ulusal
hukuk hükümlerine karşı bu niteliği
haizdir.
AB hukukunun önceliğinin sonucu
olarak AB tasarruflarının hukukilik
denetimi, anayasal hükümler dahi
olsalar ulusal hukuk hükümleriyle
yapılamayacağı gibi, yargısal denetim AB hukuku normlar hiyerarşisi
içerisinde üst AB hukuku normları
ışığında sadece ABAD’ın münhasır
yargısal yetkisi çerçevesinde gerçekleştirilebilecektir.
AB hukukunun önceliğinin hukuki
sonucu itibariyle, kurucu antlaşmalar ve kurumların tasarrufları
doğrudan uygulanabilir (doğrudan
etkili) hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kendisiyle çatışan
ulusal hukuk hükümlerini otomatik
olarak uygulanamaz kılmaktadır.
Diğer yandan bu hükümler, her bir
Üye Devlette uygulanan hukuk düzeninin parçasını teşkil ettiği ve öncelik taşıdığı müddetçe, aykırı yeni
ulusal tasarrufların geçerli şekilde
kabulünü engelleyecektir. Aykırı
ulusal normların uygulanamazlığını
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sağlayan unsurun AB hukuku hükmünün öncelik niteliğinin mi, yoksa
doğrudan etkili olma niteliğinin mi
olduğu doktrinde hala tartışmalıdır.
Yani öncelik ilkesinin tek başına bu
etkiyi doğurabilir bir ilke olup olmadığı, bir hukuki çare olarak da
vasıflandırılması gerekip gerekmediği veya aksi takdirde tek başına bu
etkiyi doğuramadığından önceliğin
sağlanmasının hukuki çarelere gereksinim duyup duymadığı meselesi
hala tartışılmaktadır.
AB hukukunun önceliğine karşı Üye
Devlet anayasa/yüksek mahkemeleri tarafından üç temel üzerinde AB
tasarruflarının önceliğine itirazlar
yapılmakta ve çekinceler ileri sürülmektedir: temel haklar çerçevesinde denetim; yetki çerçevesinde
(ultra vires) denetim; ulusal anayasal kimlik çerçevesinde denetim.
Temel haklar denetimi, AB tasarruflarının ulusal anayasalarda varlık
bulan vazgeçilmez ve devredilemez
temel haklar eksenli denetimine yönelik girişimi; yetki denetimi, devredilen yetkilerin ulusal anayasa
hükümlerince ve ulusal anayasa/
yüksek mahkemeler(i) tarafından
belirlenmesine dayanan denetimine yönelik girişimi; anayasal kimlik
denetimi ise, kurucu antlaşmada
yer bulan ulusal anayasal kimliğe
saygının içeriği itibariyle ulusal anayasaya göre belirlenmesi anlayışına
dayanan denetime yönelik girişimi
ifade etmektedir. Bu noktada en iyi
örnek Alman Anayasa Mahkemesi
kararları olarak gösterilebilir. (Internationale Handelsgesellschaft von
Einfuhr– und Vorratsstelle für GetAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

reide und Futtermittel (Solange I),
BVerfGE 37, 271 [1974] CMLR 540;
Wünsche Handelsgesellschaft (Solange II), BVerfGE 73, 339, [1987]
3 CMLR 225; Maastricht, BVerfGE
89, 155; Brunner v European Union Treaty [1994] CMLR 57; Lisbon,
BVerfG, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08;
Honeywell, BVerfG, Order of the Second Senate of 06 July 2010 – 2 BvR
2661/06.)

üye olmayan üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerden alınan vergilerin %20’si ve İç Pazar’da şeker ve
isoglikoz üretiminden alınan vergileri içermektedir. Bununla birlikte
1308/2013 tarihli Tüzük kapsamında 30 Eylül 2017 yılından itibaren
iç pazarda uygulanan şekerde kota
sistemi kaldırılmıştır. Bundan böyle
Üye Devletler şeker üretim vergisi
ve şeker kota aşımı vergisi ödemeyeceklerdir.
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Bütçe harcamaları geleneksel öz
kaynaklar ve VAT payı ile karşılanamadığı zaman ek bir kaynak devreye
girer: Gayri Safi Milli Gelir payı. Bu
gelir kaleminin bütçeye katkı oranı toplam harcamaların durumuna
göre ülkeden ülkeye ve yıldan yıla
değişmektedir. “GNI call-rate” olarak adlandırılan değişken oran bütçenin denkleşmesini sağlar. Gayri
Safi Milli Gelir payı yaklaşık olarak
bütçe harcamalarının % 70’ini karşılamaktadır. 2017’de Gayri Safi Milli
Gelir payı 78.6 milyar Avro’dur.
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Öz Kaynaklar 		
(Own Resources)

2014/335 sayılı Konsey Tüzüğü Avrupa Birliği’nin (AB) finansman sisteminin genel hükümlerini düzenlemektedir.

–Sevgi İNECİ–
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Bütçenin gelir kalemlerini oluşturan
öz kaynaklar üçe ayrılmaktadır: Geleneksel Özkaynaklar, Katma Değer
Vergisi payı (VAT-Value Added Tax)
ve Gayri Safi Milli Gelir payı (GNIGross National Income). Geleneksel
Özkaynaklar Birliğin en eski kaynaklarından biridir, esas olarak Birliğe

Wolff G.B. “Eurozone or EU Budget?
Confronting a Complex Political Question”, Blog Post, Bruegel,2019.
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Wixforth S. “The New EU Budget
Under the Constraints of Brexit and
the Debt Brake”, Social Europe, 13
Temmuz 2018.
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EU Parliament. “Textes adoptés, Reforme du systeme des ressources
propres de l’Union Européenne”,14
Mart 2018

Özel Yasama Usulleri
(Special Legislative
Procedures)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği (AB) hukuku kapsamında bir tüzük, direktif veya kararın kabulü için kurucu antlaşmalarda öngörülen iki yasama prosedüründen biridir. Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
md. 289(2)’de yer verilen özel yasama usulleri, kurucu antlaşmalarda öngörülen belirli durumlarda
Konsey’in katılımıyla Avrupa Parlamentosu tarafından veya Avrupa
Parlamentosu’nun katılımıyla Konsey tarafından kabul edilecek tüzük,
direktif veya kararlar için öngörülen
ve danışma usulünü ve uygunluk
görüşü usulünü kapsayan karar
alma usulüdür. Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in yasama prosedürünün iki ayağı olarak eşit konumda
hareket ettiği olağan yasama usulünden temel farkı, danışma usulünde sınırlı bir etkiye sahip olan
Avrupa Parlamentosu’nun, uygun
görüş usulünde sahip olduğu veto
yetkisidir.
Avrupa Tek Senedi (1987) ile kurucu antlaşmalara dahil olup, Maastricht Antlaşması (1993) ile kapsamı
genişletilen uygun görüş usulü uyarınca yasama tasarrufu teklifi ancak
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Avrupa Parlamentosu’nun onayı
alındıktan sonra Konsey tarafından
karara bağlanabilecektir. Avrupa
Parlamentosu, önüne gelen yasama tasarrufu teklifini ya onaylar ya
da reddeder, herhangi bir değişiklik
yapma ya da değişiklik önerme yetkisi bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun onayının alınabilmesi için gerekli olan yeter sayı üye
tam sayısının mutlak çoğunluğudur.
Lizbon Antlaşması (2009) ile yasama tasarrufu için geçerli olan özel
yasama usullerinden biri olarak kabul edilen uygunluk görüşü usulü;
ayrımcılıkla mücadele (ABİHA md.
19) başta olmak üzere, vatandaşlık
haklarının güçlendirilmesi (ABİHA
md. 25), cezai usulün diğer spesifik
yönleri (ABİHA md. 82(2/d)), Avrupa Savcılığı Ofisi’nin kuruluşu (ABİHA md. 86(1)), Birliğin öz kaynaklar
sistemine ilişkin uygulama tedbirleri (ABİHA md. 311(4)) ve esneklik
hükmüne (ABİHA madde 352) ilişkin konularda uygulanmaktadır.
Danışma usulünde ise yasama tasarrufu teklifi Konsey tarafından
ancak Avrupa Parlamentosu’nun
görüşü alındıktan sonra karara
bağlanmaktadır. Yasama tasarrufu
teklifinin Komisyon tarafından aynı
anda Konsey ve Avrupa Parlamentosu’na gönderilmesi ile başlayan
prosedür, Konsey’in resmen Avrupa Parlamentosu’nun görüşünü talep etmesiyle devam eder. Avrupa
Parlamentosu’nun olumlu görüş
vermesi halinde Konsey, Komisyon
tarafından önerilen yasama tasarrufu teklifini nitelikli oy çokluğu
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ile aynen veya değişiklik halinde oy
birliği ile kabul eder. Avrupa Parlamentosu’nun teklifi reddetmesi
veya değişiklik önermesi halinde
ise Konsey bu görüşle bağlı değildir.
Avrupa Parlamentosu’nun değişiklik
teklifi Komisyonca değerlendirilir ve
değişiklikler kabul edilirse yasama
tasarrufu teklifinin modifiye edilmiş
hali Konsey’e sunulur. Bu durumda
modifiye edilmiş versiyonun kabulü
için Konsey’de nitelikli oy çokluğu
yeterli iken, Konsey tarafından da
değişiklik önerilmesi halinde oy birliği gerekmektedir. Danışma usulü;
rekabet politikası (ABİHA md. 103),
dolaylı vergilerin uyumlaştırılması
(ABİHA md. 113) gibi spesifik konularda uygulanmaktadır.
Okuma Listesi
Lenaerts, Koen ve Van Nuffel, Piet.
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Özgürlük, Güvenlik ve
Adalet Alanı (Area of
Freedom, Security and
Justice)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği’nde (AB) Özgürlük,
Güvenlik ve Adalet Alanı’nın yaratılması, kişilerin serbest dolaşımının
güvence altına alınması ve vatandaşlara üst düzey koruma sağlanması düşüncesine dayanmaktadır.
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı,
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
birlikte kurucu antlaşmalarda yeni
bir alan olarak tanımlanmadan çok
önce, bu alana dâhil konularda (iltica politikası, göç politikası, hukuki
konularda adli işbirliği, cezai konularda adli işbirliği ve polis işbirliği)
Üye Devletler arasındaki işbirliğinin
temelleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu yapısının dışında ve gayriresmi
olarak 1970’li yıllar itibariyle atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 1970
yılında kurulan Avrupa Siyasi İşbirliği’nin medeni ve cezai konularda
adli işbirliğine ilişkin çalışmaları,
1976 yılında oluşturulan ve terörizm, polis işbirliği ve uyuşturucuyla
mücadele konularını ele alan TREVI
Grubu’nun çalışmaları, 1986 yılında
kurulan Adhoc Göç Grubu’nun iltica, dış sınırların kontrolü ve vizelere ilişkin çalışmaları ile 1985 yılında
beş Üye Devletin katılımıyla iç sınırların kaldırılması amacıyla başlatılan Schengen işbirliği sayılabilir.
Maastricht Antlaşması (1993) ile
Antlaşma öncesi dönemde AB ya-
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pısı dışındaki hükümetlerarası platformlarda ele alınan konular, AB
çatısı altında birleştirilmiş ve söz
konusu konulara AB’nin üç sütunlu
yapısında Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği’ne ilişkin üçüncü sütununda
yer verilmiştir. Adalet ve İç İşlerinde
İşbirliği sütunu, AB’nin uluslarüstü
sütununu teşkil eden birinci sütunundan (Ekonomik Entegrasyon Sütunu/Topluluklar Sütunu) farklı olarak, fakat ikinci sütununa (Ortak Dış
ve Güvenlik Politikası) benzer şekilde hükümetlerarası niteliktedir. Bu
niteliğinin sonucu olarak, Konsey’in
oy birliği ile düzenleme yapacağı
kabul edilirken, söz konusu düzenlemelerin kabulünde Avrupa Parlamentosuna sadece danışma organı
olarak son derece sınırlı şekilde
yetki tanınmıştır. Bu çerçevede, bu
dönemde Adalet ve İç İşlerine ilişkin
düzenlemeler; “sözleşmeler”, “ortak eylemler”, “ortak tutumlar” ve
“ilke kararları” şeklini almıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD)
yetkisi de son derece sınırlı şekilde
sadece sözleşmeler bakımından kabul edilmiştir.
Amsterdam Antlaşması (1999),
AB’nin amaçları arasında “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanının
korunması ve geliştirilmesi” amacına yer vermiş (AB Antlaşması md.
2) ve o tarihe kadar Adalet ve İç
İşleri kapsamında kabul edilen konular, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı içerisine dâhil edilmiştir.
Amsterdam Antlaşması’yla birlikte,
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanının aşamalı olarak yaratılabilmesi
amacıyla “vizeler, sığınma, göç ve
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kişilerin serbest dolaşımına ilişkin
diğer politikalar” bakımından Avrupa Topluluğu’nun (AT) yetkisi kabul
edilerek, AT Antlaşması’nın IV. başlığı altında dış sınır kontrolleri, iltica
ve göç, üçüncü ülke vatandaşlarının
haklarının korunması, hukuki konularda adli işbirliği ve idari işbirliğinin
teşviki ve güçlendirilmesi düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Antlaşma,
söz konusu konularda (5 yıllık geçiş sürecini takiben) düzenlemelerin, Konsey tarafından nitelikli oy
çokluğu yöntemi uyarınca ve ortak
karar usulü çerçevesinde yapılmasına imkân tanımıştır. Antlaşma’da
IV. Başlığına ilişkin olarak ABAD’ın
ön karar prosedürü çerçevesindeki
yetkisi özel bir hükümle sınırlandırılmış (md. 68) ve anılan hükümde,
Antlaşma’nın bu başlığının yorumunun veya Antlaşma’nın bu başlığına
dayanan Topluluk tasarruflarının
geçerliği ya da yorumuna ilişkin ön
karar başvurularının, sadece ulusal
hukuk kuralları uyarınca kararlarına
karşı kanun yolları kapalı olan mahkemelerce yapılabileceği düzenlenmiş, ayrıca Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu’na, IV. Başlığın
veya bu Başlığa dayanarak yapılmış
Topluluk tasarruflarının yorumu
konusunda Divan’a başvurabilme
yetkisi tanınmıştır. Antlaşma’yla
ayrıca, IV. Başlık hükümlerinin Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka
bakımından Antlaşmaya eklenen
Protokol hükümleri çerçevesinde
uygulanması kabul edilmiştir. Amsterdam Antlaşması’nın Özgürlük,
Güvenlik ve Adalet Alanı bakımından bir başka önemi, AB dışında
gelişen Schengen müktesebatını
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kurucu antlaşmaya dahil etmiş olmasıdır. Amsterdam Antlaşması’yla
getirilen değişiklikler neticesinde,
sadece polis işbirliği ile cezai konularda adli işbirliğine ilişkin konular
AB’nin üçüncü sütununda muhafaza edilmiştir.
Lizbon Antlaşması (2009) ile AB’nin
sütunlu yapısına son verilmiş ve Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’nın
kapsamındaki tüm konular itibariyle (polis işbirliği ile cezai konularda
adli işbirliği de dâhil olmak üzere)
Topluluk yöntemi benimsenmiştir.
Bu çerçevede, Birliğin vatandaşlarına, dış sınırların kontrolü, iltica, göç,
suçun önlenmesi ve suçla mücadele
konularında uygun tedbirler vasıtasıyla kişilerin serbest dolaşımının
sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
sunacağı, AB’nin amaçları arasında
yer almıştır (AB Antlaşması, md.
3(2)). Söz konusu amaca, AB’nin İç
Pazar kurma amacından (AB Antlaşması, md. 3(3)) da önce yer verilmesi, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
Alanına atfedilen önem bakımından
dikkat çekicidir.
Lizbon Antlaşması sonrasında Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
AB ile Üye Devletler arasında paylaşılan yetkinin uygulanacağı alanlardan olarak sayılmakta (AB Antlaşması, md. 4(2/j)), konuya ilişkin
ayrıntılı düzenlemelere ise, Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) “Birliğin Politikaları
ve İç Eylemleri”ne ilişkin III. Kısmının V. Başlığı altında (md. 67 ilâ md.
89) yer verilmektedir. Bu çerçevede
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söz konusu Başlık, “sınır kontrolleri,
iltica ve göç konusundaki politikalar”; “hukuki konularda adli işbirliği”; “cezai konularda adli işbirliği”
ve “polis işbirliği” bakımından hem
ilgili AB politikasının kapsamını belirlemekte hem de ilgili politika bakımından alınacak tedbirleri detaylı
olarak tespit etmektedir.
Anılan hükümler uyarınca, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’na
ilişkin düzenlemelerin kural olarak
Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından olağan yasama usulü uyarınca yapılması, Konsey’in nitelikli
oy çokluğu ile karar alması söz konusudur. ABAD’ın ön karar prosedürü çerçevesindeki yetkisi bakımından Amsterdam Antlaşması uyarınca getirilen sınırlama kaldırılmış,
ABAD, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
Alanı’nın kapsamına giren konuların
tamamı bakımından ön karar yetkisine sahip olmuştur. Diğer yandan,
yıllar içerisinde Özgürlük, Güvenlik
ve Adalet Alanı’nın yaratılmasına
ilişkin Tampere (1999–2004), La
Haye (2004–2009) ve Stockholm
(2010–2014) Programlarının kabulüyle fiilen yol gösterici bir rol üstlenen AB Zirvesi’nin bu yetkisi, ABİHA’da resmen kabul edilmiş ve Zirve’nin, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
Alanı’nda yasama ve uygulamaya
yönelik planlama konusunda stratejik yönlendirici ilkeleri belirleyeceği
hüküm altına alınmıştır (md. 68).
Okuma Listesi
Göçmen, İlke. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve
895

Türkiye Göç Hukuku, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2015.
Holzhacker, Ronald L. ve Luif, Paul.
“Introduction: Freedom, Security
and Justice After Lisbon”, Ronald L.
Holzhacker ve Paul Luif (der), Freedom, Security and Justice in the
European Union– Internal and External Dimensions of Increased Cooperation after the Lisbon Treaty,
New York: Springer, 2014, s. 1–12.
Craig, Paul ve De Búrca, Grainne.
EU Law: Text, Cases, and Materials,
Oxford, Oxford University Press, 5.
Baskı, 2011.

Padoa-Schioppa Raporu
(Padoa-Schioppa Report)
–Sevgi İNECİ–
Kısaca Padoa-Schioppa Raporu olarak anılan Avrupa Komisyonunun
1987 tarihli bu raporu, (Etkinlik,
İstikrar ve Adalet: Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Sisteminin Evrimi
üzerine Bir Strateji, [Efficiency, Stability and Equity: a strategy for the
evolution of the economic system of
the European Community], Tomasso Padoa-Schioppa başkanlığında
bir grup akademisyen tarafından
hazırlanmıştır. Avrupa bütünleşme
tarihinde önemli bir yeri olan, İtalyan ekonomist, bankacı ve 19791883 yılları arasında Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler
Daire başkanı Tomasso Padoa-Schioppa, tek paraya geçilmesinde öncülük etmiştir.
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Avrupa Komisyonunun İç Pazarın
Tamamlanması Programını ilan ettikten çok kısa bir süre sonra hazırlanan Padoa-Shioppa Raporu,
Cechini Raporu’nda olduğu gibi bir
ekonomik analiz yapmak yerine,
ekonomik bütünleşmede kurumlar
ve Üye Devletlerin görev paylaşımı,
yetkileri, sorumlulukları ve etkin bir
iç piyasaya için gerekli koşulların ne
olması gerektiğini ortaya koymaktadır.
1973 petrol krizinden sonra daralan
dünya ve Avrupa ekonomisindeki
artan korumacılık eğilimlerine karşı tek çözüm ticareti ve yatırımları olumsuz etkileyen bu korumacı
eğilimleri ortadan kaldırmak ve bütünleşmiş büyük bir iç Pazar yaratmaktır. Avrupa Komisyonu’nun girişimiyle başlayan İç Pazarın Tamamlanması Programı’nın başarıya ulaşması için öncelikle bir durum analizi
yapılmış ve ekonomik entegrasyonun geleceğini tehdit eden bu uygulamaların üye ülkeler tarafından kaldırılması gerektiği kanıtlarıyla bilimsel olarak ortaya konmuştur. Benzer
şekilde Padoa-Schioppa raporu,
iç pazar mantığının gümrük birliği
sayesinde vergiden arındırılmış bir
ticaret alanı yarattığını ve bunun korumacı önlemlerle daraltılmaması
gerektiğini vurgulamaktadır. İç pazarda tarife dışı engeller ortadan
kalktığı zaman kaynak kullanımında
etkinlik sağlanacak bu da ekonomiye firmaların maliyetlerinde düşüş,
karlılıklarında artış, yatırımlarında
canlanma ve Üye Devletlerde dengeli büyüme sağlanacaktır.
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Pan-Avrupa Menşe
Kümülasyonu Sistemi
(Pan-European
Cumulation System)
–Zafer Can DARTAN–
Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi (PAMK), Avrupa Birliği
(AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği
(EFTA) üyesi ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) ve Filistin
(Batı Şeria ve Gazze Şeridi), Cezayir,
Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün gibi Akdeniz Ülkeleri,
Faroe Adaları ve Türkiye’den oluşmaktadır. 25 Ocak 1999 tarihli Konsey toplantısında AB ülkeleri Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin de bu sisteme katılımını kararlaştırmışlardır.
Bu sistem, taraf ülkeler arasındaki
serbest ticaret anlaşmalarının menşe kümülasyonu yolu ile birleştirilerek fiilen bir serbest ticaret alanı
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tesis edilmesini ve Avrupa sanayisinin üçüncü ülkeler karşısında tek
bir sanayi olarak hareket etmesini
sağlamaktadır. Menşei kümülasyonu, özü itibariyle, tercihli ticaret
anlaşmasına taraf ülkelerin, birbirleri kaynaklı ürünlere kendi ülkeleri
menşeli ürünler ile aynı muameleyi yapabilmelerini ve bu ürünleri
üretim süreci içerisinde sınırlama
olmaksızın kullanarak, nihai ürünü
tercihli rejim üzerinden diğer tarafa
kolayca ihraç edebilmelerine olanak
sağlamaktadır.
Böylelikle, AB/EFTA ve Akdeniz ülkelerindeki işletmeler, ürünlerini
mamul veya yarı mamul olarak ve
menşei engeliyle karşılaşmaksızın,
işlenmek üzere bölge içerisindeki
diğer ülkelere gönderebilmekte ve
nihai ürünü tercihli rejim kurallarına
göre, sistemde yer alan diğer ülkelere ihraç edebilmektedir. Özellikle
Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri
(MDAÜ) ile ilişkilerin geliştirilmesi
sonrasında gerek AB ile bu ülkeler
arasında imzalanan, gerek de bu
ülkelerin kendi aralarında tamamladıkları anlaşmalarla menşei kümülasyon sistemi biraz daha karmaşık
hale gelmiştir.
Çok sayıda uluslararası ticaret anlaşması olması yanı sıra, bütün anlaşmalarda menşein farklı kurallara
bağlı olarak belirlenmesi sebebiyle
Avrupa, menşei bloklarına bölünmeye başlanmıştır. Bu nedenle AB,
1994 yılında tüm Avrupa ülkelerini
kapsayacak ve bu ülkeler kaynaklı
ürünlerin kümülasyonunu sağlayacak bir sistem oluşturma kararı al897

mıştır. Pan-Avrupa Menşei Kümülasyonu Sistemi olarak adlandırılan bu
sisteme taraf ülkelerin menşeini taşıyan maddeler, diğer taraf ülkelerden birinde üretilen ürünlerde girdi
olarak kullanıldığında o ülke menşeli
kabul edilmesi esasına dayanır. Bu
sayede, bu maddelerin yeterli işlemlerden geçmesi ve katma değerine
önemli derecede bir katkı yapılmış
olması şartı aranmamaktadır.
Okuma Listesi
İktisadi Kalkınma Vakfı: ‘’AB Kavramları Sözlüğü’’,
https://oldweb.ikv.org.tr
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı: ‘’Menşe Kuralları ve Uygulamalarına İlişkin Soru ve Cevaplar’’
http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/
mense-kurallari
Org.TR: ‘’Menşe Hakkında En Çok
Sorulan Sorular’’,
http://www.orgtr.org/mense-hakkinda-en-cok-sorulan-sorular/

Para Politikası
(Monetary Policy)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Ekonomi politikasının temel amaçları, yüksek istihdam, fiyat istikrarı
ve hızlı büyümedir. Para politikası,
ekonomi politikasının temel amaçlarına ulaşması için kullanılan ana po898

litika araçlarından biridir. Sözkonusu
amaçlar uzun dönemde birbirleriyle
uyumlu olup, kısa dönemde birbirleriyle çelişen sonuçlar doğurabilmektedirler. Yüksek istihdam amacı,
potansiyel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
(GSYİH)’nın azamî düzeyde arttırılması ve reel GSYİH düzeyinin potansiyel GSYİH düzeyine yakın olması
anlamına gelmektedir. Bu durumda
işsizlik oranı da doğal işsizlik oranına
yakın gerçekleşecektir. Fiyat istikrarı
amacı, enflasyonun düşük düzeyde
seyretmesi anlamını taşımaktadır.
Hızlı büyüme amacı ise yüksek büyüme oranının sürdürülebilirliğidir.
İlgili temel amaçlar içinde öncelik,
fiyat istikrarının sağlanmasıdır.
Ekonomi yönetimi, sözkonusu temel
amaçlara ulaşmak üzere para ve maliye politikasını etkin olarak kullanmalıdır. Maliye politikası kamu gelirlerinin ve giderlerinin yönetimini
içeren politika aracıdır. Para politikası ise paranın miktarını, maliyetini,
ekonomik kesimlerin bekleyişlerini
etkileyerek temel amaçlara ulaşmak
için geliştirilen stratejiler bütünüdür.
Para politikasının yürütülmesinde
merkez bankaları stratejik öneme
sahiptir. Bir ülkenin merkez bankası,
alacağı para politikası kararlarının
temel amaçlara ulaşmadaki başarısını öngörebilmeli ve uygulayacağı
para politikası stratejisi çerçevesinde paranın miktarını ve maliyetini
nasıl belirleyeceğine karar vermelidir. Bu sürecin en önemli değişkenleri, parasal aktarım mekanizması
(transmission mechanism), para politikası stratejileri ve para politikası
araçlarıdır.
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Merkez bankaları ülke içi enflasyonu doğrudan kontrol edemezler. Bu
nedenle merkez bankalarının para
politikası stratejilerini belirlerken
enflasyonu kontrol edecek en uygun
aktarım mekanizmasını belirlemeleri gerekmektedir. Diğer bir ifade ile
merkez bankaları, enflasyonu dolaylı olarak kontrol altında tutmak
üzere uygun stratejiler belirlemeli
ve uygulamalıdırlar.
İktisat teorisinde üç temel aktarım
mekanizması yer almaktadır. Bu
mekanizmalardan ilki, para arzı ile
enflasyon arasındaki ilişkiyi açıklayan klasik miktar teorisidir. İkinci
mekanizma, faiz oranı kanalıyla aktarım mekanizmasıdır. Faiz oranı kanalıyla aktarım mekanizması, IS-LM
modeline dayanmaktadır. Üçüncü
mekanizma ise döviz kurlarını içeren
aktarım mekanizmasıdır. Merkez
bankaları en uygun aktarım mekanizmasını belirlemekte çoğu zaman
zorlanmakta ya da tam etkin olamamaktadırlar.
Merkez bankaları, öncelik fiyat istikrarının sağlanması amacı olmak
üzere temel amaçlara ulaşmak için
para politikası araçları kullanmaktadırlar. Sözkonusu para politikası
araçları, dolaylı ve dolaysız olacak
şekilde ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı
araçlar, piyasada arz ve talep koşullarını etkileyecek şekilde kullanılırken, dolaysız araçlar faiz oranları
ile mevduat ve kredi miktarlarına
müdahaleleri içermektedirler. Diğer
taraftan dolaylı araçlar, merkez bankası bilançosunu, dolaysız araçlar ise
finansal kuruluşların bilançolarını
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hedef almaktadırlar.
Merkez bankalarının dolaylı para
politikası araçları, reeskont oranları,
zorunlu karşılıklar ve açık piyasa işlemleridir. Dolaysız politika araçları
ise, faiz oranı kontrolleri, kredi tavanı kontrolleri, disponibilite uygulaması, finansal aracıların portföylerine müdahaleler, menkul kıymetlerin
alımında kullanılan kredilere müdahaleler ve tüketici kredilerine müdahalelerdir.
Okuma Listesi
Parkin,
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Stratejisi, (çeviri editörleri) Ömer
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Parasal Birlik / Para Birliği
(Monetary Union)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Parasal birlik, iki veya daha fazla
ülke arasında tek bir para alanı oluşturmaya yönelik yapılan bir anlaşmadır. Parasal birlik, üye ülkelerin
ulusal paralarının geri dönülmez bir
şekilde birbirlerine karşı sabitlenmesini öngörmektedir. Uygulamada
parasal birliklerin hem ekonomik
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hem de politik nedenlerle kurulduğu görülmektedir. Parasal birliğe tek
bir para politikası ve tek bir merkez
bankası oluşturulması eşlik etmekte
ya da mevcut ulusal merkez bankaları ortak bir merkez bankasının
bütünleşmiş birimleri haline gelmektedir. Parasal birlikte, üye ülkeler ortak banknot ve madeni para
kullanmaktadırlar. Üye ülkeler bu
paraların basımı konusunda ortak
merkez bankası adına yetkilendirilebilecekleri gibi, ulusal paralar fiktif
bir ortak paraya göre yeniden adlandırılabilmektedir.
Parasal birlik uygulamasının en bilinen örneği bazı AB ülkeleri tarafından oluşturulmuş olan tek para
(Avro) sistemidir. AB ülkeleri Maastricht Antlaşması (1993) ile Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and
Monetary Union – EPB) oluşturulması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Bunun ilk aşaması olan Ekonomik Birlik üye ülkelerin ekonomi
ve maliye politikalarının koordinasyonunu öngörmüştür. Tek Pazar sisteminin tamamlanması ve Avrupa
Merkez Bankasının oluşturulmasının ardından 12 Avrupa Birliği (AB)
üyesi ülke ulusal para birimlerini
tedavülden kaldırarak, 1999 yılında
sanal bir para birimi olarak, 2002 yılından itibaren de banknot ve bozuk
para olarak, tek para birimi Avro’yu
kullanmaya başlamışlardır. AB üyelerinin hepsi ekonomik birliğe dahil
olmakla birlikte, sadece bazı ülkeler
daha ileri bir aşama olarak Avro’nun
kullanımına geçmişlerdir. Bu ülkelerin oluşturduğu gruba Avro Bölgesi
adı verilmektedir. Avro Bölgesi oluş900

turulurken, Danimarka ve İngiltere
tercih etmedikleri için, Avrupa Birliği
(AB) üyesi diğer bazı ülkeler ise ortak para birimine geçmek için gerekli kriterleri sağlayamadıkları için dahil olmamışlardır. İlerleyen dönemde Avro Bölgesi üyesi ülke sayısı 19’a
çıkmıştır. Parasal Birlik’in para istikrarı ve düşük enflasyon hedefleri,
Avrupa Merkez Bankası tarafından
yürütülmekte ve kontrol edilmektedir. Mali politikalar ise üye ülkelerin
kontrolündedir. Ortak paranın kullanımı, kişilerin, malların, hizmetlerin
ve sermayenin AB içerisinde serbest
dolaşımını temel alan Tek Pazar oluşumunu tamamlar niteliktedir. Ekonomi bakış açısıyla parasal birlik, entegre olan bölgesel pazarlarda işlem
maliyetlerini azaltması açısından oldukça önemlidir. Fiyatlar konusunda
şeffaflık sağlayarak, bölge içi rekabet
yoluyla piyasada etkinliği artırmaktadır. Bunun yanında parasal birlik
AB’de bir ileri aşama olan politik entegrasyonun gerekli bir adımı olarak
da görülmektedir. Parasal Birliğin
olumlu etkileri yanında katılımcı ülkeler için olumsuz etkileri de tartışılmaktadır. Bazı iktisatçılar arasında,
AB’nin “optimum para sahası” olup
olmadığı konusunda tartışma bulunmaktadır. Ekonomik farklılıkların
ve emek piyasasının uyumlaştırılmasındaki zorlukların AB üyelerinin
parasal birlikten maksimum düzeyde yararlanmasını engellediği dile
getirilmektedir. Parasal entegrasyonun karar mercileri artık nominal
faiz oranlarını kontrol edemedikleri
için bu durum bazı ülkeleri asimetrik
şoklara açık bırakmaktadır.
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Sonuç olarak parasal birlik, hem
birliğe üye ulusal piyasalar hem de
birliğin tamamı açısından önemli
bir oluşumdur. Ortak para politikasının kurumsal dizaynı ve ona eşlik
edecek makroekonomik politikaların entegrasyonunun gerekliliği
önem arz etmektedir. Bu nedenle,
ulusal hükümetlerin kendilerinin
sorumlu olduğu ekonomi politikalarını politik bir koordinasyon içinde
yürütmeleri, maliye politikalarının
yönetiminde de belli ortak kuralları belirleme konusunda sorumluluk
almaları beklenmektedir.
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Parasal Genişleme
(Quantitive Easing)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Parasal genişleme, merkez bankalarının piyasadan hükümet bono ve
tahvillerini ya da diğer kağıtları satın
alarak para arzını artırma yoluyla piAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yasaya borç vermesidir. Kısa vadeli
faiz oranları sıfır veya sıfıra yakın ise
açık piyasa işlemleri (APİ) faiz oranlarını etkilemede etkin para politikası araçları değildir. Bunun yerine
merkez bankası açık piyasa işlemlerindekinden çok daha büyük miktarlara ulaşmış varlık satın alımı gerçekleştirir. Varlık satın alımı yanında
tahvil ya da bonoların kısa süre için
devralınıp iade edilmesi şeklinde
repo yöntemi de uygulanabilir. Merkez bankası bankalara likidite sağlamak amacıyla varlık satın alımını
yeni yarattığı rezervlerle (para basarak) yaptığı için parasal genişleme
para arzını artırmaktadır. Parasal
genişleme politikası 2008 Finansal
Krizi’nden sonra başta ABD olmak
üzere birçok ülkede uygulanmıştır.
Japon Merkez Bankasının Finansal
Kriz öncesi de miktar genişlemesi
uygulamasına gittiği bilinmektedir.
Küresel Finansal Kriz sonrasında
ABD Merkez Bankası (FED), piyasada likiditeyi arttırmak ve ekonomiyi
canlandırmak için, bankaların ve kurumların elinde bulunan çoğunluğu
Hazine’ye ait kağıtları satın alarak
Hazine’nin borcunu üstlenme yoluna gitmiştir. FED bir yandan bankalara bu yolla likidite sağlarken bir
yandan da faizleri düşürerek bankaların kredi verebilmelerini kolaylaştırmayı, dolayısıyla piyasalarda
kredi talebi yaratmayı hedeflemiştir. FED Aralık 2008’den Ekim 2014’e
kadar olan dönemde 4 kez parasal
genişleme politikası uygulamış, bu
yolla büyük miktarda para basmıştır. Ayrıca uzun vadeli kağıtları ve
konut kredisine (mortgage) dayalı
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türev ürünleri de satın alarak bankaları uzun vadeli bağlantılarından
kurtarmayı ve yatırımcılara kaynak
sağlamayı amaçlamıştır. FED’in uyguladığı parasal genişleme programının temel hedefleri, resesyondan
çıkarak büyüme sürecine yeniden
dönmek, işsizliği azaltmak, deflasyonist yapıyı kırmak ve finansal sisteme güveni yeniden sağlamak olarak açıklanmıştır. Parasal genişleme
politikasının uygulandığı dönemlerde büyüme ve işsizlik gibi göstergelerde ortaya çıkan nispi iyileşmelere
rağmen, deflasyon tehdidinin azalmadığı, istihdam yapısında (ücretlerde ve iş kalitesinde) iyileşmelere
neden olmadığı, hatta parasal genişlemenin yarattığı büyük likidite
bolluğunun birçok alanda yeni balonlar oluşmasına neden olduğu
gözlenmiştir. Bunun yanında parasal
genişleme politikası uygulayan ülkelerde faiz oranlarının sıfıra yakın bir
oranda uygulanıyor olması, finansal serbestinin son derece yüksek
ve finansal sermayenin neredeyse
tam mobil olduğu küresel dünyada
söz konusu ülkelerdeki tasarrufların daha yüksek faiz getirisi sunan
gelişmekte olan ülke piyasalarına
yönelmesi sonucunu doğurmaktadır. Ancak ABD örneğinde olduğu
gibi faiz oranlarının tekrar yükselmeye başlaması, fonların gelişmekte olan piyasalardaki yüksek riske
dayalı getirilerden vazgeçerek geri
dönmesine neden olur. Bu şekildeki
para çıkışları Türkiye’nin de içinde
bulunduğu dış finansmana bağımlı
ülkeleri ekonomik açıdan son derece kırılgan hale getirmektedir.
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FED’in uygulamaya koyduğu parasal
genişleme benzeri uygulamaların
Küresel Finans Krizi sonrasında başka ülkeler tarafından da uygulandığı
görülmektedir. 1992 yılında önce
İngiltere Merkez Bankası (BOE) uygulamış, ardından aynı yıl Japonya
Merkez Bankası (BOJ) benzer bir
uygulamaya giderek Yen’in piyasada bollaşmasını sağlayarak değerini
düşürmek yoluyla ihracatı arttırmayı amaçlamıştır. Bu uygulama en
son Avrupa Merkez Bankası (AMB)
tarafından da 2015 yılı başında uygulamaya koyularak, piyasada tahvil
satın alımı yoluyla Avro’yu bollaştırmak ve yükselen değerini düşürerek
Avro Bölgesi’nin ihracatını teşvik etmek amaçlanmıştır. Avro Bölgesinde hedef, büyümeyi desteklemek
ve enflasyon oranını % 2’ye yakın
seviyelerde tutmayı sağlamak olarak belirlenmiştir.
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Parasal Komite
(Monetary Committee)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Avrupa Parlamentosu tarafından
düzenlenen toplantılar için hazırlık
çalışmalarını yapmak üzere farklı
konularda uzmanlaşmış komiteler
oluşturulmuştur. Parasal Komite de
(Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi
/ Economic and Monetary Affairs
Committee – ECON) yirmi farklı uzmanlık alanında oluşturulmuş parlamenter komiteden bir tanesidir. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği
(AB) düzeyinde karar verme sürecinde de etkili olan politik tartışmaların
gerçekleştirildiği önemli bir forumdur. Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri, AB hukukunun oluşturulması ve
AB kurumlarının demokratik olarak
çalışmasını garantilemek yoluyla
insanların çıkarlarını temsil etmek
amacıyla Üye Devletlerin seçmenleri tarafından belirlenmektedir. Komitelerin idari yapıları, 25 ila 73 arasında Parlamenter üye, bir başkan,
ofis ve sekreterlikten oluşmaktadır.
Komiteler ayda bir ya da iki kez Brüksel’de toplanmaktadır. Toplantılar
(tartışmalar) kamuya açıktır. Komiteler, Komisyon ve Konsey’in hukuki
çerçevede önerilerini dikkate alarak
veya kendi inisiyatifi ile genel meclise sunulmak üzere raporlar düzenlemekte ve gerektiğinde üzerinde değişiklik yapmaktadır. Parlamento da
spesifik konularla başa çıkmak için
alt komiteler ve geçici özel komiteler düzenleyebilir ve AB hukukunun
kötü idaresine yönelik suçlamaların
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araştırılması için kendi danışmanlığı
altında resmi soruşturma komiteleri oluşturabilir. Komite başkanları,
Başkanlar Konferansında komitelerin çalışmalarının koordinasyonunu
sağlamakla yükümlüdür.
Avrupa Parlamentosu çatısı altında
oluşturulan Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nin sorumluluk alanına
giren konular şunlardır;
•

AB’nin ekonomi ve para politikalarının koordinasyonu,

•

Ekonomik ve Parasal Birliğin
(EPB) işleyişi,

•

Avrupa parasal ve finansal sisteminin işleyişi

•

Uluslararası parasal ve finansal
sistemin (ilgili örgüt ve kurumlarla ilişkiler de dahil) işleyişi,

•

Uluslararası ödemelerin kolaylaştırılması ve sermayenin
serbestçe hareketi (sınır ötesi ödemeler, tek ödeme alanı,
ödemeler dengesi, sermaye hareketleri, borç verme ve alma
politikası, üçüncü ülkelerden
kaynaklanan sermaye hareketlerinin kontrolü, Birliğin sermaye ihracının teşviki için gereken
önlemler vb.)

•

Rekabetin düzenlenmesi ve
kamu yardımlarına ilişkin kuralların belirlenmesi,

•

Vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi,
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•

•

Finansal kurumların ve piyasaların düzenlemelerini ve danışmanlığını yaparak raporlanması, finansal hizmetlerle ilgili muhasebe ilkeleri, işletme yönetişimi ve şirket hukukuna ilişkin
diğer kuralların belirlenmesi,
AB ekonomi yönetiminin bir
parçası olarak Avrupa Yatırım
Bankasının konu ile ilgili finansal faaliyetlerinin düzenlenmesi.

Yukarıda belirtilen konular kapsamında Avrupa Parlamentosunda
gündeme gelecek tartışmalar öncesi çalışmalar yapmak, rapor düzenlemek, Avrupa Komisyonu ve Konseyi ile koordineli olarak çalışmak
Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nin yükümlülüğündedir.
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Parasalcılar (Monetarists)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
ABD Chicago Üniversitesi’nde görev
yapan bazı iktisatçılar 1940’lı yılların
sonlarından itibaren yaptıkları çalışmalarla para teorisine ve bu çerçevede klasik iktisatçıların en temel
aksiyomlarından biri olan paranın
miktar teorisine önemli katkılarda
bulunmuşlardır. Chicago Üniversitesi, para teorisi kapsamındaki çalışmaları ile tüm dünyada Chicago
İktisat Okulu olarak tanınmaktadır.
Bu okulun ilk temsilcileri arasında
F.H. Knight ve H.C. Simons’ı saymak
mümkündür. Knight ve Simons’ın
öğrencisi olan Milton Friedman
(1976 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü almıştır) Chicago Okulu’nun
en tanınmış ismidir. M.Friedman,
ilerleyen yıllarda Chicago Üniversitesi’nde çalışan başta Anna J.
Schwartz olmak üzere meslekdaşları ve öğrencileri ile birlikte, para
miktarı ve fiyatlar genel seviyesi
üzerine yaptığı çalışmalarını geliştirmiş ve görüşlerini doğrulamak amacıyla pek çok ampirik analiz gerçekleştirmiştir. M.Friedman ve Chicago
okulunun ileri sürdüğü görüş ve
politika önerilerini ifade eden “monetarizm” kavramını, ilk kez 1968
yılında, bu görüşleri destekleyen İsviçre’li iktisatçı Karl Brunner’in kullandığı bilinmektedir.
Monetarizm (monetarist/parasalcı
görüş), Keynesyen düşünceye bir
eleştiri olarak geliştirilmiştir. J.M.
Keynes’in Büyük Buhranın ardınAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dan, 1936 yılında yayımlanan “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi”
isimli kitabında ileri sürdüğü görüşleri uzun bir dönem makro iktisat
teorisinin temelini oluşturmuştur.
J.M.Keynes’in fikirlerinden hareketle geliştirilen Keynesyen İktisat,
ekonomi politikası araçlarından
maliye politikasının önemine vurgu
yaparak, ekonomide ortaya çıkan
sorunlara devletin etkin maliye politikası (kamu harcamaları, vergi,
borç yönetimi ve bütçe politikaları)
yoluyla çözümler üreteceğini savunmaktadır.
M.Friedman, 1940’lı yılların sonlarından itibaren yayınladığı birçok
eserinde Keynes’in müdahaleci maliye politikası yaklaşımını eleştirmiştir. Friedman çalışmalarında, üretim
ve fiyatların belirlenmesinde birinci
önemli faktörün “para” olduğunu
göstermeye çalışmıştır. Bu nedenle
Friedman’a göre, enflasyon, işsizlik,
bütçe açıkları v.b. iktisadi sorunlara yaklaşım maliye politikası araçları ile değil para politikası araçları
ile olmalıdır. M. Friedman’ın ünlü,
“enflasyon her zaman ve her yerde
parasal bir olgudur” sözü monetarizmin temel felsefesini oluşturmuştur. Monetarisler, 1976 yılında
Firedman’ın editörlüğünde “Paranın Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar” adıyla yayımlanan kitapta monetarizmin temel ilkelerini ortaya
koymaktadırlar. Monetaristler enflasyonun temel nedeni olarak para
arzının hükümetlerce gereksiz yere
ve aşırı ölçüde artırılmasını görmekte, çözüm olarak da para arzının
bir kurala bağlı olarak her yıl sabit
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oranda artırılmasını önermektedirler. Friedman’a göre para arzındaki artış önce belli bir süre gecikme
ile üretim artışı üzerinden nominal
geliri artırmakta ardından fiyatlara
yansımakta başka bir ifade ile enflasyona neden olmaktadır. Aslında
Keynesyen iktisatçılar bu para arzı
ile üretim ve toplam talep yoluyla
enflasyon ilişkisini kabul etmekle
birlikte iki görüş arasındaki temel
farklılık uygulanacak iktisat politikası üzerinde ortaya çıkmaktadır.
Keynesyen görüş, istikrar politikalarının uygulanmasını savunurken,
Monetaristler Merkez Bankalarının
para arzını konjonktüre bağlı olarak
değil sabit oranlarda düzenli olarak
belirlemesi gerektiğini ileri sürmektedirler.
1980 sonrasında da Monetaristlerin
önerilerinin pek çok ülkede uygulama alanı bulduğu bilinmektedir.
Bununla birlikte azgelişmiş ülkelerde enflasyonla mücadelede uygulanan monetarist önlemlerin pek çok
ülkede başarısızlıkla sonuçlanması
Monetarist görüşün eleştirilmesine
neden olmuştur. Enflasyon olgusunun sadece para arzındaki artışlarla
açıklanamayacağı, çözümün de tek
başına ekonomideki gelişmelerle
paralel bir para arzı büyümesi olmadığını savunan iktisatçılar monetarizme tepki olarak Strüktüralizm
adını verdikleri görüşlerini dile getirmişlerdir. Strüktüralistlere (Yapısalcılar) göre az gelişmiş ekonomilerin sahip olduğu başlıca yapısal
bozukluk ve darboğazlar, tarımsal
ürünler arzının yeterince esnek olmaması, hammadde ve ara malla905

rında dışa bağımlılık ve ihracat mallarının yapısının geleneksel mallara
dayalı olması nedeniyle dış ticaret
dengesinin sürekli açık vermesi,
ekonomik kurumların yetersizliği
olarak sıralanmakta, bu nedenle az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devletin düzenleyici ve teşvik
edici rol oynaması gerektiği öne sürülmektedir.
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Paris Antlaşması		
(Paris Treaty)
–Sanem BAYKAL–
Avrupa bütünleşmesinin kurulmasına yönelik ilk somut adım bir uluslararası anlaşma olan Paris Antlaşması ile atıldı ve altı kurucu devletin
imzası ile Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (AKÇT) kuruldu.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında her
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alanda büyük yıkıma uğrayan Avrupa, bu durumdan kurtulmak için
bir çıkış yolu aramaktaydı. Bunun
bir sonucu olarak, Avrupa’da barışın
yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak amaçlar ve değerler etrafında bir araya gelmesi ve özellikle
refahı artıracak şekilde ekonomik
alanda kuvvetli bir işbirliğinin ve bütünleşmenin başlatılması fikri her
geçen gün daha yüksek bir sesle dile
getirilmeye başlanmıştı.
Avrupa çapında barışın sağlanması
ve Avrupa ülkeleri arasında ekonomik bir işbirliğinin kurulması amacından hareketle, bu girişimin ve
başarısının ileride, tedrici biçimde
üye devletler ve vatandaşları arasında siyasi bir birliğin temellerinin
atılmasına zemin oluşturması hedefleniyordu. Fikir babalığını Jean
Monnet’nin yaptığı 9 Mayıs 1950
tarihli Schuman Planı (Bildirisi) bu
yönde ekonomik bütünleşmeye ve
ortak bir hukuk düzeni yaratmaya
yönelik yepyeni bir yaklaşım (sınırlı
alanlarda da olsa taraf devletlerin
egemen yetkilerinin bir bölümünü
devri ile kurulacak ve işleyecek ulusüstü bir yapı) ve bu yaklaşımın sonuçta bir siyasi bütünleşmeyi mümkün kılmasını öngörüyordu. Bu doğrultuda, Almanya, Belçika, Fransa,
Hollanda, İtalya ve Lüksemburg
tarafından 18 Nisan 1951 tarihinde
AKÇT’yi kuran Paris Antlaşması imzalandı. Onay sürecinin ardından
Antlaşma 23 Temmuz 1952’de yürürlüğe girdi. Antlaşma 50 yıllık bir
süre için yapıldığı için 2002 yılında
sona erdi.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Paris Antlaşması’nın amacı kömür
ve çelik üretimi ve pazarlamasında
üye devletler arasında bir ortak pazar kurmaktı. Avrupa Topluluklarından ilkini kuran Paris Antlaşması’nın
amacı, yöntemi ve temel hükümleri, 1957 yılında imzalanacak Roma
Antlaşmaları için de de temel teşkil
etti. Buna karşılık Paris Antlaşması
ile öngörülen “Yüksek Otorite”nin
görev ve yetkileri ile Roma Antlaşmalarının öngördüğü “Avrupa Komisyonu” farklılıklar içeriyordu.
Paris Antlaşması’nın başarısı birkaç
yıl içinde yeni Avrupa Topluluklarının (Avrupa Ekonomik Topluluğu
ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu)
aynı üye devletler tarafından kurulmasını gündeme getirdi.
50 yıl süreli bir uluslararası anlaşma
olan Paris Antlaşması 2002 yılında
sona erdiğinde kömür ve çelik ortak
pazarı ile ilgili yetki ve görevleri Avrupa (Ekonomik) Topluluğu tarafından üstlenildi.
Okuma Listesi
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men, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi:
1957–1993 Arası”, Belgin Akçay ve
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Paris Şartı 		
(Charter of Paris)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Soğuk Savaş sona erdikten sonra
Avrupa’nın yeniden şekillendirilmesinin sağlanması, Avrupa için
barış, temel hak ve özgürlükler ile
demokrasi üzerine kurulu bir geleceğin inşa edilmesi için 19-21 Kasım
1990’da Paris Zirvesi toplanmıştır.
Paris Zirvesi, Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı (AGİK) için bir
dönüm noktası niteliğindedir. Paris
Zirvesi’nde AGİK’in anayasası olarak
nitelendirilen “Yeni Bir Avrupa İçin
Paris Şartı” kabul edilmiş, Avrupa’da
çatışma ve bölünme dönemi sona
ermiştir. Bundan sonraki dönemde
ilişkilerin işbirliği üzerinde sürdürüleceği vurgulanmıştır. Belgede,
insan hakları, demokrasi ve hukuk
devleti ilkelerine önem verilmiştir.
Devletler, bundan sonraki dönemde, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin korunması
adına gerekenleri yapacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ayrıca ekolojik
sorunlar, gelir eşitsizliği ve sosyal
adalet ile ilgili sorunların refah üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur.
Özellikle ekonomik özgürlüğün bireyin refahı üzerindeki etkisine değinilmiştir. Sürdürülebilen ekonomik
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büyümenin, toplumsal adalet, artan istihdam ve ekonomik kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik
piyasa ekonomilerini geliştirmenin
ortak amaç olduğu vurgulanmıştır.
Dolayısıyla güvenlik bütüncül bir anlayış çerçevesinde ele alınmış, üye
ülkelerin işbirliği; barış, demokrasi,
insan haklarının üstünlüğü, sosyal
refah ve çevre güvenliği gibi değerlerin üzerine kurulmuştur. Devletler,
Helsinki Nihai Senedi’nin on temel
ilkesine uyacaklarını da taahhüt etmişlerdir.
Soğuk Savaş’ın sona ermiş olması,
yeni belirsizlikler ve istikrarsızlık unsurlarını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede sınır sorunlarının
çözülmesi, demokratik seçimlerin
yapılabilmesi ve etnik çatışmaların
sona erdirilmesi gibi yeni sorunlarla baş edilebilmesi adına AGİK’in
kurumsallaştırılması da gündeme
gelmiştir. Bu çerçevede AGİK üyesi devletler, örgütün daha etkin
bir kurum haline gelebilmesi için
kurumsallaşma sürecinin gerekliliği üzerinde anlaşmışlardır. Ayrıca,
hükümet ve devlet başkanlarının
1992 yılında Helsinki’de, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının ise AGİK
Konseyi adı altında her yıl düzenli
olarak toplanmasına, AGİK Sekretaryası’nın ve Çatışmaların Önlenmesi Merkezi’nin kurulmasına karar
verilmiştir. Bununla birlikte Paris
Zirvesi’nde alınan kararlar sonucu,
2-3 Nisan 1991’de, AGİK Parlamenterler Asamblesi kurulmuştur. Paris
Zirvesi’nin en önemli kazanımlarından birisi de taraf devletlerarasında silahlı kuvvetlerde indirime
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gidilmesini sağlayacak Avrupa’da
Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’nın (AKKA) imzalanmasının
sağlanmış olmasıdır. Bu çerçevede
taraf devletlerarasında saydamlığın ve güvenlik artırıcı önlemlerin
kabulü ile güvenliğin sağlanmasında önemli adımlar atılmıştır. Paris
Zirvesi, en kapsamlı silahsızlanma
antlaşmalarından birisinin yapılması, Avrupa’nın bölünmüşlüğünün
sona erdirilmesi ve barış ortamının
sağlanması adına önemli bir yol kat
edilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte yakalanan bu hava uzun sürmeyecek Yugoslavya’nın dağılmasının ardından Balkanlar’da çıkan
etnik savaşlar, AGİK’in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT)
dönüştürülmesini hızlandıracaktır.
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Parlamento (Parliament)
Bkz. Avrupa Parlamentosu

Passerelle Klozu
(Passerelle Clause)
–A. Aslı BİLGİN–
Passerelle klozu veya diğer adıyla geçiş klozu, kurucu antlaşmalarda yer
alan karar alma mekanizmalarından
herhangi birinde yapılacak değişikliğin kurucu antlaşma değişikliği için
öngörülen resmi yöntemlere başvurmaksızın yapılmasına imkan veren prosedürdür. İki alanda geçerli
olan bu durum Avrupa Birliği (AB)
Antlaşması’nın Birliğin dış eylemine
ilişkin genel hükümler ve ortak dış
ve güvenlik politikasına ilişkin özel
hükümlerine ve Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) özgürlük, güvenlik ve adalet
alanına ilişkin hükümlerine yer verilen beşinci başlığında karar yeter sayısına ilişkin değişikliğe izin verirken;
ABİHA’da özel yasama usullerinin
geçerli olduğu konularda uygulanabilmektedir. ABA md. 48(7) uyarınca, karar yeter sayısına ilişkin olarak
belirtilen başlıklarda Konsey’in oy
birliği ile hareket etmesi gereken
belirli durumlarda AB Zirvesi kararı ile Konsey’in nitelikli oy çokluğu
ile hareket etmesi; yasama usulüne
ilişkin olaraksa, yine AB Zirvesi’nin
alacağı bir kararla ABİHA’nın özel
yasama usulü ile karar alımını öngördüğü durumlarda kararın olağan
yasama usulü ile alınması mümkün
kılınmıştır. AB Zirvesi’nin belirtilen
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bu değişikliklere karar verebilmesi için önce ulusal parlamentolara
bildirimde bulunması ve 6 ay içinde bu parlamentolardan herhangi
birinden itiraz gelmemiş olması gerekmektedir. Herhangi bir itiraz olmaz ise kararın kabulü için Avrupa
Parlamentosu’nun üye tamsayısının
çoğunluğuyla muvafakati alındıktan
sonra AB Zirvesi’nin oy birliği ile kabulü gerekmektedir.
Okuma Listesi
Piris, Jean-Claude. The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2010, s. 212–221.
Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu
Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
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Patent (Patent)
–Emriye Özlem ŞEKER–
Patent, bir buluşu belgeleyen ve
buluş üzerindeki hakları ispatlayan
belgedir. Patentler buluşun kamuya
açık olarak belirtilmesi karşılığında
patent hakkı sahibine buluşu üzerine
münhasır haklar tanınması işlevini
yerine getirir. Patentin amacı buluşlar üzerinde münhasır haklar tanıyarak hak sahiplerini ödüllendirmektir.
Diğer yandan buluşların kamuya açık
bir şekilde ilan edilmesi ile teknolojinin gelişmesi amaçlanmaktadır.
Patent hakkı korumasından faydalanabilmek için ilgili buluşun, genel
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olarak, üç koşulu sağlaması beklenmektedir. Bunlar; yenilik, buluş basamağı içerme ve sanayiye uygulanabilir olmadır. Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşlar yeni
kabul edilir. Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında ilgili alandaki uzmana göre aşikâr olmayan
buluşlar buluş basamağını içermektedir. Sanayiye uygulanabilir olma
ise buluşun sanayinin herhangi bir
dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olmasıdır.
Patent, ilgili düzenlemelerdeki süre
sınırlarına uygun olarak, tescil edilme koşulu ile korunmaktadır. Patent
koruma süresi başvuru tarihinden
itibaren yirmi yıldır ve bu süre uzatılamaz.
Patent hakkı sahibi ilgili buluşun
doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması hakkına sahiptir. Patent
konusunun bir ürün olması halinde
hak sahibi; ürünün izinsiz üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal
edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir
nedenle elde bulundurulmasının
önlenmesini talep etme yetkisini
haizdir. Patent konusunun bir usul
olması halinde bu usulün kullanılması, kullanılmasının başkalarına
teklif edilmesi veya doğrudan bu
usul kullanılarak elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle
elde bulundurulması da patent hakkının ihlalidir.
Avrupa’da uluslararası patent koru910

masına ilişkin, esas olarak, iki sistem bulunmaktadır. Bunlar Patent
İşbirliği Anlaşması (PİA) ve Avrupa
Patent Sözleşmesi’dir (APS). Bunlar
arasından Avrupa Patent Sözleşmesi ayrı bir başlık altında ayrıca
ele alındığından burada açıklanmayacaktır. Patent İşbirliği Anlaşması
1970 yılında imzalanıp 1978 yılında
yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlaşmış
uluslararası örgütlerinden biri olan
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)
ve taraf ülkelerin ulusal ofisleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu anlaşmanın tarafları arasında tüm Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri ve
Türkiye de bulunmaktadır. Bu Anlaşma, birden fazla taraf devlette yapılacak patent başvurularının kolaylaştırılması ve daha ekonomik hale
getirilmesi amacıyla akdedilmiştir.
Patent verilmesine ilişkin maddi
koşulları değil usulü düzenlemektedir. APS ise taraf ülkelerde geçerli
olacak tek bir (Avrupa) patent(in)in
verilmesine ilişkin usulü ve maddi
koşulları düzenlemektedir. APS, Avrupa Patent Ofisi tarafından yürütülmektedir. Dolayısıyla patentlere
ilişkin farklı konular, esas olarak, iki
farklı uluslararası anlaşma; iki farklı
uluslararası örgüt tarafından yürütülmektedir. APS ve PİA arasındaki ilişki 2017’de imzalanıp 2018’de
yürürlüğe giren WIPO ile Avrupa
Patent Ofisi arasındaki Anlaşma ile
düzenlenmektedir.
AB kapsamında ortak bir patent
hakkı geliştirilmesi 1970’lerden itibaren tartışılmaktadır. Bunun sebebi Birlik çapında bilimsel araştırma
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ve geliştirmenin desteklenmesi ve
iç pazarın iyi işlemesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda AB’deki en
güncel gelişme Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde Avrupa Patent
Ofisi tarafından verilmiş bir Avrupa
Patentinin AB ülkelerinde tek bir
patent olarak etkili olması amacıyla
Yeknesak Etkili Avrupa Patenti ve
buna ilişkin uyuşmazlıklara bakacak
özel bir mahkeme kurulması amaçlı düzenlemelerdir. Bu doğrultuda
güçlendirilmiş işbirliği mekanizması ile 2012 yılında iki tüzük kabul
edilmiştir. 1257/2012 sayılı Tüzük
yeknesak etkili Avrupa Patentini,
1260/2012 sayılı Tüzük ise bu patente ilişkin çeviri koşullarını düzenlemektedir. Ayrıca 2013 yılında taraf
Üye Devletler arasında Yeknesak
Etkili Avrupa Patentine ilişkin uyuşmazlıklara bakacak bir uzman mahkeme olan Yeknesak Patent Mahkemesi’ne ilişkin uluslararası anlaşma
imzalanmıştır. İlgili Tüzükler 2013
yılında yürürlüğe girmiş olsa da uygulanmaya başlanabilmesi için Yeknesak Patent Mahkemesi’ne ilişkin
uluslararası anlaşmanın yürürlüğe
girmesi beklenilmektedir.
Yeknesak Etkili Avrupa Patenti, Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde Avrupa Patent Ofisi tarafından
verilen Avrupa Patentinin sadece
bir kez tescil edilerek taraf AB üyesi
devletlerde hukuken etkili olmasını
amaçlamaktadır. Böylelikle Avrupa
Patent Ofisi tarafından verilen Avrupa Patentinin her taraf devlette
ayrı ayrı idari işleme tabi tutulması
ve ulusal hukuklara tabi olmasından
kaynaklanan masraf ve hukuki riskAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ler azaltılacaktır.
Yeknesak Etkili Avrupa Patenti, tek
bir tescil ile 25 Üye Devlette (Hırvatistan ve İspanya hariç) tek tip
bir hukuki korumaya sahip olacaktır. Üye Devletlerde ulusal patent,
Avrupa Patenti ve Yeknesak Etkili
Avrupa Patenti birbirinden bağımsız
ve aynı anda mevcut olarak bulunabilecektir.
Okuma Listesi
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Paylaşılan Yetki 		
(Shared Competence)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 2’de düzenlenen yetki kategorilerinden bir
tanesi olan paylaşılan yetki, münhasır yetkiye veya tamamlayıcı
yetkiye girmeyen alanlarda gerek
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Avrupa Birliği’nin (AB) gerek Üye
Devletler’in yasama tasarrufunda
bulunabilecekleri yetki türünü ifade
etmektedir. Paylaşılan yetki alanlarında Birliğin düzenleme yapmış
olması halinde ise Üye Devletler
yetkilerini Birliğin kullandığı ölçüde
kaybeder. Bir diğer deyişle Üye Devletlerin paylaşılan yetki alanlarında
yasama tasarrufunda bulunabilmeleri Birliğin söz konusu alanda ya
hiç düzenleme yapmaması halinde
ya da Birliğin yetkisini kullanmadığı ölçüde mümkündür. Bu durum,
ABİHA’ya ekli Paylaşılan Yetkilerin
Kullanımına İlişkin 25 No’lu Protokol’de ifade edilmiştir. Buna göre,
Birlik, paylaşılan yetki kapsamındaki
bir konuda tasarruf gerçekleştirdiğinde, bu yetki kullanımının kapsamı, sadece Birlik tasarrufuna dahil
olan unsurlardır, tasarrufun ilgili olduğu konunun tamamını kapsamaz.
Paylaşılan yetki kapsamına hangi
konuların dahil olduğu ise ABİHA
md. 4’te sayılanlarla sınırlı olmayıp,
başlıca konular iç pazar, ekonomik,
sosyal ve yersel uyum, biyolojik
deniz kaynaklarının koruma altına
alınması hariç, tarım ve balıkçılık,
çevre, tüketicinin korunması, taşımacılık, trans–Avrupa ağları, enerji,
özgürlük, güvenlik ve adalet alanı,
ABİHA’da düzenlenen veçheleriyle,
halk sağlığını ilgilendiren ortak güvenlik meseleleri ve sosyal politikadır.
Okuma Listesi
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Baykal, Sanem. “Avrupa Birliğinde
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Pazara Erişim 		
(Market Access)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Ticaret, Avrupa Birliği (AB) için
ekonomik büyüme ve iş olanakları
yaratabilmenin en önemli unsurlarından biridir. Buradan yola çıkarak Komisyon, iş dünyası ve ulusal
hükümetler bir araya gelerek, ticaret fırsatları yaratılması yönünde
işbirliği içerisinde, gerek Avrupalı
ihracatçılara, gerekse Dünya çapındaki yatırımcılara yönelik bir pazara
erişim mekanizması yaratılması için
“AB’nin Pazara Erişim Stratejisi”ni
ortaya koymuş ve bu strateji, çok
fonksiyonlu bir veri tabanını yaratmıştır.
Pazara erişim, ihracat yapan AB
firmalarını detaylı bir şekilde bilgilendirmek için kurulmuş bir vertitabanıdır. İş dünyasına piyasaya giriş
koşulları ile ilgili ücretsiz bilgi sağlayan veri tabanından; ürün gereksinimleri, ithalat tarifeleri, formalite
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ve gerekli dokümanlar, ticaret engelleri ve istatistikler gibi her türlü
bilgiye ulaşılabilmektedir. AB firmalarına, 100’den fazla ülke için ithalat koşullarını içeren bilgiye erişim
sağlamaktadır. Her ülke için, ürün
başına ödenecek vergi oranlarına
da ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, ulusal hükümetler
ve iş dünyasının ortak hareket etmesi, ihracat kaynaklı problemlerin
analizi ve önceliklerin tanımlanması, çok taraflı ve ikili ticari kuralların
uygulanması ve şeffaflık imkanı yaratmaktadır.
Pazara erişim, hizmetler ticaretinde
biraz daha karmaşık olmakla birlikte, yabancı piyasaya giren bir ürün
için, temel olarak sınır kısıtlamalarının azaltılmasını amaçlamaktadır.
Okuma Listesi
Market Access Database,
https://madb.europa.eu/madb/
Do you want to export worlwide?
https://publications.europa.eu/
en/publication-detail/- /publication/28b3930e-e5f8-4312-9a57-d4a54d4a923e
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Pazara Erişimi
Güçleştirme Yasağı
(Prohibition on Hindering
Market Access)
Bkz. Kısıtlama Yasağı

Personel Mahkemesi
(Civil Service Tribunal)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) yargısı sisteminde Konsey’in 2 Kasım 2004 tarihli kararı ile Genel Mahkeme’ye
bağlı, ilk derecede AB ile çalışanları arasındaki personel davalarına
bakmakla görevlendirilen ve idare
mahkemesi niteliğinde olan ve yedi
hakimden meydana gelen AB Kamu
Hizmet Mahkemesi, Personel Mahkemesi veya Bürokratlar Mahkemesi şeklinde de isimlendirilen bir
yargı dairesi kurulmuştur. Personel
Mahkemesi’nin hakimleri altı yıllık
bir süre için atanmıştır. Hakimlerin
atanması sırasında, Konsey, temsil
edilen ulusal adli sistemlerle ilgili ve
Üye Devletler’in uyrukluları arasında mümkün olduğu kadar geniş bir
coğrafi temele dayalı olarak mahkemenin dengeli bir yapıya sahip olmasını gözetmiştir.
Hakimler, Personel Mahkemesi Başkanı’nı kendi aralarından üç yıl için
seçmiştir. Personel Mahkemesi,
prensip olarak üç hakimden oluşan
daireler şeklinde toplanmıştır. Personel Mahkemesi Yargılama Usul
Tüzüğü’nde belirlenen kimi du913

rumlarda, genel kurul, üç hakimden
(duruma göre beş hakimden oluşan
daire de kurabilmektedir) oluşan
daire veya tek hakim halinde toplanarak da karar tesis edebilmiştir.
Personel Mahkemesi Başkanı, beş
hakimli daireye ve genel kurula başkanlık etmiştir. Eğer, Personel Mahkemesi Başkanı, üç hakimden oluşan
bir daireye atanmışsa, bu dairenin
başkanlığı Personel Mahkemesi Başkanı tarafından yapılmıştır. Personel
Mahkemesi, Adalet Divanı ve Genel Mahkeme’nin kurumlarından da
yararlanmıştır. Personel Mahkemesi’nin görevleri 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Genel Mahkeme’ye verilmiş
ve varlığı sona erdirilmiştir.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa: Dora
Yayınları, 2018, s. 135–405.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
215–222.

Petersberg Görevleri
(Petersberg Tasks)
–Burak TANGÖR–
Batı Avrupa Birliği (BAB) Bakanlar
Konseyi’nin 19 Haziran 1992 tarihli
Petersberg Deklarasyonu’nda BAB
üyesi ülkeler, BAB’ın yanı sıra NATO
ve Avrupa Birliği’ne (AB) de geleneksel silahlı kuvvetlerin tüm birimlerini
hazır tutacaklarını beyan etmiştir.
914

Petersberg Deklarasyonu’nun İkinci
Başlığında BAB’ın operasyonel rolünün güçlendirilmesi konusu ele
alınmaktadır. Bu başlık altında BAB
yetkisi altında hareket eden BAB
üyesi devletlerin askeri birimlerinin;
insani yardım ve kurtarma görevleri,
barışı koruma görevleri, barış yapma ve kriz yönetimindeki muharebe
kuvvetlerinin görevlerini ifa etmek
için kullanılabileceği ilan edilmiştir.
Bu görevler o zamandan beri Petersberg operasyonları veya görevleri
olarak bilinmektedir.
Petersberg görevleri daha sonra
Amsterdam Antlaşması aracılığıyla
Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA)
17. Maddesine dahil edildi. Antlaşma, BAB’ın AB’ye insani yardım ve
kurtarma görevleri, barışı koruma
ve barış yapma görevleri ile kriz yönetiminde muharebe kuvvetlerinin
görevleri için operasyonel bir kapasiteye erişim sağlayacağını hükme
bağlamıştır. Amsterdam Antlaşması,
1992 BAB Petersberg Deklarasyonu’na atıfta bulunarak, BAB müktesebatının bir bölümünün AB çerçevesine entegrasyonunu sağlamıştır.
Petersberg görevleri, günümüzde
AB’nin kriz yönetimi operasyonlarında üstlenebileceği askeri eylemleri
tanımlamaktadır. 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması (ABA
madde 43) bu görevlerin kapsamını
genişletmiştir. Buna göre Petersberg
görevleri şunları içerir hale gelmiştir:
“İnsani yardım ve kurtarma görevleri, çatışmayı önleme ve barışı koruma görevleri, çatışma sonrasında
barışın yeniden tesis edilmesine yöAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nelik tedbirler ve istikrarın sağlanması operasyonları da dahil olmak
üzere kriz yönetimindeki muharebe
kuvvetlerinin görevleri, ortak silahsızlanma operasyonları ve askeri danışmanlık ve destek görevleri.”
Okuma Listesi
Batı Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi. Petersberg Declaration, Bonn, 19
June 1992, http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf
Ortega, Martin. “Beyond Petersberg: missions for the EU military
forces,” Nicole Gnesotto (der.) EU
Security and Defence Policy-The
First Five Years (1999-2004), Paris,
EU Institute for Security Studies,
2004, s. 73-88.
Tangör, Burak. Avrupa Birliği’nin Dış
Güvenlik ve Savunma Politikaları:
OGSP, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2010.

PHARE Programı (Poland
and Hungary Assistance
for the Restructuring of
the Economy)
–Zafer Can DARTAN ve Melis BOSTANOĞLU–
PHARE programı, Merkez ve Doğu
Avrupa ülkelerinde (MDAÜ) uzun
yıllar hüküm süren sosyalist rejimlerin yıkılmasıyla birlikte, bu devletlerin ekonomilerini yeniden yapılandırmalarına destek olması amacıyla
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1989 yılında oluşturulmuş bir programdır. Başlangıçta yalnızca Polonya ve Macaristan’a yönelik olarak
hazırlanmış olan program, zamanla
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Letonya,
Litvanya, Makedonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya
ve Slovenya gibi on üç farklı ülkeyi
kapsayacak biçimde genişletilmiştir.
PHARE bütçesi, Avrupa Birliği’nin
(AB) bütçe makamları olan Avrupa
Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından belirlenmektedir. PHARE
fonlarının devam eden yönetiminden sorumlu otorite Avrupa Komisyonu’dur. PHARE’ın uygulanması
büyük ölçüde alıcı ülkelere dağıtılmıştır.
Her ülkede PHARE’i planlama, programlama ve uygulama yoluyla denetleyen bir Ulusal Koordinatör, genellikle bir bakan vardır. Programın
başlatılması ve yönetimi, genellikle
ilgili bakanlıklardan yerel memurlar
ve diğer uygulayıcı kurumlar tarafından yürütülen Program Yönetim
Birimleri (PYB) tarafından yürütülür.
PYB’ler, PHARE’in yerdeki itici gücüdür. PHARE projelerinin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesinde
görev alırlar ve ayrıca tedarik ve hizmet ihalelerinin başlatılmasından
sorumludurlar. İlk yıllarında PHARE
Programı ortak ülkelerin ekonomik
geçiş ve kurumsal reform süreçlerine destek verme üzerinde odaklanmış ve geçiş süreci ilerledikçe Phare
Programları’nın kapsamı daha uzun
vadeli ekonomik gelişme ve yatırım
gereksinimlerine hitap edecek şekilde genişlemiştir. 1995-99 yılları ara915

sında PHARE programı kapsamında
6,7 milyar ECU’ye yakın yardım sağlanmıştır.
Söz konusu yardım, enerji, ulaştırma
ve haberleşme altyapısı; özel sektörün gelişimi ve işletmelerin desteklenmesi; eğitim, mesleki eğitim ve
araştırma; çevrenin korunması ve
nükleer güvenlik; tarımsal yapıların
yeniden düzenlenmesi gibi konulara ayrılmıştır. PHARE aynı zamanda,
AB’ye üye olmak için başvuran on
MDAÜ için hazırlanan üyelik-öncesi strateji kapsamında kullanılan
temel mali araç olmuştur. PHARE
aday ülkelere teknik, ekonomik ve
altyapısal desteği sağlamaktadır.
Programın temel amaçları aday
ülkelerde demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi,
azınlıkların korunması, ekonomik
reform, kurumsal ve idari kapasitenin güçlendirilmesi, adalet ve iç işleri, tarım, çevre, ulaşım, istihdam,
bölgesel politika ve AB iç pazarına
katılım için hazırlık sağlanması gibi
alanlardan oluşmaktadır.
1994 yılından bu yana PHARE programının kullanıldığı alanlar, MDAÜ’lerin önceliklerine ve ihtiyaçlarına
göre belirlenmiştir. Bu kapsamda,
bu ülkelerdeki özelleştirme süreçlerinin desteklenmesi, yatırımların
finansmanı, Trans-Avrupa ağlarının
güçlendirilmesi, demokrasinin ve
kurumların geliştirilmesi gibi hedefler yeni öncelikler olarak belirlenmiş ve desteklenmiştir. 2000-2006
yılları arasında, PHARE programı
kapsamında yaklaşık toplam 10
milyar Avro ve yılda 1 milyar 577
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milyon Avro hibe yardımı yapılmıştır. PHARE programı 2006’da sona
ermiş ve 2007 yılından itibaren AB
mali yardım programları IPA (Instrument for pre-accession assistance)
üzerinden yapılmak üzere, tek bir
çatı altında toplanmıştır.
Okuma Listesi
İKV: ‘’Phare Progamı’’,
https://oldweb.ikv.org.tr/sozluk.
asp?bas_harf=P&anahtar=&sayfa=&id=1267
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PIIGS – GIIPS Ülkeleri
(PIIGS – GIIPS Countries)
–Elif Cemre BEŞGÜR–
PIIGS ülkeleri İngilizce olarak sırasıyla; Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya’yı temsil eden bir
kısaltmadır. GIIPS ise aynı ülke grubunu temsil eden ülkelerin farklı bir
dizilimle oluşturduğu bir kısaltma
biçimidir. Aslında bu kısaltma biçimleri başlangıçta sadece kırılgan bir
ekonomik yapıya sahip olan Güney
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Avrupa ülkelerini (Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz) ifade etmek
için kullanılmıştır. Fakat 2008 küresel krizinin Avrupa’ya sıçramasıyla
birlikte ekonomisi büyük ölçüde hasar alan İrlanda da, bu kısaltmanın
sonradan bir parçası olmuştur. Kısaca, bu ülkelerin bir arada gruplanmasının nedeni Avro Alanı’nın borç
krizinde olan ülkeler olmasıdır.
İçerik olarak PIIGS ve GIIPS aynı ülke
grubunu belirtmekle birlikte, kısaltmayı oluşturan harflerin dizilimin
yaratmış olduğu bir anlam farkı söz
konusudur. PIGS, İngilizcede ‘domuzlar’ anlamına gelmektedir. Bu
nedenle, kısaltmayı oluşturan Avro
Alanı’nın zayıf üyeleri tarafından
alaycı ve onur kırıcı bulunmakta ve
kınanmaktadır. Söz konusu dizilimin,
ilk kim tarafından kullanıldığı bilinmemekle birlikte Birleşik Krallık
medyası tarafından ortaya atıldığı
iddia edilmektedir. PIIGS’in yaratmış olduğu olumsuz algı nedeniyle
herhangi özel bir anlam içermeyen
GIIPS kısaltması bu ülke grubunu
belirtmekte tercih edilmektedir.
Okuma Listesi
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Pleven Planı 		
(Pleven Plan)
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
Fransa Başbakanı Rene Pleven tarafından ortaya konan ve adıyla anılan
plan, 24 Ekim 1950 tarihinde ilan
edilmiştir. Batı Almanya’nın yeniden
silahlandırılması sorununun çözümüne yönelik yöntem arayışlarının
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
1950 yılında yaşanan Kore Savaşı
gerek Avrupalı devletler gerekse
ABD nezdinde Avrupa’nın güvenliği
konusunda kaygıların artmasına yol
açmıştır. Böylece Avrupa’nın savunmasına güçlendirilmesine yönelik
çabalar hızlanmıştır. Ancak ABD’nin
talep ettiği askeri gücün Avrupalı
devletlerce karşılanmasının mümkün olmaması, Batı Almanya’nın
yeniden silahlandırılması konusunu
gündeme getirmiştir. Bu ise Avrupalı
devletler açısından eski bir güvenlik
endişesinin yeniden canlanması anlamına gelmektedir. Aslında Pleven
Planı, Almanya’nın sisteme yeniden
dâhil edilirken ekonomik ve askerî
açıdan kontrol altında tutulabilmesi
düşüncesinin askeri boyutunu oluşturuyordu. Ekonomik olarak Batı Almanya’nın kalkınması yönündeki talepler bütünleşme yönünde somut
adımların atılmasıyla sonuçlanmış,
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1950 yılında Schuman Deklarasyonu (Bkz. Schuman Planı) ilan edilmiş ve 1951’de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur.
Nitekim Pleven Planında da kömür
ve çelik üretiminin birleştirilmesi
ve devletler arasında daha derin ve
geniş bir topluluğun gelişebileceği
ifadelerine atıf yapılmaktadır. Konunun askeri ve/veya siyasi boyutunu
ise ABD’nin yeniden silahlanma yönündeki baskılarına karşın Batı Almanya’nın kontrolünün sağlanması
amacıyla öne sürülen Pleven Planı
ve sonrasındaki Avrupa Savunma
Topluluğu (AST) girişimi teşkil etmektedir.
Literatürde incelendiği üzere, Batı
Almanya’nın yeniden silahlandırılması hususuna yönelik temel olarak
iki yaklaşım gelişmiştir. İlki ABD tarafından savunulan yaklaşımdır. Buna
göre NATO içerisine dâhil edilerek
Batı Almanya’nın silahlandırılması
hedeflenmektedir. Bu yönde ABD
baskılarına karşın Avrupa devletlerinin güvenlik kaygısından kaynaklanan tedirginlikler yeni arayışlara
sebep olmuştur. Böylece Avrupa
devletlerince benimsenen ikinci
yaklaşım ortaya çıkmıştır: savunmaya yönelik bir uluslarüstü yöntem
benimsenerek Batı Almanya’nın silahlanmasının kurumsal denetiminin sağlanması. Avrupalı devletler
arasında Batı Almanya’nın yeniden
silahlanmasına dair en fazla hassasiyet gösteren ülkelerden biri Fransa olmuştur. Fransa’nın Pleven Planı
gibi önerilerle harekete geçmesinin
arkasında tarihi, coğrafi ve siyasi boyutları olan bir güvenlik kaygısı bu918

lunmaktadır. Güçlü bir Almanya’nın
Avrupa güç dengesini bozacağı görüşüne sahip olan Fransa, coğrafi
yakınlık nedeniyle daha fazla tehdit
algılamaktadır. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da oluşan
düzen içerisinde Fransa’nın görece
hâkim bir rol üstlendiği gözlemlenmektedir. Almanya’nın yeniden
güçlenmesi ile birlikte Fransa, bu
rolünün azalabileceği yönünde endişeleri de taşımaktadır.
Bu kaygıların eşliğinde plan, Pleven tarafından 1950 yılında ilan
edilmiştir. Her ne kadar Pleven’in
adıyla anılsa da plan, Jean Monnet tarafından geliştirilmişti. Ayrıca
Ağustos 1950’de Winston Churchill
tarafından yapılan konuşmada dile
getirilen “Avrupa Ordusu”na dair
öneriden de izler taşımaktadır. Plan,
yeniden silahlanma hususunun güvensizlik ve şüpheleri artıracağı, er
ya da geç bir Alman ordusunun tesis edileceği fikrini güçlendireceğine
yönelik kaygıları taşımaktaydı. Planın ilanından sonra Aralık 1950’de
Fransız Meclisi’nde dönemin dışişleri bakanı Robert Schuman, planı
ve gerekliliğini anlatan bir konuşma
yapmıştır. Buna göre Batı Almanya’nın silahlanması kurumsal bir
denetime tabi kılınacaktı ve üstelik
ABD olmaksızın gerçekleştirilmiş
olacaktı.
ABD’nin Pleven Planına tepkisi ise
başta olumlu olmuştur. Çünkü ABD
için önemli olan Batı Avrupa’nın
SSCB’den bağımsız bir gelişim sağlaması ve güçlü bir savunma yeteneğinin varlığı idi. Avrupa devletleAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rinden de bu öneriyi destekleyenler
olmuştur. Buna karşın, Batı Avrupa
Birliği (BAB) üyesi de olan Birleşik
Krallık ise, ortak bir ordunun kurulmasıyla birlikte uluslarüstü bir yöntemi işaret eden bu plana, ulusal
egemenliğe dair endişeleri nedeniyle dâhil olmamıştır. Bu gelişmeler
sonucunda Pleven Planının bir sonraki adımı Fransa tarafından Altılar
arasında bir AST’nin oluşturulması
önerisi olmuştur.
Pleven Planı’nın içeriğine bakıldığında tek bir komutan altında ortak
bir Avrupa ordusunu önermekte ve
uluslarüstü niteliği haiz bir kurumsal yapı öngörmekteydi: Üye Devletlerin bakanlarından oluşan bir
Konsey, dokuz üyeli bir Komisyon,
Parlamento ve Adalet Divanı. Plana göre; Avrupa Savunma Bakanı
Topluluğun başında yer alacaktır.
Siyaseten Bakanlar Konseyine sorumlu olacaktır. Ulusal bir savunma
bakanının kendi ülkesinin kuvvetleri
üzerinde sahip olduğu yetkiye sahip
olacaktır. Mevcut uluslararası taahhütlerin uygulanması ile görevlidir.
Ayrıca Bakanlar Konseyinin direktifleri doğrultusunda yeni uluslararası
taahhütlerin müzakere edilmesi ve
icrasından da sorumludur.
Plana göre, Avrupa ordusunun
bütçesi, ortak bir bütçe olacaktır.
Avrupa ordusuna dâhil edilmeyen
hâlihazırda mevcut ulusal kuvvetler
üzerinde katılımcı devletler, yetkilerini muhafaza edeceklerdir. Avrupa
ordusunun oluşturulmasında bir
geçiş süreci olacak ve ordunun Atlantik programlarının yürütülmesinAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

de kolaylaştırıcı bir etkisinin olması
beklenmektedir.
Pleven Planı çerçevesinde şekillenen AST’nin önerilmesini takiben
1951 yılında Fransa, Batı Almanya,
İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un katıldığı bir konferans
gerçekleştirilmiştir. Bu konferans
sonucunda AST Antlaşması hazırlanmış ancak ironik olarak 1952 yılında onay sürecinde Fransa Meclisi
tarafından onaylanmamıştır. Böylece AST hayata geçirilememiştir.
Fransa Meclisi’nin bu kararında
Almanlara karşı duyulan güvensizliğin etkisi söz konusudur. Kore
Savaşı’nın sona ermesiyle de Sovyet tehdidi algısı azalmıştır. ABD ve
Birleşik Krallık’ın bu oluşuma destek vermemesi ve Fransa’da ulusal
egemenliğin kaybı yönünde büyük
ölçüde var olan hoşnutsuzluklar da
bu kararın alınmasının arkasındaki
nedenlerdir. AST girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması ise savunma
konusunda Birliğin ortak bir tutum
ve politika çerçevesi ve mekanizması oluşturmasında daha geç bir
dönemde adım atmasında etkili
olmuştur. Böylece, otonom bir Avrupa güvenlik örgütü ve/veya aktörünün oluşması için gerekli zeminin
oluşması mümkün olmamıştır.
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lik ve Savunma Politikası’nın Gelişimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.
Walton, Clarence C. “Background
for the European defense community”, Political Science Quarterly,
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Polonya (Poland)
–Zafer Can DARTAN–
Polonya ya da resmi adıyla Polonya
Cumhuriyeti; 2004 yılında Avrupa
Birliği (AB) üyesi olan Merkezi ve
Doğu Avrupa Ülkeleri’nden biridir.
Nüfusu 37.958.138 olan Polonya,
312.679 km² yüzölçümüne sahiptir.
Polonya’nın başkenti Varşova, resmi
dili Lehçe’dir.
Polonya, 1 Eylül 1939 tarihinde
Naziler tarafından işgal edilmiş ve
böylece İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Sovyet işgaline maruz kalan
Polonya yeniden doğu ve batı arasında kalmıştır. Ülkede İkinci Dünya
Savaşı’nda üç milyonu Yahudi olmak
üzere toplam altı milyon Polonyalı
ölmüştür. Ülke tarihine bakıldığında
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra diğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nin (SSCB) etkisi açıkça görülebilmektedir. Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte Polonya,
15 Şubat 1991’de Macaristan ve Çekoslovakya ile birlikte Visegrád Grubu’nu kurmuştur.
Polonya, Soğuk Savaş sırasında
Doğu Bloku’na mensupken, savaşın
920

bitmesiyle beraber batı eksenine
kaymıştır. Ülkeye demokrasi ilk kez
1989 yılında komünist hükümetin
yıkılmasıyla gelmiştir. Komünizmin
yıkılmasıyla Polonya, Avrupa Birliği
(AB) ve Avrupalı ülkelerle ilişkilerini
geliştirmeye başlamıştır. Beşinci genişleme dalgası kapsamında 1 Mayıs
2004 tarihinde AB’ye üye olan Polonya, (Bkz. Doğu Genişlemesi) Aralık 2007’den beri de Schengen Alanı’nda yer almaktadır. Avro Alanı’na
dahil olabilmek için çalışmalarını
sürdüren Polonya’nın para birimi ise
Zloty’dir.
Polonya’da 2015 yılında iktidara
gelen Hukuk ve Adalet Partisi (PiS)
ise Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerini kısıtladığı, yargı üzerindeki siyasi nüfuzunu artırdığı ve kuvvetler
ayrılığı ilkesini tehlikeye düşürdüğü
gerekçesiyle AB kurumları tarafından eleştirilmiştir. 2015-2017 yılları
arasında başbakan yardımcılığı görevini yürüten Mateusz Morawiecki, Polonya Başbakanı olarak görev
yapmaktadır. 13 Ekim 2019 tarihinde Polonya’da, Meclis ve Senatonun
yeni üyelerini belirlemek üzere yapılan genel seçimleri PiS kazanmıştır.
Okuma Listesi
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Portekiz (Portugal)
–Zafer Can DARTAN–
Başkenti Lizbon olan Portekiz, İber
yarımadası ve Avrupa’nın en batısında yer alan bir Güney Avrupa
ülkesidir. Nüfusu 10.295.909 olan
Portekiz, kuzeyden ve doğuda İspanya ile güneyde ve batıda da
Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Yüzölçümü 92.226 km2 olan ülkenin resmi dili ise dünyada en fazla sayıda
insanın konuştuğu altıncı dil olan
Portekizce’dir.
Nisan 1974’te gerçekleşen Karanfil
Devrimi ile Portekiz’de diktatörlük
yıkılmış ve demokrasiye geçilmiştir.
İlerleyen süreçte siyasi ve ekonomik
istikrarı yakalayan Portekiz, İspanya
ile birlikte 1986’da Avrupa Birliği
(AB) üyesi olmuştur. (Bkz. Akdeniz
Genişlemesi)
Portekiz, 26 Mart 1995 tarihinden
beri Schengen Alanı’nda, 1 Ocak
1999 tarihinden beri de Avro Alanı’nda yer almaktadır. 2007’de
AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen
Portekiz 2008 ekonomik krizinden
sonra 2011’de ülkede işsizlik ve yüksek borç gibi sorunlar yaşanmıştır.
Bunun üzerine Portekiz için AB ve
Avrupa Merkez Bankası tarafından
kurtarma paketi çıkarılmıştır.
AB resmî web sitesindeki verilere
göre, 2018 yılında ülke ekonomisinin en önemli sektörleri arasında toptan ve parekande ticaret,
ulaştırma, konaklama ve yemek
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hizmetleri, %24,9 oranla en önde
gelmektedir. Ardından kamu yönetimi, savunma, eğitim, insan sağlığı
ve sosyal hizmet faaliyetleri yer almaktadır. (% 19,1) ve sanayi %18,5
oranlık yer tutmaktadır. Portekiz
ihracatının %76’sını Birlik içi ticaret
oluşturmaktadır. Ardından sırasıyla
Çin, ABD ve Rusya Birlik dışı ticari
ortaklardır.
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Pozitif Bütünleşme
(Positive Integration)
–İlke GÖÇMEN–
Pozitif bütünleşme, –negatif bütünleşme ile birlikte– iç pazara erişmeye yönelik tekniklerden birisidir. Pozitif bütünleşme, ortaya konduktan
sonra negatif bütünleşme ile ilişkisi
üstünde durulacaktır.
Pozitif bütünleşme, gücün bütünleşmeye taraf olan devlet tarafından değil de, merkez tarafından ve
iç pazar bütünleşmesini ilerletmek
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amacıyla uyumlaştırma yapmak suretiyle kullanımı anlamına gelir. Burada, öz olarak, merkez –genellikle
farklı taraf devletlerin kuralları yerine– kural koyar ve bu kural bütün
taraf devletlerde uygulanır. Böylelikle iç pazar alanından faydalanacak
olanlar, bu ortak kural temelinde
hareket kabiliyeti kazanır.
Pozitif bütünleşme, kurucu antlaşmadaki hem özel hem de genel nitelikli maddeler, yani hukuki dayanaklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Özel maddelere örnek oluşturmak üzere işçilerin serbest dolaşımı
/ sosyal güvenlik alanı ile ilgili ABİHA
md. 48, iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı / mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili
ABİHA md. 53 ve sermayenin serbest dolaşımı / doğrudan yatırımlar
ile ilgili ABİHA md. 64 gösterilebilir.
Genel maddelere örnek oluşturmak
üzere ABİHA madde 114, madde
115 ve madde 352 gösterilebilir.
Pozitif bütünleşme ve negatif bütünleşme birbirlerini bütünlemektedir. Pozitif bütünleşme çerçevesinde
merkez, yetkilendirildiği ölçüde, iç
pazara erişmek amacıyla kural koyabilir, bu kurallar bütün taraf devletlerde uygulanır, dolayısıyla iç pazar
alanından faydalananlar bu kurallara tabi olur. Negatif bütünleşme çerçevesinde merkez kural koy(a)madığında taraf devlet kendi düzenlemesini yapabilir, ancak bu düzenleme,
vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yasağı, kısıtlama yasağı ve karşılıklı
tanıma ilkesi ile uyumlu olmalıdır.
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Pozitif Gündem
(Positive Agenda)
–Hatice YAZGAN–
Müzakere sürecini canlandırmak
amacıyla Mayıs 2012 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen girişimdir. Dönemin Genişleme ve Avrupa Komşuluk
Politikası’ndan sorumlu Komisyon
Üyesi Štefan Füle; Pozitif Gündem’in
oluşturulma amacını, bir süredir
beklenildiği hızda gitmeyen müzakere sürecinin tekrar hızlandırılması olarak tarif etmiş ve söz konusu
girişimin katılım müzakerelerinin
yerini alan değil, onu tamamlayan
nitelikte olduğunu belirtmiştir. Bu
doğrultuda Pozitif Gündem ile Türkiye-AB ilişkilerinde geliştirilmeye
ihtiyaç duyulan ortak çıkar alanlarında işbirliğinin sağlanması öngörülmüştür. Bu alanlar “AB mevzuatı
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ile uyum, siyasi reformlar ve temel
haklar, vize, hareketlilik, (mobility),
göç, ticaret, enerji, terörle mücadele ve dış politikada dialog”dur. Ayrıca, müzakereler kapsamında, aralarında Ek Protokol sorunu nedeniyle
askıya alınan fasılların da olduğu
sekiz fasılda mevzuatın uyumlaştırılması için alt çalışma gruplarının
kurulmasına karar verilmiştir. Füle,
Pozitif Gündem kapsamında sivil
toplum temsilcileri ile de görüşmeler gerçekleştireceğini belirtmiştir.
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Girişimin başlatılmasının hemen
ardından, Haziran 2012 tarihinde
Pozitif Gündem çerçevesinde “AB
ile Türkiye arasında güçlendirilmiş
enerji işbirliği” adı altında geliştirilecek politikalar, faaliyetler ve alınacak tedbirler ortaya konmuştur.
Pozitif Gündemin müzakere fasıllarının açılması ve ilişkilerin farklı boyutlarında olumlu etkisi olabileceği
yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

Eralp, Nilgün Arısan. “Sivil Toplum
Kuruluşlarının “Pozitif Gündem”
e Katkısı”, Tepav, 20/12/2012, https://www.tepav.org.tr/

Mevcut durumda, 2020 yılı Ekim ve
Aralık ayında gerçekleştirilen AB zirvelerinde alınan kararlarda da yine
“pozitif gündem” kavramı ile ifade
edilen öneriler yer almaktadır. Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili Mart 2021
Zirvesinde öncesinde Birlik Dışişleri
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in hazırladığı rapor kapsamında sunulan önerilerde
de pozitif gündem konusu devam
ettirilmiştir. Bu kapsamda “göç konusunda işbirliği, gümrük birliğinin
modernizasyonu, yüksek düzeyli
diyaloglar ve halklar arası temas”
konuları belirtilmektedir.
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Avrupa
Komisyonu.
“Positive
EU-Turkey Agenda Launched in Ankara”, MEMO/12/359, Brüksel, 17
Mayıs 2012, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/
Baykal, Sanem ve Tuğrul Arat. “AB’yle İlişkiler”, Baskın Oran (der.), Türk
Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından
Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar,
Cilt III: 2001-2012, s. 397-398.

Protokol (Protocol)
–Narin İDRİZ–
Protokol, bir anlaşmaya ek yoluyla
veya tamamlayıcı olarak eklenen
bir tedbirdir. Protokol, her zaman
asıl doküman ile aynı anda düzenlenmemektedir. Anlaşma hukuku ve
uygulaması bağlamında, protokol
genellikle ana sözleşmeyi değiştirmekte, tamamlamakta veya açıklamaktadır. Normalde ana sözleşmenin tüm taraflarının katılımına
açıktır. Protokolün avantajı, ana anlaşmaya (antlaşma veya sözleşme)
bağlı olsa da söz konusu antlaşmanın belirli bir yönüne daha ayrıntılı
olarak odaklanabilmesidir.
Avrupa Birliği (AB) hukukunda, AB
Antlaşması md. 51, Protokollerin
Antlaşmaların ayrılmaz bir parçası
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olduğunu beyan etmektedir. Bu da
Protokollerin Antlaşma statüsünde
olduğu ve birincil hukukun parçası olarak kabul edildiği anlamına
gelmektedir. Her kurucu antlaşma
değişikliğiyle Antlaşmalara eklenen
Protokollerin sayısının artması, AB
anayasal yapısının giderek daha
karmaşık hale gelmesine neden
olmuştur. Bazı protokollere örnek
olarak ulusal parlamentolar ile ilgili
Avrupa Birliği’nde Ulusal Parlamentoların Rolüne Dair Protokol (no.
1), katmanlı yetki ilkesi ve orantılılık ilkesi ile ilgili Katmanlı Yetki ve
Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına Dair 2 sayılı Protokol ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS)
katılım ile ilgili Birliğin AİHS’ye Katılımasına İlişkin ABA md. 6 (2) ile ilgili
8 nolu Protokol belirtilebilir.
Okuma Listesi
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Raportör (Rapporteur)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) sisteminde raportör uygulaması daha çok yargı
sisteminde kullanılmaktadır. Bu anlamda raportör hakim Avrupa Bir924

liği Adalet Divanı’nın (ABAD) yargı
sürecinde işletilmektedir. Raportör
hakimin, ABAD önünde açılan davalarda önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu anlamda, raportör hakim,
kendisine verilen yetkileri kullanmaktadır. Örneğin, davanın yazılı
aşamasında, davaya taraf olanların
ileri sürdükleri maddi ve hukuki olguları (iddiaları, argümanları vb.)
derlemekte ve davaya ilişkin rapor
hazırlamaktadır. Bu rapor, gerekmesi halinde davanın yargılama
diline çevrilmekte ve davaya taraf
olanlara iletilmektedir. Davanın görülmesinden önce taraflar, bu raporun içeriğine ilişkin görüşlerini
sunmaları için davet edilmektedir.
Taraflar, gerektiğinde, rapora ilişkin
olası hataları düzeltebilmekte ve
boşlukları doldurabilmektedir. Raportör hakim tarafından hazırlanan
bu rapor, davanın konusunu özet
mahiyette anlama bakımından, davaya bakacak yargıçlara bir kolaylık
sunmaktadır.
Diğer yandan, raportör hakim, dava
konusu olan sorunun uygunluğu
(yerindeliği) ve kabul edilebilirliği hususunu derinlemesine analiz
eden, bir ön rapor da hazırlamaktadır. Bu ön rapor, usul organizasyonu veya soruşturma önlemlerinin
alınmasının gerekli olup olmadığına
ilişkin önerileri içermektedir. Ayrıca, bu ön raporda, davanın ABAD’ın
farklı şekillerde toplanan dairelerine gönderilip gönderilmemesine
ilişkin öneriler de yer alabilmektedir. ABAD hakimleri, Başkâtibin de
hazır bulunduğu bir toplantıda, davanın başlamasından birkaç hafta
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

önce, bu ön rapor hakkında görüşme yapmakta ve rapordaki önerilere ilişkin karar vermektedir.
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Rasyonel Tercih
Kurumsalcılığı (Rational
Choice Institutionalism)
–Sezgin MERCAN–
Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı siyaset alanını, bireylerin kendi kazanımlarını arttırdıkları bir zemin
olarak kabul etmektedir. Bu alanda
karşılıklı olarak stratejik eylemler
geliştirilmektedir. İşbirliğinden kazanım elde etmek isteyen devletler
de bu alanda kurumlar oluşturup
korumaya çalışmaktadırlar. Bu kuram bağlamında ulusüstü kurum ve
kuruluşlara yetki devredilmesi, temsil yeteneklerinin artırılması ve gündemin belirlenmesi temel inceleme konusu olarak ele alınmaktadır.
Rasyonel Tercih Kurumsalcılığında
davranışsal varsayımlar önemsenmektedir. Aktörlerin, tercihlerinin
gereklerine ulaşmaya dönük davranışlar sergiledikleri varsayılmaktadır. Bu davranışların arkaplanında
stratejik bir tutum ve hesap yer almaktadır. Bu kuramın temsilcileri siyaseti, bir dizi kolektif eylem ikilemi
olarak görme eğilimindedirler. Bu
ikilem, tercihlerini en üst düzeyde
karşılama hedefine sahip aktörlerin,
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sonuca ulaştıklarında istediklerini
pek de elde edememelerine işaret
etmektedir. Aktörler, kurumsal düzenlemelerin eksikliğinden böyle bir
sonuçla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Bu kuramda, aktörlerin, diğerlerinin
nasıl davranacağını önden tahmin
edebilmeleri için stratejik analizin
önemli olduğuna dikkat çekilmiştir.
Bahsedilen, aslında stratejik etkileşimdir. Böyle bir etkileşimi kurumlar
yapılandırmaktadırlar. Kurumlar, aktörlerin karşılaştıkları ve çıkarlarına
nasıl ulaşacaklarını yeniden hesapladıkları zeminlerdir.
Bu bağlamda, öncelikle ülkelerin
Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası veya Avrupa Birliği
Adalet Divanı gibi özerk ulusüstü
kurum ve kuruluşlara niçin ve hangi
koşullarda yetki devrettikleri sorgulanabilir. Cevapta, politika yapım
sürecinin işlem maliyetini azaltma
hedefi bulunmaktadır. Buna, kolektif eylemin, eylemi gerçekleştirenin
etkinliğini artırmasını da eklemek
gerekmektedir. Anlaşmalara dayalı
düzenlemeler sayesinde ulusüstü
düzeyde sonuçlara ulaşmak daha
hızlı ve verimli biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Burada bir gönüllülük esası bulunmaktadır. İkinci olarak da, Avrupa Komisyonu, Adalet
Divanı, Avrupa Merkez Bankası gibi
kurumların, daha önceden belirlenmiş tercihlerden aykırı hareket
ettiklerinde durumun ne olacağı sorgulanmaktadır. Bu kuramsal
perspektifte verilen cevapta, yönetim prosedürleri içinde eylemlerin
tercihlere göre tanımlanması ve
sınırlandırılması, sonrasındaki du925

rumda ise gözetimin yapılması ve
uyumsuzluğun cezalandırılması yer
almaktadır. Örneğin, Avrupa Komisyonu’nun yürütme gücünü kullanırken Avrupa Birliği (AB) müktesebatının dışına çıkmaması için üye ülke
temsilcilerinden oluşan bir komite
görevlendirilmiştir. Bu komite üye
ülke yönetimlerince oluşturulan
ve ulusüstü kurumlara rehberlik
edecek şekilde konumlandırılan bir
kontrol mekanizması olarak işlev
yüklenmiştir. AB üye devletlerinin
hükümetleri komiteleri maksimum
fayda elde edecek şekilde yapılandırmaktadırlar. Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı AB’nin üye sayısının,
maliyetli olmasına rağmen niçin
artırıldığına dair bir yorum ise getirememektedir. Bu noktada da materyalist değil, normatif kuramlara
ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.
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Politics”, Annual Review of Political
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Science, Vol. 2, 1999, s. 429-444.
Pollack, Marc. “New Institutionalisms and European Integration”,
Antje Wiener ve Thomas Diez (der.)
European Integration Theory, New
York: Oxford University Press, 2004.

Rekabet Politikası
(Competition Policy)
–Melis BOSTANOĞLU–
Avrupa Birliği (AB) Rekabet Politikası, üye ülkelerde faaliyet gösteren
ekonomik aktörlerin eşit koşullarda
rekabet edebileceği bir iç pazarın
oluşturulmasını amaçlamaktadır.
AB, rekabet politikası aracılığıyla piyasa ekonomisinin tüm mekanizmalarıyla sağlıklı işleyebilmesini temin
etmek üzere rekabetin hukuka aykırı şekilde sınırlandırılmasını engelleyici kurallar getirmiştir. Bu kurallar,
temel olarak iç pazarda rekabetin
bozulmasını engellemeyi sağlayan
bir sistem oluşturmaktadır. İyi işleyen ürün piyasalarını korumak için
Avrupa Komisyonu gibi otoriteler
rekabet engelleyici davranışları önlemek veya düzeltmekle yükümlüdür. Bunun için Komisyon:
•

Şirketler arasında rekabeti kısıtlayan anlaşmaları,

•

Piyasadaki egemen konumunu
kötüye kullananları,

•

Bir firma ya da şirketin bir diğeriyle birleştiği vakaları,
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

•

Piyasayı rekabete açma çabalarını yani serbestleşmeyi,

Resmi Diller 		
(Official Languages)

•

Şirketlere yapılan mali desteği
(devlet yardımları),

–Hatice YAZGAN–

•

AB ülkelerindeki ulusal rekabet
otoriteleri ile işbirliğini gözetmektedir.

Rekabet politikası sayesinde tüketiciler daha geniş bir ürün yelpazesi
içerisinden daha ucuz, daha kaliteli
ve yenilikçi ürünlere sahip olabilmektedir. AB içerisindeki rekabet,
Avrupalı şirketlerin AB dışında da
güçlenmesine ve küresel pazarlarda
daha iyi rakipler olmasına yardımcı
olmaktadır.
Okuma Listesi
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı(2019). Rekabet Politikası,
https://www.ab.gov.tr/8-rekabet-politikasi_73.html
Honnefelder, S. Competition policy,
Avrupa Parlamentosu, 2019
http://www.europarl.europa.eu
Avrupa Komisyonu, Delivering for
consumers: What is competition policy?, 2012 http://ec.europa.eu/competition/consumers/what_en.html
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Avrupa Birliği, (AB) üye devletlerinin resmi dillerini Birlik resmi
dilleri olarak kabul etmektedir. AB
resmî web sitesinde AB’nin, dil çeşitliliğini savunduğu ve Temel Haklar Şartı’nda da yer alan çok dillilik
politikasının uzantısı olarak üye ülkelerin vatandaşları ile kendi dilleri
üzerinden iletişim kurmayı amaçladığı belirtilmektedir. Ülkelerin AB
üyesi olmasıyla resmi dilleri AB resmi dili olarak kabul edilir. İngilizce,
Almanca ve Fransızca birden fazla
üye ülke tarafından kullanılan resmi
dillerdir ve mevcut durumda AB’nin
24 resmi dili vardır. Bunlar: Hollandaca, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
Danca, İngilizce, Yunanca, İspanyolca, Portekizce, Fince, İsveççe,
Çekçe, Estonca, Macarca, Letonca,
Litvanca, Maltaca, Lehçe, Slovakça, Slovence, Bulgarca, İrlandaca,
Romence ve Hırvatça’dır. Birleşik
Krallık’ın AB üyeliğinden çekilmesine rağmen, Malta’nın ve İrlanda’nın
resmi dilleri olan İngilizce, AB resmi
dillerinden biri olarak kalmaya devam etmektedir. 1973 yılında üye
olan İrlanda’nın İngilizce yanında,
bir diğer resmi dili olan İrlandaca
üye olduğu yıl antlaşma dili olarak
kabul edilmiştir. Ancak halkın daha
az bir kısmının kullandığı İrlandaca, İrlanda hükümetinin çabalarıyla 2007 yılında AB resmi dili olarak
kabul edilmiştir. Bölgesel ve azınlık
dillerinin korunması ve geliştirilme927

sine destek verse de, AB’nin bu konulardaki temel politikaları üye devletlere bıraktığı bilinmektedir. AB vatandaşları AB kurumları ile herhangi
bir resmi dil ile iletişim kurabilir ve
ilgili kurum, vatandaşlara aynı resmi
dil ile cevap vermek zorundadır. AB
hukuki metinleri AB resmi dillerinde
yayınlanır.
Okuma Listesi
Avrupa Birliği. EU Languages, https://europa.eu/european-union/
about-eu/eu-languages_en
Yeşilyurt Gündüz, Zuhal. “Avrupa
Birliği’nin Dil Sorunu”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:5, No:3,
Bahar 2006, s.199-217.

Resmi Gazete		
(Official Journal)
–A. Aslı BİLGİN–
Orijinal adı “Official Journal”ın baş
harflerinden oluşan “OJ” kısaltması
ile bilinen Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi gerek yasama tasarrufunun gerek ilan ve bilgilendirme
yapılması gereken resmi olayların
kamu ile paylaşıldığı AB Yayın Ofisi
tarafından yapılan bir yayındır. Kural
olarak günlük olarak hafta içi günlerde basılı ve elektronik ortamda
yayınlanmaktadır. Ancak acil durumlarda gazetenin hafta sonu veya resmi tatillerde yayınlanması da söz konusu olabilmektedir. Sadece Birliğe
yeni Üye Devlet katılımı durumunda
özel sayı olarak da basılabilen resmi
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gazete, özel sayıya uygun olarak söz
konusu devletin katılım tarihinde
yürürlükte olan ikincil hukuka yer
vermektedir. Gazetenin ana içeriği
AB hukuku olup, bu kapsamda başta kurucu antlaşmalar olmak üzere
Birlik yasama tasarrufları (tüzükler,
direktifler ve kararlar), uluslararası
anlaşmalar, Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) içtihat hukukuna ilişkin duyuru ve bildirimler ile diğer
başka metinler ve onlara ait bilgilendirme ve bildirimler de kapsama dahildir. 1967 yılına kadar A ve P olarak
tek seri halinde basılan resmi gazete
Ocak 1968 tarihinden itibaren “L” ve
“C” olmak üzere iki farklı seri olarak
yayınlanmaya başlamıştır. Bu iki serinin yanı sıra, gazetenin “CA”, “LI”
ve “CI” olmak üzere 3 farklı alt serisi bulunmaktadır. “L” serisi yasama
tasarruflarına yer verirken, “C” serisi mahkeme kararları başta olmak
üzere diğer AB kurumları, organları,
ofisleri ve ajanslarına ilişkin resmi
belgelere ayrılmıştır. Diğer bir deyişle “C” serisi bilgilendirme ve bildirimlere ayrılmıştır. CA alt serisinde
boş iş pozisyonlarına yer verilirken;
“CI” ve “LI” alt serileri daha çok kabul edilmesinden çok kısa bir süre
sonra yayınlanması gereken dokümanlara ayrılmıştır. Böylece, bu iki
alt seri ile resmi gazetenin içeriğinde
meydana gelebilecek değişikliklere
imkan ve kolaylık sağlanmış olmaktadır. Gazete, elektronik ortamda
<https://eur–lex.europa.eu/homepage.html> sayfasında yayınlanmakta olup, 1 Temmuz 2013’ten itibaren
hukuki değere sahiptir. Kural olarak
basılı versiyonun artık hukuki değeri bulunmamakla birlikte bunun tek
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

istisnası AB Yayın Ofisi’nin bilgi işlem
sistemlerinde bir sorun olmasıdır. Bu
durumda basılı versiyonun hukuki
değere sahip olduğu kabul edilir.

Roma Antlaşması		
(Treaty of Rome)
–Sanem BAYKAL–
1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran uluslararası
anlaşmadır. Altı kurucu devlet tarafından süresiz olarak akdedilmiş olup
yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Kurucu antlaşma niteliğindedir.
Bununla birlikte derinleşme aşamaları olan kurucu antlaşma değişiklikleri ile söz konusu kurucu antlaşma
çeşitli zamanlarda değiştirilmiştir.
AET’yi kuran Roma Antlaşması’nın
adı önce Maastricht Antlaşması
(1993) ile birlikte “Avrupa Topluluğu Antlaşması” olarak değiştirilmiş,
ardından Avrupa Topluluklarının
ortadan kaldırılması ile Lizbon Antlaşması (2009) ile “Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak
yeniden isimlendirilmiştir.
Roma Antlaşması üye devletlerin
yetki devrine yönelik iradelerini ortaya koydukları ve esaslarını belirledikleri birer uluslararası anlaşmadır.
Uluslararası anlaşmaların müzakere,
imza ve taraf ülkeler bakımından
ulusal onay sürecine tabidirler. Ancak kurdukları hukuk düzeni uluslarüstü nitelik arz eder. Roma Antlaşması’nın hükümleri üye devletlerin
ulusal hukuk sistemlerinde öncelik
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ilkesi ve doğrudan etki ilkesi çerçevesinde -gerekli şartları taşıdıkları
ölçüde- uygulanır.
Okuma Listesi
Anlaşma metni için bkz. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A11957E%2FTXT
Arat, Tuğrul, Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi:
1957–1993 Arası”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 58–81.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.“Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası”,
Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der),
Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 3. Baskı, 2016, s. 83–108.

Roma Antlaşmaları
(Treaties of Rome)
–Sanem BAYKAL–
1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran Roma Antlaşması ve yine 1957 tarihli Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu’nu (AAET)
kuran Roma Antlaşması Roma Antlaşmaları adını alır. Bu iki Antlaşma
ile, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) ardından, biri sektörel, diğeri ise genel iki Topluluk daha
kurulmuştur. Her iki antlaşma da
Roma’da, AKÇT’yi de kuran altı kurucu devlet arasında, 25 Mart 1957
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yılında imzalanmış, üye devletlerdeki onay sürecinin ardından 1 Ocak
1958 yılında yürürlüğe girmiştir. Süresiz olarak yapılan her iki Antlaşma
da bugün halen yürürlüktedir.
Bununla birlikte derinleşme aşamaları olan kurucu antlaşma değişiklikleri ile söz konusu kurucu antlaşmalar çeşitli zamanlarda değiştirilmiştir.
AET’yi kuran Roma Antlaşması’nın
adı önce Maastricht Antlaşması
(1993) ile birlikte “Avrupa Topluluğu Antlaşması” olarak değiştirilmiş,
ardından Avrupa Topluluklarının
ortadan kaldırılması ile Lizbon Antlaşması (2009) ile “Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma” olarak
yeniden isimlendirilmiştir.
Roma Antlaşmaları üye devletlerin
yetki devrine yönelik iradelerini ortaya koydukları ve esaslarını belirledikleri birer uluslararası anlaşmadır.
Uluslararası anlaşmaların müzakere,
imza ve taraf ülkeler bakımından
ulusal onay süreçlerine tabidirler. Ancak kurdukları hukuk düzeni
uluslarüstü nitelik arz eder. Roma
Antlaşmalarının hükümleri üye devletlerin ulusal hukuk sistemlerinde
öncelik ilkesi ve doğrudan etki ilkesi çerçevesinde -gerekli şartları taşıdıkları ölçüde- uygulanır.
Okuma Listesi
Anlaşma metinleri için bkz. https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A11957A%2FTXT
&
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11957E%2FTXT
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Arat, Tuğrul, Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. “Avrupa Bütünleşmesi:
1957–1993 Arası”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 58–81.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.“Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası”,
Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der),
Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 3. Baskı, 2016, s. 83–108.

Romanya (Romania)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
2007 yılında Avrupa Birliği (AB)
üyesi olan Romanya’nın nüfusu
19.328.838, yüzölçümü 238.391
km2 ve başkenti Bükreş’tir. İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Doğu Bloku ülkeleri arasında yer alan Romanya, 2007 yılında Doğu Genişlemesi
kapsamında AB üyesi olan ülkelerden biridir.
Romanya, AB ile diplomatik ilişkileri
1990 yılında başlatmış 1991 yılında Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ve
1993’te de Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. 22 Haziran 1995’te AB’ye
üyelik için başvuran Romanya ile
müzakereler 10 Aralık 1999’da başlatılmış, Nisan 2005’te katılım antlaşması imzalandıktan sonra ülke 1
Ocak 2007’de AB’ye üye olmuştur.
Romanya 2019 yılı Ocak-Haziran
döneminde AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütmüştür.
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Romanya’da yolsuzluk sorunu
AB’nin yakından izlediği bir konu olmuştur. Romanya AB’ye üye olduğu
2007 yılından bu yana Bulgaristan
ile birlikte Avrupa Komisyonu tarafından İşbirliği ve Tetkik Mekanizması (Cooperation and Verification
Mechanism – CVM) (Bkz. Bulgaristan ve Romanya için İşbirliği ve
Tetkik Mekanizması (Cooperation
and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania) kapsamında
hazırlanan yıllık raporlar aracılığıyla
izlenmektedir. Geçiş süreci önlemi
olarak öngörülen bu mekanizma
kapsamında AB, bu iki ülkenin AB
üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve
AB yasalarını, program ve politikalarını doğru ve düzgün bir şekilde
uygulayabilmeleri için etkili bir idari
sistem ve yargı sistemi geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Avrupa Parlamentosu (AP) da aldığı kararlarla, ülkedeki yolsuzluk ve
rüşvetin yaygınlığını sert bir şekilde
eleştirirken, hukuk devleti ilkesinin
tesisine önem verilmesi yolunda
çağrılar yapmaktadır. Ülkede sivil
toplum kuruluşları da yolsuzlukla
mücadelede yer almaktadır. 2015
yılında Bükreş’te güvenlik açısından
gerekli önlemleri almadığı yolunda
raporlar verilmesine rağmen, yetkililere verilen rüşvet sonucu işletme
lisansı alan bir gece kulübünde çıkan
ve 65 kişinin hayatını kaybetmesine
yol açan yangının ardından kurulan
“Yolsuzluk Öldürür” (Corruption Kills) isimli kuruluş da yolsuzlukla mücadelede önde gelen kuruluşların
başında gelmektedir.
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Romanya halen Schengen Alanı’na
dâhil olamamıştır. Her ne kadar, Avrupa Komisyonu 2017’de yaptığı değerlendirmede ülkenin 2019 yılında
CVM’den çıkmaya Bulgaristan’dan
daha yakın olduğunu belirtse de
Ekim 2019 tarihli değerlendirmesinde ülkede yargı reformu, yolsuzluk
ve örgütlü suçlar ile mücadele konusundaki gerilemeye dikkat çekmiştir.
Ülkede, bazı suçların cezadan muaf
tutulmasına yol açan ve 2019’da
kabul edilen ceza yasasındaki değişiklikler de dâhil olmak üzere, yargının bağımsızlığı ve yolsuzlukla etkili
mücadeleye ilişkin endişe yaratıcı
gelişmeler Romanya’nın Schengen
Alanı’na üye olması önünde engel
teşkil etmektedir.
Okuma Listesi
Avrupa
Komisyonu.
“Romania,
Country Profile”, https://europa.eu/
european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_en
“Romania country profile”, BBC
News, https://www.bbc.co.uk/news/
world-europe-17776265
“Roumanie”, Toute l’Europe, https://
www.touteleurope.eu/pays/roumanie.html
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Saç Tıraşı (Hair Cut)
–Ömer Faruk ÖZTÜRK–
Finans piyasalarında, saç tıraşı bir
varlığın değerine uygulanan indirim
olarak adlandırılmaktadır ve yüzde
olarak ifade edilmektedir. Örneğin 1
milyon Avro değerindeki bir devlet
tahviline %20 saç tıraşı uygulanırsa,
değeri 0,8 milyon Avro olarak kabul
edilir.
Saç tıraşı (hair cut), bir ülkenin
borçlarının yapılandırılması ya da
silinmesi anlamına gelmektedir. Örneğin Avro Bölgesi borç krizinde Yunanistan’ın kamu kesimi borç stoku
yaklaşık olarak 315 milyar Avro tutarında bulunmaktaydı. Bu toplam
borcun yaklaşık 70 milyar Avro’luk
bölümü tahvil borcu, 245 milyar Avro’luk bölümü ise Avro Bölgesi bankalarına olan yapılandırılmış borçlardan oluşmaktaydı. Bu kapsamda
Yunanistan’ın 100 milyar Avro dolayında silinen borcu saç traşı olarak
adlandırılmıştır.
Okuma Listesi
ECB (2016). What are haircuts?,
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/haircuts.
en.html
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Saint-Malo Bildirisi
(Saint- Malo Declaration)
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
Saint Malo Bildirisi, 3-4 Aralık 1998
tarihinde Saint Malo’da Fransa ve
Birleşik Krallık arasında devlet ve
hükümet başkanları düzeyinde yapılan zirve sonucunda ortaya konan
bildiridir. Beş maddeden oluşan bildiride Avrupa Birliği’nin (AB) uluslararası krizlerde üstlenmesi arzulanan askeri rolüne ilişkin önemli ifadelere yer verilmiştir. Ortak savunma politikasının oluşturulmasında
önemli bir adım atılmıştır.
Bildirinin ortaya çıkmasında uluslararası alanda yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Yugoslavya’nın dağılması sonrası gelen Bosna ve Kosova
krizlerinin tesiri büyük olmuş, benzeri olmayan bir oluşum olarak dikkatleri üzerine çeken AB’nin böyle
bir kriz karşısında yetersiz kalması,
Birliğin ortak savunma politikasına
ihtiyacı göstermiştir. Yanı başında
yaşanan bir krize Birliğin müdahale
edememesi bu ihtiyacın öneminin
daha da ağır bir şekilde hissedilir
olmasına sebep olmuş ve bir güvenlik aktörü olarak hareket edemediği ortaya çıkmıştır. Zira uluslararası
alanda yaşanan bu gelişmelerle
AB’nin, NATO’ya olan bağımlılığı ve
ABD’nin üstünlüğü göze çarpar bir
hal almıştır. Bu durum AB’nin geleceğine yönelik şüpheleri de beraberinde getirmiştir. 1998 yılında Saint
Malo’da gerçekleştirilen Zirve ise
Birliğin Bosna ve Kosova krizlerinAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

deki etkisinin zayıflığından memnun
olmayan Fransa ve Birleşik Krallık
arasında gerçekleştirilmiştir.
Beş maddeden oluşan bildiri, esasen üç önemli kararı içermektedir.
Bildiride, Birliğin uluslararası alanda
artan rol oynama ihtiyacı vurgulanmış, bu nedenle Amsterdam Antlaşması’nın tam anlamıyla uygulanabilmesi ve Ortak Dış ve Güvenlik
Politikası’nın (ODGP) hızlı ve tam
bir şekilde uygulanmasının önemi
vurgulanmıştır.
Bildiride alınan önemli kararlardan
ilki, Birliğin uluslararası krizlere yanıt vermede kullanabileceği otonom bir kapasiteye sahip olmasıdır.
Bu amaçla, kullanmaya hazır uygun
askeri güçlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu adımın, Atlantik
İttifakını zayıflatacak bir adım olmadığının altı çizilerek NATO ve ABD
karşısında bir oluşum içine gidilmediği, aksine Üye Devletlerin kolektif
savunmasının temeli olan Atlantik
İttifakına güç katacağı vurgulanmıştır. Nitekim bildiride, Üye Devletlerin kolektif savunma taahhütlerini
sürdürecekleri ve NATO’daki sorumluluklarıyla uyumlu bir şekilde
hareket edecekleri belirtilmiştir.
Devletlerin NATO içerisindeki farklı
konumları da gözetilerek ortak savunma politikası şekillendirilecektir.
Amaç, Birliğin uluslararası alanda
görünürlüğün artırılması ve sesinin
daha fazla duyulmasının sağlanmasıdır.
İkinci olarak, Birlik uluslararası kriAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ze cevaben Atlantik ittifakının yer
almaması halinde askeri müdahalede bulunabilecektir. Diğer bir deyişle, uluslararası alanda ortaya çıkan
herhangi bir krize karşı müdahale
edip etmeme konusunda ilk karar
verici NATO (ve örgüt içerisindeki
ağırlığı düşünüldüğünde dolaylı olarak ABD) olacak, söz konusu krize
katılmama kararı alması halinde,
eğer bu yönde karar verirse Birlik
dâhil olacaktır.
Bildiride alınan üçüncü karar ise
askeri operasyonların gerçekleştirilmesinde Birliğin kullanabileceği askeri imkân ve kabiliyetlere ilişkindir.
Birliğin operasyonları gerçekleştirebilmek için analiz kapasitesi, istihbarat kaynağı ve stratejik planlama
gibi yeteneklere ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için gereksiz tekrar (unnecessary duplication) olmaksızın
Batı Avrupa Birliği’nin (BAB) mevcut varlıklarının kullanılmasından
bahsedilmiştir. Ayrıca NATO’nun AB
sütunu içerisindeki Avrupa kaynaklarına ve NATO dışında yer alan ulusal veya çokuluslu Avrupa araçlarının kullanılmasına ve/veya kendi askeri yeteneklerinin geliştirilmesine
karar verilmiştir. Yeni risklere karşı
Avrupa’nın hızlı bir şekilde yanıt
verebilecek, güçlü ve rekabetçi bir
Avrupa savunma endüstrisi ve teknolojisi ile de desteklenen güçlendirilmiş bir silahlı kuvvetlere ihtiyacı
ayrıca vurgulanmıştır.
Saint Malo Bildirisi ile ODGP içerisinde Avrupa Güvenlik ve Savunma
Politikası’nın (AGSP) temelleri ortaya konmuştur. Her ne kadar Fransa
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ve Birleşik Krallık’ın askeri işbirliği
bakımından kendilerini resmi olarak bağlamasını ifade etse de; söz
konusu bildiri alınan kararlar bakımından Avrupa’nın savunmaya yönelik yaklaşımında dikkat çekici bir
değişimi işaret etmektedir. Soğuk
Savaş yıllarında ortaya konan ve Soğuk savaş sonrası yıllarda da devam
eden Birliğin NATO merkezli güvenlik yaklaşımını ifade eden Avrupa
Güvenlik ve Savunma Kimliğinde
(AGSK) bir değişimi ifade etmektedir. Birlik artık otonom bir AGSP’ye
doğru yönelmektedir. Nitekim
1999’da Köln AB Zirvesi ve Helsinki
AB Zirvesi’nde ortak bir güvenlik ve
savunma politikasının belirlenmesi ve kurumsallaştırılması yönünde
kararlar alınmıştır. Diğer yandan
1999 NATO Washington Zirve Bildirisi de ortak bir Avrupa güvenlik
ve savunma politikasının güçlendirilmesinde kazanılan ivmeyi olumlu
karşılamıştır.
Okuma Listesi
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Sala Davası (Sala Case)
–İlke GÖÇMEN–
Sala davası, C–85/96 sayı ve 12 Mayıs 1998 karar tarihli olup özellikle
Birlik vatandaşlığı ile ilgilidir.
Sala davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. İspanya
vatandaşı Bayan Sala, 1968 yılından
bu yana Almanya’da yaşamakta ve
1989 yılında işini bırakmasından bu
yana Nuremberg şehrinden sosyal
yardım almaktadır. Bayan Sala, ikamet izninin bulunmadığı 1993 yılında o yıl doğan çocuğu için yetkili
makamlardan çocuk büyütme ödeneği talebinde bulunmuştur. Yetkili
makam, bu kişinin Alman vatandaşlığı, ikamet hakkı ya da ikamet izni
olmaması nedeniyle bu başvuruyu
reddetmiştir. Bayan Sala buna karşı
ulusal mahkeme önünde dava açmış, ulusal mahkeme, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak Avrupa Birliği (AB) hukukunun yorumunu talep etmiştir.
Sala kararı ile Maastricht Antlaşması (1993) ile getirilen “Birlik vatandaşlığı” kavramının hukuki etkileri üstünde durulmuştur. ABAD’a
göre Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) “[md.
20(2)], [md. 18] ile düzenlenen kurucu antlaşmanın konu itibariyle
uygulama alanı içinde vatandaşlık
temelinde ayrımcılığa maruz kalmama hakkı da dâhil olmak üzere,
kurucu antlaşmada yer alan hak ve
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yükümlülükleri Birlik vatandaşlığı
statüsüne bağlamaktadır”. Bayan
Sala, bir başka Üye Devlette hukuka uygun olarak ikamet etmesinden
dolayı, Birlik vatandaşlığına ilişkin
kurucu antlaşma maddelerinin kişi
bakımından kapsamı içinde kalır.
İhtilaflı çocuk büyütme ödeneği de
kurucu antlaşmanın konu itibariyle
uygulama alanı içinde kalmaktadır.
O halde, Bayan Sala, somut uyuşmazlıkta, Birlik vatandaşı olarak
(md. 20(2)) vatandaşlık temelinde
ayrımcılık yasağını (md. 18) ileri
sürebilir. Somut uyuşmazlıkta, ilgili Üye Devlet, ilgili ödeneği almak
adına kendi vatandaşından herhangi bir belge talep etmezken başka
Üye Devlet vatandaşından ikamet
izni belgesi isteyerek vatandaşlık
temelinde doğrudan ayrımcılık
yapmakta olup bu, herhangi bir
haklı gerekçenin yokluğunda AB
hukukuna aykırıdır. Sala kararı, bu
yönüyle, Birlik vatandaşlığı ile vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının birlikte uygulandığı ilk karar
olmuştur. Sala kararı, bu yönden,
Grzelczyk davası (C–184/99), Avello davası (C–148/02), Bidar davası
(C–209/03) ve Morgan and Bucher
davası (C–11/06 and C–12/06) ile
takip edilmiştir.
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Santer Komisyonu’nun
İstifası (Resignation of
Santer Commission)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) sisteminde ana
kurumlardan Avrupa Parlamentosu, yine ana kurum olan Komisyon’u
denetleyebilmektedir. Bu denetim
yolarından en etkilisi Avrupa Parlamentosu’nun Komisyon’a karşı gensoru önergesi verebilmesidir. 1999
yılında Jacques Santer başkanlığında görevini sürdüren Komisyon’a
karşı Avrupa Parlamentosu gensoru
önergesi vermiştir.
1999 yılının Ocak ayında verilen
(yolsuzluk yapılmasına ilişkin) gensoru önergesi Avrupa Parlamentosu
tarafından kabul edilmese de Jacques Santer Başkanlığındaki Komisyon
istifa etmiştir. Avrupa Parlamentosu’nda verilen bu gensoru önergesi,
14 Ocak 1999 tarihinde oylanmış
ve en çok kabul oyu bu gensoru
önergesi için kullanılmıştır (üyelerin
626’sının 522’si katılmış, 232’si evet,
293’ü hayır oyu kullanmış ve 27’si
çekimser kalmıştır). Gensoru kabul
edilmemesine rağmen Avrupa Par935

lamentosu, ciddi yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla beş kişiden
oluşan bağımsız bir uzmanlar komitesi oluşturmuştur. Bu komite, yaptığı çalışmalar neticesinde 15 Mart
1999 tarihinde bir rapor yayımlamıştır. Raporda Komisyon’un idari
kontrolünü kaybettiği ve Komisyon
bünyesinde hukuka aykırı eylemlerin ve işlemlerin yapıldığının tespit
edildiği belirtilmiştir. Bu raporun
ardından Jacques Santer Başkanlığındaki Komisyon, 16 Mart 1999 tarihinde topluca istifa etmiştir. İstifa
eden Jacques Santer Başkanlığındaki Komisyon üyelerinin yerine geri
kalan görev süresini tamamlamak
amacıyla Romano Prodi Başkanlığındaki Komisyon üyeleri seçilmiş
ve atanmıştır.
Okuma Listesi
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Satış Düzenlemesi
(Selling Arrangement)
Bkz. Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili
Tedbir Yasağı: İthalat Yönünden

Savas Davası (Savas Case)
–İlke GÖÇMEN–
Savas davası, C–37/98 sayı ve 11
Mayıs 2000 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun maddi boyutu
–Türkiye ile ilgili iş kurma hakkı ve
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hizmet sunma serbestîsi– ile ilgilidir.
Savas davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Savaş, Türk vatandaşı olup 22 Aralık
1984’te Birleşik Krallık’a bir aylık
olan ve işçi olmayı veya herhangi bir
iş veya meslek edinmeyi yasaklayan
turist vizesi ile giriş yapmıştır. Bay
Savaş, 21 Ocak 1985’te vize süresi
dolmasına karşın, Birleşik Krallık’ın
göç hukukuna aykırı olarak, orada
kalmıştır. Bay Savaş, serbest çalışan
etkinliğinde bulunabilmek için izin
almaksızın, 1989 Kasım’ında gömlek
fabrikası işletmeye başlamıştır. Bay
Savaş, 31 Ocak 1991’de hukuki temsilcisi aracılığıyla kalışlarını yasallaştırmak için başvuru yapmıştır. Yetkili
makam, dosyanın yanlış yerleştirilmesi nedeniyle, gecikmeli olarak,
21 Mart 1994 tarihinde bu talebe
olumsuz yanıt vermiş, dahası Bay
Savaş hakkında sınır dışı etme kararı
alma niyetini ortaya koymuştur. Bu
arada, Bay Savaş, 1992 Aralık’ında
birinci ve 1994 Eylül’ünde ikinci hızlı
yemek işletmesini açmıştır. Bay Savaş 29 Mart 1994’te sınır dışı etme
kararına karşı itiraz etmiş, yetkili
makam 13 Aralık 1994’te itirazı geri
çevirmiştir. Bay Savaş, 11 Temmuz
1995 imza, 31 Ağustos 1995 tebellüğ tarihli sınır dışı etme kararını
almıştır. Bay Savaş, 30 Ekim 1995
tarihine kadar itirazlarını hep ulusal
hukuk temelinde gerçekleştirmişse
de bu tarihte Katma Protokol md.
41 temelinde, kendisine uygulanacak hukukun, 1 Ocak 1973’teki ulusal hukuk olması gerektiği iddiasıyla
itirazda bulunmuştur. Ulusal mahAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

keme, meseleyi ön karar prosedürü
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.

dir. Savas kararı, bu yönüyle, Katma
Protokol md. 41(1)’nin doğrudan etkili olduğunu ortaya koyan ilk karar
olması nedeniyle önem taşımaktadır.

ABAD, Savas kararı ile şu tespitlerde
bulunmuştur. İlk olarak, Ankara Anlaşması md. 13 ve Katma Protokol
md. 41 doğrudan etkili midir sorusu
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre, öncelikle, “…üçüncü devletler ile [Birlik]
tarafından akdedilen bir anlaşmanın
bir hükmü, anlaşmanın lâfzı, amacı
ve niteliği göz önünde tutularak uygulanması veya etkisi ile ilgili olarak
herhangi bir müteakip önlemin alınmasına konu olmaksızın açık ve kesin
bir yükümlülük içeriyorsa doğrudan
etkili kabul edilmelidir”. Öncelikle,
Ankara Anlaşması md. 13, genel terimlerle kaleme alınmış olup güttüğü
hedefe erişmek için kesin kurallar tesis etmemektedir. Ankara Anlaşması
md. 13, Katma Protokol md. 41(2)
ile birlikte ele alındığında, Ortaklık
Konseyi, taraflar arasındaki iş kurma
hakkına yönelik engelleri tedrici olarak kaldırmayı uygulamaya yönelik
somut önlemler almaya çağrılmış,
ancak henüz bu önlemleri almamıştır. Öyleyse Ankara Anlaşması md. 13
doğrudan etkili değildir. Buna karşın
Katma Protokol md. 41(1); açık, kesin ve koşulsuz biçimde bir mevcut
durumu kötüleştirememe klozu, bir
başka deyişle Katma Protokol’ün
yürürlüğe girdiği andan itibaren iş
kurma hakkına yönelik yeni kısıtlama
getirme yasağı, getirmektedir. Kaldı
ki Ankara Anlaşması’nın amacı ve niteliği de doğrudan etkiye elverişliliği
göstermektedir. Sonuç olarak, Katma
Protokol md. 41(1) doğrudan etkili-

İkinci olarak, Katma Protokol md.
41(1)’in kapsamı üstünde durulmuştur. ABAD’a göre, öncelikle, Katma
Protokol md. 41(1) iş kurma hakkı
ve tamamlayıcısı olarak ikamet hakkı
bahşetmemektedir. O halde, bir Türk
vatandaşının bir Üye Devlet ülkesine
ilk kez girişi o devletin yerel hukukuna tabi olup ilgili Türk vatandaşı, “ilgili Üye Devletteki konumu düzenli
olduğu müddetçe” ortaklık hukukundaki serbest çalışmak ve tamamlayıcısı olarak ikamet etmek ile ilgili haklarını ileri sürebilir. Somut uyuşmazlıkta, Bay Savaş, Birleşik Krallık göç
hukukuna aykırı hareket etmiştir. Bay
Savaş, bu bakımdan, herhangi bir izin
almaksızın, hem bir aylık vize süresi
dolmasına karşın Birleşik Krallık’ta
kalmış hem de vizesi herhangi bir
iş edinmeyi yasaklasa da işletmeler
açmıştır. O halde, Bay Savaş’ın Birlik
hukukundan doğrudan kaynaklanan
iş kurma hakkı ve ikamet hakkından
bahsedilemez. Yine de, Katma Protokol md. 41(1), “bir Üye Devletin,
ülkesindeki bir Türk vatandaşının iş
kurmasını ve tamamlayıcısı olarak
ikametini, ilgili Üye Devlette Katma
Protokol’ün yürürlüğe girdiği anda
uygulananlardan daha ağır koşullara
tabi tutma hedefi veya etkisine sahip her türlü yeni önlemi almasının
önüne geçer”. Bu değerlendirmeyi
yapmak ise ulusal mahkemeye düşer. Savas kararı, bu yönüyle, Katma
Protokol md. 41(1)’in uygulama alanını ortaya koyan kararlardan birisi
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olmuştur. Savas kararı, bu yönden,
Soysal davası (C–228/06) ve Demirkan davası (C‑221/11) ile takip edilmiştir.
Okuma Listesi
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Savcı (Advocate General)
Bkz. Hukuk Sözcüsü

Sayıştay			
(Court of Auditors)
–Kamuran REÇBER–
Sayıştay, aslında Avrupa Birliği (AB)
bünyesinde 1975 yılında ikincil ve
1993 yılında ise ana kurumlardan
birisi olarak oluşturulmuştur. Avrupa Toplulukları bünyesinde 22 Temmuz 1975 tarihinde imzalanan ve 1
Haziran 1977 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Finansal Düzenlemeleri Değiştiren Antlaşma ile Sayıştay ikincil
kurum olarak oluşturulmuştur. Sayıştay, Maastricht Antlaşması’nın
(1993) ilgili düzenlemeleri ile ana
kurum statüsüne kavuşturulmuştur.
Sayıştay, AB’nin bütün gelir ve gider
hesaplarını incelemekte ve ayrıca,
kuruluş belgesi aksini öngörmediği
ölçüde, AB tarafından tesis edilen
her kurum veya organın bütün gelir
ve gider hesaplarını da denetleyebilmektedir.
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Sayıştay, Avrupa Parlamentosu’na
ve Konsey’e hesapların güvenilirliği ve bunların dayandığı işlemlerin
hukuka uygunluğu ve düzenliliği
hakkında, Resmi Gazete’de yayımlanacak olan bir teminat beyanında bulunmaktadır. Sayıştay, gelir ve
giderlerin düzenliliği ve yasallığını
incelemekte ve mali idarenin iyi olmasını sağlamakta ve bunları yaparken, özellikle tüm usulsüzlükleri de
belirtme yoluna gitmektedir.
Sayıştay, her mali yılın kapanmasından sonra yıllık bir rapor hazırlamaktadır. AB’nin diğer kurumlarına
iletilen bu rapor, ilgili kurumların
Sayıştay’ın gözlemlerine cevapları
ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Sayıştay ayrıca, belirli
sorular üzerine görüşlerini, özellikle
özel raporlar şeklinde her zaman sunabilmekte ve AB’nin diğer kurumlarından birinin istemi üzerine görüş
verebilmektedir.
Sayıştay, AB Üye Devletleri’nin sayısına eşit sayıda üyeye sahip olup
her Üye Devletin bir uyruğundan
oluşmaktadır. Sayıştay’ın üyeleri,
görevlerini AB’nin genel çıkarları
kapsamında, tam bağımsız olarak
yerine getirmektedir. Sayıştay üyeleri kendi devlet ülkelerinde dış
denetim kurullarında çalışan veya
çalışmış olan veya özellikle bu görev
için yeterliliğe sahip ve bağımsızlıkları şüphe götürmeyen şahıslar arasından seçilmektedir. Konsey, her
Üye Devlet tarafından yapılan önerilere uygun olarak oluşturulan üye
listesini, Avrupa Parlamentosu’na
danıştıktan sonra kabul etmekte
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ve Sayıştay üyelerini altı yıl için atamaktadır. Sayıştay üyelerinin görev
süreleri yenilenebilmektedir.

Schengen (Schengen)

Sayıştay üyeleri, kendi aralarından
üç yıllık bir süre için Sayıştay Başkanı’nı seçmektedir. Başkanın görev
süresi yenilenebilmektedir. Sayıştay
üyeleri, görevlerini yerine getirirken
hiçbir hükümet veya kuruluştan talimat istememekte, kabul etmemekte ve görevlerinin niteliği ile bağdaşmayan her türlü tasarruftan da
kaçınmaktadır.

Avrupa’da katılımcı ülkeler arasındaki sınırları önemsiz hale getiren
ve aynı zamanda pasaport kontrolü de dâhil olmak üzere hiçbir sınır
kontrolü olmadan tek bir ülkede
hareket ediyormuşçasına serbestçe
seyahat edilmesini sağlayan bir düzenlemedir. İsmini Lüksemburg’da
küçük bir kasabadan almaktadır.
Bu kasaba Almanya, Fransa ve Lüksemburg sınırlarının kesişim noktasında yer alan sembolik konumundan dolayı Schengen Anlaşmasının
1985 yılında imzalandığı yer olarak
seçilmiştir. Bu üç ülkeye ek olarak
Belçika ve Hollanda da Anlaşmayı
imzalayan diğer Avrupa Birliği (AB)
üyesi ülkeler olmuştur. Söz konusu
beş ülkeyi böyle bir adım atmaya
iten sebep ise AB içindeki ekonomik
işbirliğinin gelişiminde mal, hizmet,
kişi ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlanması için gerekli adımların ivedilikle atılmış olmamasıdır.

Sayıştay üyeleri, görevleri süresince
ücret karşılığı veya ücretsiz başka
hiçbir mesleki faaliyette bulunamamakta, göreve başlarken görevlerinin devamı süresince ve görevleri
sona erdikten sonra, görevlerinden
doğan yükümlülüklere uymayı ve
özellikle görevleri sona erdikten
sonra bazı görev ve menfaatlerin
kabulüyle ilgili olarak dürüst ve hassas davranmayı resmen taahhüt etmektedir.
Okuma Listesi
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–Seven ERDOĞAN–

1995 yılında Schengen alanı işler
hale gelmiştir. 1997 yılında imzalanan Amsterdam Antlaşması ile de
Schengen alanı AB bütünleşmesine
resmi olarak dâhil edilmiştir. Vatandaşlık ve serbest dolaşım fikri arasındaki sıkı bağlantı ve bütünleşmiş
bir Avrupa’da sınırların olmaması
gerektiği inancı, Schengen alanının
AB’ye eklenmesinde rol oynamıştır.
Nitekim Schengen alanı, Avrupa’daki siyasi bütünleşme açısından çok
önemli bir adımdır ve AB’nin ulus
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devletlere daha fazla benzer hale
gelmesini sağlamıştır. Schengen
sonrası suçlular, yasa dışı göçmenler,
teröristler, uyuşturucu kaçakçıları
gibi tehdit oluşturan kişi ve grupların da Schengen alanında serbestçe
dolaşabileceği düşüncesinden hareketle, Üye Devletler arasındaki
adli ve kolluk makamları arasındaki
işbirliği de hız kazanmıştır. Bu alanlardaki işbirliği en bilinen somut
örneklerinden biri de 1992 Maastricht Antlaşması ile oluşturularak
giderek daha güçlü bir yapı haline
gelen Avrupa Polis Ofisi (Europol)
olmuştur. Bir başka deyişle Schengen sistemi, Avrupa bütünleşmesinin ilgili alanlarının, özellikle özgürlük, güvenlik ve adalet alanının,
gelişimini beraberinde getirmiştir.
Ek olarak, Schengen alanı içinde iç
sınırların anlamını yitirmesi AB’nin
dış sınırlarının korunmasını daha
elzem hale getirmiştir. Dış sınırların
artık daha sıkı korunacağı düşüncesi
1990’ların sonuna doğru Avrupa’nın
“kale Avrupa” olarak anılmasına sebep olmuştur. Schengen alanı ülkeleri dış sınırları ortaklaşa korumak
üzere Avrupa Sınır ve Sahil Koruma
Ajansı (FRONTEX) kurmuştur. Avrupa vatandaşlarına ek olarak, Schengen alanına yasal olarak giriş yapan
kişiler de alanın sunduğu seyahat
özgürlüğünden faydalanabilmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen alanına girişleri ise Schengen vizesi diye adlandırılan ortak bir
vize ile olmaktadır.
Schengen alanının günümüzde toplamda 26 üyesi vardır ve AB üyesi ülkelerin tamamı Schengen alanında
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değildir. Bulgaristan, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi, Hırvatistan, İrlanda ve Romanya AB üyesi oldukları
halde farklı nedenlerden dolayı Schengen alanında değildir. Schengen
alanına katılım konusunda sürekli
bir muafiyet elde eden İrlanda dışındaki üye ülkelerin, zaman içinde gerekli hazırlıkları yapmalarıyla
birlikte bu alana katılımları beklenmektedir. İrlanda ise ulus devletler açısından önemli bir egemenlik
göstergesi olan sınır kontrolü yetkisini AB’ye devretmek tercihinde
bulunmamıştır. AB üyesi olmayıp
da Schengen alanına katılan Avrupa
ülkeleri de söz konusudur. İzlanda,
Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn Schengen alanının AB üyesi olmayan
katılımcılarıdır. Monako, San Marino ve Vatikan da Schengen alanı
içinde yer almaktadır. Başta Orta
Doğu olmak üzere AB’nin komşuluk
coğrafyalarında yaşanan krizlerin
insani boyutları, Schengen sisteminin son on yılda meydan okumalarla yüzleşmesine neden olmuştur.
Ülkelerindeki güvensizlik ve çatışma
ortamından kaçmak zorunda kalan
milyonlarca göçmen, çoğunlukla
yasadışı yolları kullanarak AB’deki
güvenli ve müreffeh düzene ulaşma çabası içinde olmuştur. Göç krizi
olarak adlandırılan yoğun bir yasadışı göçmen baskısının söz konusu
olduğu 2015 sonrası dönemde Schengen alanı, yasadışı göçmenlerin
AB’ye ulaşmasını ve AB içindeki dolaşımlarını kolaylaştıran bir yapı olmakla itham edilmiştir. Bu ortamda
bazı Üye Devletler kamu güvenliğini
iddia ederek Schengen alanı kapsamında yükümlülüklerini yerine
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getirmemiş ve sınır kontrollerini yeniden devreye koymuşlardır. Ayrıca
Schengen alanından vazgeçilmesi
gerektiği düşüncesi dillendirilmiştir.
Ancak Schengen alanında yer alan
ülkelerce alınan önlemlerle, AB’nin
en önemli kazanımlarından biri olan
bu düzenleme daha dayanıklı hale
getirilerek korunmuştur. Bu kapsamda Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri (Bkz. Batı Balkanlar) gibi üçüncü
taraflarla da işbirliği yapılmıştır. Söz
konusu işbirlikleri kapsamında AB
birtakım tavizler ve ödüller yoluyla bu ülkelerin, AB’ye göçmenlerin
erişmesini engelleme rolünü oynamalarını beklemiştir. 2019 yılının
sonunda Çin’de ortaya çıkarak tüm
dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi tehdidi kapsamında da ülkelerin kamu sağlığını ileri sürerek sınır
kontrollerini yeniden başlatmaları
söz konusu olmuştur. Bu iki örnekten de görüldüğü üzere Schengen
alanı kamu güvenliği ya da sağlığı ile
ilgili tehlikelerin söz konusu olduğu
durumlarda kısmen ya da tümüyle
askıya alınabilmektedir.
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Schuman Planı
(Schuman Plan)
–Haluk ÖZDEMİR–
Avrupa bütünleşmesi, Jean Monnet’nin ifadesiyle kansız ve şiddetsiz gerçekleşmiş bir devrimdir.
Devrimler genellikle çok kısa sürede gerçekleşen radikal değişimlere
işaret eder. Ulus-devletlere dayalı geleneksel uluslararası sistemi
değiştiren Avrupa’daki devrim ise
yıllara yayılan bir süreç içerisinde
gerçekleşmiştir. Avrupa’daki devrim
sürecinin başlangıcına dair en kilit
gelişme ise 9 Mayıs 1950’de Schuman Planı’nın (ya da diğer adıyla Schuman Deklarasyonu) ilan edilmesidir. Plan, en basit ifadeyle Avrupa’da kömür ve çelik sektörlerinde
başlayan ulus-üstü bir örgütlenme
önermiş ve bu çerçevede Avrupa
bütünleşmesinin temelini oluşturan
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
(AKÇT) kurulmuştur.
AKÇT’nin kuruluşu, herhangi bir örgütün kuruluşundan nitelik olarak
çok farklıdır ve Avrupa’daki ekono941

mik ve stratejik düşünce biçimlerini
kökten değiştirmiştir. Avrupa jeopolitiğinde yarattığı kırılma o kadar
önemlidir ki, ilan edildiği 9 Mayıs
Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır. Bu plan, Avrupa tarihi boyunca
çıkarları hep çatışmış olan Almanya
ve Fransa’yı ortak çıkarlar temelinde
bir araya getirerek, izleyen yıllardaki
bütünleşme adımlarının temellerini
atmıştır.
Schuman Planı pek çok bakımdan
dikkate değer bir gelişmedir. Öncelikle bütünleşme için seçtiği başlangıç noktası pek de beklenmeyen
bir konudur. Son yüzyılda Almanya
ve Fransa arasındaki temel çatışma
noktası, kömür havzalarının kontrolü
olmuştur. Kömür havzaları, ağır sanayinin ve dolayısıyla askeri üretimin
temelini oluşturan çelik sektörünün
de temel dayanağıdır. Bu yüzden çatışmalar, bu bölgeler ve sektör üzerinde hakimiyet kurma çabaları yüzünden çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonunda bu alandan başlayacak bir
işbirliğinin Avrupa bütünleşmesinin
çıkış noktası olacağı söylense buna
inanmak zor olurdu. Fakat Schuman
Planı, ortaya konuluş biçimi, uluslararası koşullar ve planı ortaya atanların ikna yetenekleriyle birleştiğinde,
pek de olası görünmeyen bir bütünleşme sürecini yine hiç beklenmedik
bir noktadan başlatmayı başarmıştır.
Bu anlamda planın dehası, çatışma
potansiyeli olan bir konudan işbirliğinin de ötesine geçen ulus-üstü bir
bütünleşme sonucunu çıkarmış olmasında yatar.
Plan öncesi uluslararası ortama ba942

kıldığında, Avrupa yine yeni bir çatışma döngüsünün başlangıcında görünüyordu. İşgal altındaki Almanya durumdan memnun değildi, Hitler’in
iktidara yükselişinde önemli rol oynamış olan çelik kartelleri ekonomik
açıdan toparlanmıştı. Soğuk Savaş’ın
başlangıç işaretleriyle birlikte Almanya’nın yeniden silahlandırılması konusu gündemdeydi. Almanya
üzerindeki baskı ve kontrollerin bu
koşullar altında sürdürülemeyeceğini anlayan Fransa bu durumdan tedirgindi ve Almanya üzerindeki baskı ve kontrollerin sürdürülmesi için
yeni yollar arıyordu. Başıboş kalarak
Fransa açısından yine tehlikeli olabilecek bir Almanya’nın ortaya çıkmasını engellemek için onu kurumsal
olarak bağlayacak ve tek başına hareket etmesini engelleyecek mekanizmalar geliştirilmeliydi.
Soğuk Savaş ortamında Almanya
üzerinde uygulanan baskı ve kontroller çelişkili bir durum ortaya çıkarıyordu. Batı bloku, kendi tarafında
olan bir ülkeyi baskı altında ve zayıf
tutmaya çalışıyordu. Zayıf bir Almanya Fransa için iyi bir şeydi ama beliren Soğuk Savaş dengeleri içerisinde
Batı Bloku açısından zararlı olmaya
başlamıştı. Bu çelişkiler nedeniyle bu
kontrollerin zayıflatılması ve hatta
terkedilmesi düşüncesi ağır basmaya başlayınca Fransa kendi güvenliğini sağlamak için herkes için avantajlı bir orta yol bulmaya çalıştı. İki
Fransız devlet adamı, Jean Monnet
ve Robert Schuman, Avrupa’da askeri sanayi açısından da kritik öneme
sahip olan kömür ve çelik sektörlerinin ortak ve ulus-üstü bir yönetim
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altında birleştirilmesi temelinde bir
çözüm olarak Kömür Çelik Topluluğu fikrini geliştirdiler. Plan, dönemin
Fransa Dışişleri Bakanı olan Schuman tarafından ilan edildiği için tarihe Schuman Planı olarak geçmiştir.
Kömür ve çelik sektörlerinin ulus-üstü bir ortak yönetim altına koyulması, hem Soğuk Savaş koşullarında
Almanya’nın ekonomik gelişiminin
önünü açacak hem de onun kontrolsüz hareket etmesini engelleyecekti.
Böylece hem Almanya’nın bağımsız
hareket ederek askeri sanayi geliştirmesinin önüne geçilmiş hem de
bu ülke sisteme dahil edilmiştir.
Schuman Planı kısa ve uzun vadeli
olmak üzere iki şekilde yorumlanabilir: Birincisi, Avrupa Kömür Çelik
Topluluğu’nun kuruluş planı olarak,
ikincisi ise Avrupa Birliği’ne (AB)
giden uzun vadeli bir bütünleşme
sürecinin ilk adımı olarak. Birinci
açıdan bakıldığında planın günümüze kadar uzanacak bir önemi yoktur,
zira süresi dolduğu ve yenilenmediği
için günümüzde Kömür Çelik Topluluğu diye bir örgüt bulunmamaktadır. Uzun vadeli etkileri bakımından
ise plan, Avrupa bütünleşmesinin ilk
adımı olarak Avrupa jeopolitiğinde
köklü değişiklikleri beraberinde getirdiği için son derece önemlidir.
Schuman Planı’nın ilan edildiği konuşmanın içeriğine bakıldığında, Avrupa barışı için uzun vadeli bir perspektifin başlangıçtan itibaren var
olduğu net bir şekilde görülür. Bu
konuşmada Schuman, “Avrupa, tek
bir hamlede ve tek bir plana göre
kurulmayacaktır. Başlangıçta fiili bir
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dayanışma yaratan somut başarılar
yoluyla inşa edilecektir” demiştir.
Schuman’a göre, askeri araç-gereç
üretimine odaklanmış olan kömür
ve çelik bölgeleri, tarih boyunca
ürettikleri bu araç ve gerecin ilk kurbanları olmuştur. Bu sektörlerin sivil
sanayiye yönlendirilmesi yalnızca
bu bölgelerin değil tüm Avrupa’nın
kaderini değiştirecektir ve Schuman
bu adımı, “Avrupa federasyonuna
giden ilk adım” olarak nitelemiştir.
Ekonomik alanda başlayan fiili dayanışma, daha sonra üye ülkelerin
ulusal çıkar algılarını da değiştirerek
Avrupa’da yeni bir siyasetin başlangıcı olmuştur. Eskiden çıkar çatışması ve güç rekabeti çerçevesinde
yürütülen Avrupa siyaseti, Schuman
Planı sonrasında ortak çıkar ve kader birliği anlayışı çerçevesinde ve
hukuk temelli olarak yürütülmeye
başlamıştır.
Bu uzun vadeli hedefin başlangıcı
olarak kömür ve çelik üretiminin diğer Avrupalı ülkelerin katılımına da
açık olacak şekilde ortak bir havuzda
toplanması ve ulus-üstü bir yönetim
altına konulması önerilmiştir. Planın
başarısı, aslında soyut bir ideal ortaya koymaktan ziyade Soğuk Savaş
ortamının öncelikleriyle de örtüşen
somut uygulamalar çerçevesinde Almanya ve Fransa’nın kaygı ve ihtiyaçlarına cevap veren öneriler getirmesinde yatmaktadır. Nitekim sektörel
bir bütünleşme adımı olarak başlayan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu,
çok daha kapsamlı bir ulus-üstü yapı
olan Avrupa Birliği’nin kuruluşuna
kadar uzanan süreci başlatmıştır.
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Son olarak planın başarıya ulaşmasında kişisel çabaları önemli rol
oynayan ve siyasi riskler de alarak
planın hayata geçirilmesini sağlayan
Schuman’ın kim olduğuna da kısaca bakmak gerekir. Çünkü plan ilk
önerildiğinde hem Alman hem de
Fransız milliyetçilerinden ciddi tepkiler almıştır. Almanlar, hükümetin
işgalcilerle işbirliği yaptığını düşünerek plana karşı çıkmış, Fransızlar
da Almanya’nın üzerindeki baskının
kaldırılmasının Fransa’nın güvenliği
açısından ciddi riskler içerdiğini ileri
sürerek Schuman’a şüpheyle yaklaşmışlardır. Zira Schuman, aile kökeni
olarak tarih boyunca Almanya ve
Fransa arasında sürekli el değiştiren
Alsace-Lorraine bölgesindendir. Bölge 1919’da Fransa’ya geri verildiğinde Fransız vatandaşı olmuş ve daha
sonra siyasete atılmıştır. Bu nedenle
bu iki ülke arasındaki sorunların çözümünü kişisel olarak da son derece önemsemiştir. Schuman, Fransız
milliyetçilerine, eğer bu plan hayata geçirilmezse Almanya’nın Soğuk
Savaş ortamında daha fazla kontrol
altında tutulamayacağını ve başıboş
kalacağını, kendi planının ise Almanya’nın bağımsız hareket etmesini kalıcı ve kurumsal olarak engelleyeceğini anlatmıştır. Schuman bu
sorunu kişisel olarak hissetmeseydi
belki de Fransız milliyetçilerini ikna
etmek için bu siyasi riskleri almayacaktı. Fransız milliyetçilerinin ikna
olmasıyla birlikte planın hayata geçirilmesi mümkün olmuştur.
Sonuç olarak Schuman Planı, o tarihe kadar mümkün görünmeyen
Alman-Fransız işbirliğinin mümkün
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olduğunu, iki ülkenin ulusal çıkarlarının örtüştürülebileceğini göstererek aslında Avrupa’da jeopolitik bir
devrim yaratmıştır. Bu cesur adım,
çok daha büyük ve tüm Avrupa’ya
yayılan bir ulus-üstü devrimin ilk
yapıtaşı olmuştur. Planın başarılı
olmasında hem uluslararası ortamın hem de Schuman’ın kişiliğinin
önemli rol oynadığını söylenebilir.
Okuma Listesi
Hitchcock, William I. The Struggle
for Europe. The Turbulent History
of A Divided Continent, 1945 to the
Present, New York: Anchor Books,
2003, s. 147-153.
Özdemir, Haluk. Avrupa Mantığı.
Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve
Dinamikleri, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 3. Baskı, 2019, s.
175-183.
Schuman, Robert. “The Schuman
Declaration,” Brent F. Nelsen ve
Alexander Stubb (ed.), The European Union. Readings on the Theory
and Practice of the European Integration, Lynne Rienner Publishers,
2003, s. 13-17.

Schuman, Robert
(1886-1963)
–Yeliz ŞAHİN–
Fransa Dışişleri Bakanı (1948-1952),
hukukçu ve devlet adamı Robert Schuman, Avrupa projesinin mimarı
ve kurucularından biridir. (Bkz. AvAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rupa Birliği’nin Öncüleri) 29 Haziran
1886’da doğan Robert Schuman, Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden önce; Bonn, Münih, Berlin ve
Strazburg Üniversitelerinde hukuk,
ekonomi, siyasi felsefe, teoloji ve
istatistik öğrenimi görmüş ve Strazburg Üniversitesi’nden hukuk derecesiyle mezun olmuştur. 1912’de
Metz’de hukuk bürosu açmış, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin
ardından siyasete atılmış ve Fransa
Parlamentosu’nda Moselle bölgesini temsilen milletvekili seçilmiştir. İkinci Dünya Savaşı çıktığında
Fransa hükümetinde bakan olarak
görev yapan Schuman, Fransa Direniş Hareketi’nde aktif rol oynamış
ve tutuklanmıştır. Dachau Toplama
Kampı’na götürülmekten son anda
kurtulan Schuman, sonraki üç yılını
Nazilerden kaçarak geçirmiştir. Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’ün Londra’ya kaçması yönündeki
teklifini geri çevirmiş ve Nazi işgali
altındaki Fransa’da kalmayı tercih
etmiştir. Savaştan sonra yeniden siyasete dönen Schuman, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde
bulunmuştur.
Schuman; Avrupa Konseyi, Marshall Planı ve NATO gibi Batı ittifakı
arasındaki işbirliğinin artırılmasını ve
Avrupa’yı birleştirmeyi hedefleyen
girişimlerde önemli rol oynamıştır.
Schuman, Avrupa bütünleşmesine
giden ilk adım olan “Schuman Planı”
ile tanınmaktadır. Schuman 9 Mayıs
1950 tarihinde yaptığı konuşmada,
Jean Monnet’nin tasarısına dayanarak, Almanya ve Fransa’ya demir ve
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çelik sanayilerini üst yetkilerle donatılmış ortak bir kurumun yönetimine
bırakmaları teklifinde bulunmuştur.
Schuman’ın vizyonu, demir ve çelikle başlayan işbirliğinin müşterek
çıkarların bulunduğu diğer alanlara
da yayılarak kademeli olarak siyasi
bütünleşme ile sonuçlanacağı düşüncesine dayanmaktadır.
Schuman Planı’nın bir sonucu olarak, 18 Nisan 1951’de Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya
ve Fransa arasında imzalanan Paris
Antlaşması ile Avrupa Birliği’nin
(AB) öncüsü olan Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur.
Schuman, Avrupa Savunma Topluluğu altında savunma alanındaki
bütünleşme fikrini de desteklemiş
ancak bu fikir 1954’te reddedilmiştir. 1958 yılında Avrupa Parlamentosunun (AP) öncülü olan Avrupa
Parlamenter Asamblesi’nin ilk Başkanı seçilmiştir. Schuman Planı’nın
önemi nedeniyle 9 Mayıs günü “Avrupa Günü” olarak ilan edilmiştir.
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Serbest Çalışan
(Self-Employed)
–T. Mesut EREN–
Herhangi bir ekonomik faaliyeti herhangi bir kişi veya kuruma bağlı olmaksızın, kendi adına ve hesabına,
sürekli bir meslek halinde yerine
getiren kişiler serbest çalışan statüsünde kabul edilirler. Örneğin avukat, doktor, diş hekimi, veteriner
hekim, mimar, mühendis, müşavir,
serbest muhasebeci vb. kişiler serbest meslek erbabı, dolayısıyla serbest çalışan olarak sınıflandırılırlar.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 53. maddesi serbest
çalışanların Avrupa Birliği (AB) içerisinde serbest dolaşımını düzenler.
2018 yılı sonunda AB çapında 1574 yaşları arasında 32.6 milyon kişi
serbest çalışan statüsünde olup, bu
rakam toplam istihdamın % 14’ünü
oluşturmaktadır.
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Serbest Dolaşım Direktifi
(Free Movement
Directive)
–İlke GÖÇMEN–
Serbest Dolaşım Direktifi –2004/38
sayılı Direktif–, temel serbestîler
arasındaki kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile Birlik vatandaşlığını birleştirerek, serbest
dolaşım ve ikamet hakkını tek bir
metinde toplamak için tasarlanmıştır. Orijinal kurucu antlaşmalar bir
ortak pazar kurmayı hedeflemekteydi. Bu da, kişilerin ve hizmetlerin
serbest dolaşımını da içermekteydi. İşçilerin serbest dolaşımı bakımından serbest dolaşım ve ikamet
hakkı, genel olarak, 1612/68 sayılı
Tüzük ve 68/360 sayılı Direktif ile
ve iş kurma hakkı ve hizmetlerin
serbest dolaşımı bakımından serbest dolaşım ve ikamet hakkı, genel
olarak, 73/148 sayılı Direktif ile düzenlenmişti. Ortak pazar, doğası gereği, yalnızca ekonomik olarak etkin
olanlar bakımından serbest dolaşım
ve ikamet hakkı getirmekteyse de
bu hak zaman içerisinde diğer kişilere de genişletilmişti. Ekonomik
olarak etkin olmayanlar ve öğrenciler bakımından serbest dolaşım ve
ikamet hakkı, genel olarak, 90/364,
90/365, 93/96 sayılı Direktifler ile
düzenlenmişti. Maastricht Antlaşması (1993) Birlik vatandaşlığı tesis
etti ve Birlik vatandaşlarının hakları
arasında serbest dolaşım ve ikamet
hakkı da yer aldı. Bu arka planda,
Avrupa Birliği (AB), tüm Birlik vatandaşlarının serbest dolaşım ve
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ikamet hakkını basitleştirmek ve
güçlendirmek için, mevcut AB tasarruflarını gözden geçirmek ve tedvin
etmek amacıyla Serbest Dolaşım
Direktifi’ni çıkarmıştır. Serbest Dolaşım Direktifi, 1612/68 sayılı Tüzük’te
değişiklik getirmiş, kalan tasarrufları ise yürürlükten kaldırmıştır.
Serbest Dolaşım Direktifi üç konuyu
düzenlemektedir. Direktif, birincisi,
Birlik vatandaşlarının ve aile üyelerinin Üye Devletlerin ülkelerinde
serbest dolaşım ve ikamet hakkını kullanım koşulları, ikincisi, Birlik
vatandaşlarının ve aile üyelerinin
Üye Devletlerin ülkelerinde daimi
ikamet hakkı ve üçüncüsü, kamu
düzeni, kamu güvenliği ve kamu
sağlığı temelinde bu haklara yönelik sınırlamaları düzenler. Bu bakımdan, Birlik vatandaşı, herhangi bir
Üye Devletin vatandaşı olan kişiyi
ifade eder. Aile üyesi ise, birincisi
Birlik vatandaşının eşi, ikincisi (bir
Üye Devlet düzenlemesine dayalı
olarak) Birlik vatandaşının kayıtlı ortaklık bağıtladığı partneri (ev sahibi
Üye Devlet düzenlemeleri kayıtlı
ortaklığı evlilik ile denk sayıyorsa
ve ev sahibi Üye Devletteki ilgili düzenlemelerde öngörülen koşullara
uygun olarak), üçüncüsü Birlik vatandaşının ve eşinin (aynı zamanda partnerinin) 21 yaşının altındaki altsoyu veya bağımlı altsoyu ve
dördüncüsü, Birlik vatandaşının ve
eşinin (aynı zamanda partnerinin)
bağımlı üstsoyu olarak belirtilmiştir.
Son olarak, Direktif, kendi vatandaşı
olduğu Üye Devletten başka bir Üye
Devlete giden veya başka bir Üye
Devlette ikamet eden Birlik vatanAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

daşına ve onun aile üyesine uygulanır.
Serbest Dolaşım Direktifi, Birlik vatandaşlarının göç ve ikamet ile ilgili
haklarını şöyle düzenlemektedir. Birincisi, her Birlik vatandaşı, geçerli
bir nüfus cüzdanı veya pasaport ile
bir başka Üye Devlete gitmek için
bir Üye Devlet ülkesinden çıkma
hakkına ve bir başka Üye Devlete
girme hakkına sahiptir. İkincisi, her
Birlik vatandaşı, geçerli bir nüfus
cüzdanı veya pasaport ile bir başka
Üye Devlette üç aya kadar ikamet
etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, ilgili Birlik vatandaşı, bu üç ay
boyunca ev sahibi Üye Devletin sosyal yardım sistemine makul olmayan bir yük oluşturmamalıdır. Öte
yandan bir Üye Devlet de, sırf bir
Birlik vatandaşı kendi sosyal yardım
sistemine başvurdu diye, otomatik
olarak, o kişi hakkında sınır dışı kararı veremez. Üçüncüsü, ana hatlarıyla, her Birlik vatandaşı; ev sahibi
Üye Devlette işçi ise, ev sahibi Üye
Devlette serbest çalışan (iş kuran)
ise, ikamet döneminde ev sahibi
Üye Devletin sosyal yardım sistemine yük olmayacak yeterli varlıklara
ve ev sahibi Üye Devlette kapsamlı
bir sağlık sigortasına sahipse o Üye
Devlette üç aydan çok ikamet etme
hakkına sahiptir. Dördüncüsü, her
Birlik vatandaşı, ev sahibi Üye Devlette beş yıl süreyle devamlı olarak
ikamet etmişse orada daimi ikamet
hakkına sahip olur. Bir Birlik vatandaşı daimi ikamet hakkına sahipse
artık onun o Üye Devletteki ikameti
bakımından ekonomik olarak faal
(işçi veya serbest çalışan) olması
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veya yeterli varlıklara ve kapsamlı
bir sağlık sigortasına sahip olması
gibi ek koşullar aranmaz. Daimi ikamet hakkı, bir kez elde edilince yalnızca ev sahibi Üye Devletten iki yılı
aşan bir dönem ayrı kalınırsa kaybedilir.
Serbest Dolaşım Direktifi, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili birtakım düzenlemeler
getirmiştir. Bu düzenlemelerden bir
kısmı; kamu düzeni, kamu güvenliği
ve kamu sağlığı başlıkları altında ele
alınmıştır. Burada, sınır dışı etme ve
usuli haklar ile ilgili ortak kurallar incelenecektir.
Serbest Dolaşım Direktifi, ilk olarak,
bir Birlik vatandaşını ev sahibi Üye
Devletten sınır dışı etmek ile ilgili
özel düzenlemeler getirmiştir. Birincisi, bir Birlik vatandaşının bir Üye
Devletteki ikamet süresi ne kadar
uzunsa veya o kişi çocuk ise o kişiyi
o devletten sınır dışı etmek gitgide
daha da sınırlanan sebeplerle mümkündür: İlk üç ay boyunca, bir Üye
Devlet, bir Birlik vatandaşını kamu
düzeni, kamu güvenliği veya kamu
sağlığı sebepleri ile sınır dışı edebilir. Üç ay ila beş yıl arasında, bir Üye
Devlet, bir Birlik vatandaşını kamu
düzeni veya kamu güvenliği sebepleri ile sınır dışı edebilir. Beş yıl ila on
yıl arasında, bir Üye Devlet, daimi
ikamet hakkı sahibi bir Birlik vatandaşını ancak kamu düzeninin ciddi
sebepleri veya kamu güvenliğinin
ciddi sebepleri ile sınır dışı edebilir.
On yıl ve ötesinde veya çocuk Birlik
vatandaşları bakımından, bir Üye
Devlet, kendi ülkesinde on senedir
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yaşayan veya çocuk sayılan bir Birlik
vatandaşını ancak kamu güvenliğinin emredici sebepleri ile sınır dışı
edebilir.
İkincisi, bir kişi hakkında sınır dışı
etme kararı almadan önce belirli
mülahazalar göz önünde tutulmalıdır. Buna göre bir Üye Devlet, kamu
düzeni veya kamu güvenliği temelinde sınır dışı etme kararı almadan
önce, bir bireyin ülkesinde ne kadar
süre kaldığı, yaşı, sağlık durumu,
ailesi, ekonomik durumu, ev sahibi
Üye Devletle sosyal ve kültürel bakımdan bütünleşmesi ve köken devleti ile bağının derecesi gibi mülahazaları dikkate almalıdır.
Üçüncüsü, sınır dışı etme kararının
tarihi ile icrasının tarihi arasındaki
süreye ilişkin bir düzenleme mevcuttur. Buna göre bir Üye Devlet,
sınır dışı etme kararı verildikten iki
sene sonra icra ediliyorsa bireyin fiilen ve hakiki biçimde kamu düzeni
veya kamu güvenliğine yönelik tehlike oluşturup oluşturmadığını kontrol etmeli ve sınır dışı etme kararı
verildiğinden bu yana durumda herhangi bir esaslı değişiklik bulunup
bulunmadığını değerlendirmelidir.
Dördüncüsü, hakkında sınır dışı
etme kararı verilen kişiyi köken devletinin kabulü gerekir. Buna göre bir
kişi, bir Üye Devletten kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı temelinde sınır dışı edildikten
sonra, kendisine pasaportunu veya
kimlik kartını veren Üye Devlet, ilgili belge artık geçerli olmasa veya o
kişinin vatandaşlığı ihtilaflı olsa bile,
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herhangi bir formalite olmaksızın
o kişiyi ülkesine kabul etmekle yükümlüdür.
Serbest Dolaşım Direktifi, ikinci olarak, kamu düzeni, kamu güvenliği
ve kamu sağlığı temelinde alınan
önlemlerin birtakım usuli güvenceleri yerine getirmesi gerektiğini
öngörmüştür. Birincisi, kararların
bildirimi, kimi şekli ve maddi koşulları taşımalıdır. Kamu düzeni, kamu
güvenliği ve kamu sağlığı temelinde
alınan önlemler, ilgili kişinin bu bildirimin içeriğini ve etkilerini anlayabileceği biçimde ve yazılı olarak bu
kişiye bildirilmelidir. Devlet güvenliğine aykırı olmadıkça, ilgili kişiler
kendileri ile ilgili alınan kararın dayandığı kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebeplerinden
açık ve tam olarak haberdar edilmelidir. Bu bildirim, ilgili kişinin itiraz
başvurusu yapabileceği mahkemeyi
ya da idari makamı, itiraz süresini
ve uygulanıyorsa kişinin o devletin
ülkesini terk etmesi için tanınan
süreyi belirtmelidir. Gereği gibi gerekçelendirilmiş acil durumlar hariç
tutulmak üzere, bir kişinin o devleti
terk etmesi için verilen süre, bildirim tarihinden itibaren bir aydan
daha az olmamalıdır.
İkincisi, birtakım hukuki çareler
mevcut olmalıdır. İlgili kişiler, kendilerine karşı kamu düzeni, kamu
güvenliği ve kamu sağlığı temelinde
alınan her karara karşı itiraz veya bu
kararın gözden geçirilmesi başvurusu yapmak için ev sahibi Üye Devlette yargısal ve uygun olduğunda
idari ıslah usullerine erişebilmelidir.
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Islah usulleri, ilgili kararın hukuka
uygunluğunun yanı sıra dayandığı
vakaların ve koşulların incelenmesine imkân tanımalıdır. Üye Devletler, ıslah prosedürü derdestken
ilgili kişiyi ülke dışında tutabilir, ancak kural olarak savunmasını bizzat
yapmaktan alıkoyamaz. Bununla
birlikte Üye Devletler, ilgili kişinin
bizzat varlığı kamu düzenine veya
kamu güvenliğine yönelik ciddi sorunlar doğurabilecekse ya da itirazın ya da yargısal denetimin konusu
ülkeye giriş yasağı ile ilgiliyse o kişiyi savunmasını bizzat yapmaktan
alıkoyabilir. Sınır dışı kararına karşı
itiraz veya yargısal denetim bu kararın yürütmesinin durdurulmasına
yönelik bir ihtiyati tedbir başvurusu
ile birlikte yapıldığında, kural olarak,
ilgili kişinin ülkeden çıkarılması ihtiyati tedbir hakkında karar alınana
kadar gerçekleşemez. Bununla birlikte, sınır dışı etme kararı önceki bir
yargısal karara dayalıysa, ilgili kişi
önceden yargısal denetime eriştiyse veya sınır dışı etme kararı kamu
güvenliğinin emredici sebepleriyle alındıysa ilgili kişi, ihtiyati tedbir
hakkında karar alınması beklenmeksizin ülkeden çıkarılabilir.
Üçüncüsü, ülkeye giriş yasağının
süresi ile ilgili birtakım kurallar getirilmiştir. Bu yönden, kamu düzeni veya kamu güvenliği temelinde
ülkeye giriş yasağı almış bir kişi,
makul süre geçtikten sonra ve her
hâlükârda Birlik hukukuna uygun
olarak kabul edilmiş nihai kararın
infazından üç yıl geçtikten sonra bu
kararın kaldırılması için bir başvuru
yapabilir. Bu kişi, bu başvuru ile bir949

likte ülkeye giriş yasağı kararını haklı
gösteren koşullarda esaslı değişiklik
olduğunu ortaya koyacak argümanları ileri sürmelidir. İlgili Üye Devlet,
bu başvuruyu aldıktan sonra altı ay
içerisinde kararını vermelidir. Başvuru yapan kişi, başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde ilgili Üye
Devletin ülkesine giriş hakkına sahip
değildir.
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Serbest Ticaret Alanı
(Free Trade Area)
–T. Mesut EREN–
Bölgesel ekonomik entegrasyonların en çok uygulanan yöntemidir.
Bu modelde Serbest Ticaret Alanı
(STA) üyesi ülkeler arasındaki ticarette tüm gümrük vergileri ile eş
etkili vergiler yanında miktar kısıtlamalarının da ortadan kaldırıldığı
bir durum söz konusudur. STA üyesi
ülkeler otonom bir ticaret politikası
uygulamak veya uygulamak istedikleri ticaret politikası önlemleri konusunda serbesttirler. Üye Devletler gümrük birliğinden farklı olarak,
üçüncü ülkelere karşı farklı gümrük
tarifeleri uygulayabilirler. Bunun
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da bazı sakıncaları olabilir şöyle ki:
Üçüncü ülkeleri stratejik davranışa
giderek en düşük vergi uygulayan
ülke gümrüğünü kullanarak serbest
ticaret alanına giriş yapmaya çalışabilirler, diğer ülkeler gelir kaybına
uğramamak için ürünün üretildiği
yeri belgeleyen “menşei şahadetnamesi” isteyebilir veya diğer idari
kontrollerini arttırabilir. Bu da maliyetlerde bir artışa neden olur. Buna
rağmen STA’lar en yaygın kullanılan
ekonomik entegrasyon çeşididir.
Örnek olarak EFTA (Avrupa Serbest
Ticaret Anlaşması) ve NAFTA (Kuzey
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)
verilebilir.
Okuma Listesi
OECD Glossary: https://stats.oecd.
org/glossary/detail.asp?ID=3128
Pelkmans, Jacques. European Integration, Methods and Economic
Analysis, Third ed. Prentice Hall
Publ. 2006.

Sermaye (Capital)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Sermaye, farklı bakış açılarıyla, çok
çeşitli şekillerde tanımlanabilir. İktisadi açıdan, üretim-fayda yaratma
faaliyetinde kullanılan faktörlerden
biridir. Yani bir üretim faktörüdür.
İnsanın üretimde emeğe yardımcı olarak kullandığı fakat kendileri
de üretilmiş olan şey sermayedir.
Günlük kullanımdan farklı bir ifadedir. İnsan tarafından üretilmiş olan,
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

üretim mallarını temsil eder. Örn;
üretilmiş ham madde sermayedir.
Karl Marx’a göre sermaye emeğin
bir başka biçime dönüşmüş halidir.
Para, tahvil, hisse senedi gibi varlıklar iktisadi açıdan mali sermaye olarak nitelendirilir.
Günlük kullanımda sermaye tanımı daha çok finansal açıdan ele
alınmaktadır. Bir iş ya da işletme
için yapılan toplam yatırım, üretim
araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para ve varlıklar olarak tanımlanabilir. İşletmeler belli bir sermaye
ile kurulur. Sermayeler, öz sermaye
ve borçlardan oluşmaktadır. Küçük
işletmelerde sermayenin tamamı
girişimciler tarafından sağlanırken,
büyük işletmeler öz sermaye yanında borç ile fon sağlamak zorundadır.
Bir işletmenin fonları kaynaklarına
göre iç ve dış fon kaynakları olmak
üzere ikiye ayrılır.
Avrupa entegrasyonun önemli unsurlarından biri de sermayedir. Entegrasyon sürecinin en önemli unsuru olan İç Pazar’ın olmazsa olmazı
serbest dolaşımdır. Dört serbesti
olarak nitelendirilebilecek olan malların, hizmetlerin, işgücünün ve sermayenin serbest dolaşımı ekonomik
entegrasyonun temelini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nde (AB)
serbest dolaşıma konu olan sermaye hareketlerinin kapsamı oldukça
geniştir. Bu kapsamda sermaye hareketleri başlığı altında, yatırım ve
kar amaçlı etkinlikleri hedefleyen
finansal işlemler yer almaktadır.
Serbest dolaşım kapsamına giren
sermaye hareketlerini, doğrudan
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yabancı sermaye yatırımları, emlak
yatırım ve alımları, menkul kıymet
yatırımları, borç ve kredi tahsisi,
mali kurumlarla diğer işlemleri içermektedir. Vatandaşlar için sermayenin serbest dolaşımı ikamet ettikleri
ülkenin dışında bir AB ülkesinde
banka hesabı açabilme, hisse senedi satın alma, en fazla getiri sağlayan ülkede yatırım, emlak satın
alma gibi işlemler oluşturmaktadır.
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Sermaye Piyasaları Birliği
(Capital Markets Union)
-Sevgi İNECİAvrupa Birliği’nde (AB) Sermaye Piyasalarının birleşerek tek bir çatı altında toplanmasının amacı, finansmana ihtiyacı olan AB şirketlerinde
yatırımcının finansmana erişimi
önündeki engelleri kaldırmak ve finansman maliyetini düşürmektir.
Bu açıdan Sermaye Piyasaları Birliği AB için önemli bir projedir. Bu
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proje, özellikle innovasyon yatırımlarıyla büyümede artış sağlayarak
Birlik şirketlerinin küresel rekabet
gücünü arttırmaya odaklanmıştır.
Aynı zamanda çevre dostu doğrudan yatırımları teşvik ederek karbon
salınımının azaltılması programına
destek vermektedir. Sağlam bir Sermaye Piyasası Birliği’nin, Bankacılık
Birliğini tamamlayacağı, Ekonomik
ve Parasal Birliğin (EPB) ektinliğini
arttıracağı ve Avro’nun uluslararası
rolünü arttıracağı beklenmektedir.
Komisyonun Kasım 2018 tarihli raporunda Sermaye Piyasalarının bütünleşmesi kapsamında Üye Devletlerin önemli ilerlemeler kaydettiği belirtilmektedir. Eylül 2015’de
başlatılan aksiyon planları ile 13
yasadan 10’unda uygulamaya geçilmiştir. Sermaye Piyasası Birliği’nin
önündeki en önemli belirsizlik İngiltere’nin AB’den ayrılmasının piyasalarda yaratacağı etki ve bunun orta
ve uzun vadedeki sonuçlarıdır.
Bankacılık sektöründe risklerin azaltılması yönündeki gelişmeler finansal istikrarın sağlanmasına katkıda
bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun Aralık 2018’deki Avro Zirvesi‘nde vurguladığı gibi bankaların
aktif kalitesinin iyileşmesi yönündeki yasalar ve bunların Üye Devletler
tarafından uygulanma zorunluluğu
finansal istikrar alanında atılmış
önemli adımlardır. Finansal krizlerin
aşılmasında ve direnç kazanılmasında bankacılık birliğinin ve sermaye
piyasası birliğinin sağlam temelleri
oturtulması gerektiği Komisyon raporlarında sürekli vurgulanmakta952

dır. Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler (KOBİ) için finansmana
erişim kolaylıkları ancak bütünleşmiş bir sermaye piyasasında gerçekleşebilecektir.
Okuma Listesi
EU Commission. Reports on Progress in Risk Reduction in the Banking
Union and calls for Faster Progress
on Capital Markets Union ahead of
EU Leader’s Meetings, Brussels, 28
Kasım 2018.
Gurdgiev C., Lyon T.L., Cohen A.,
Poda M., Salyer M. “Capital Markets
Union: An Action Plan or Unfinished
Reforms”, European Parliament, Policy Analysis Paper, Mayıs 2019.
International Monetary Fund. “A
Capital Market Union for Europe”,
Staff Discussion Notes, Issues: Eylül
2019.

Sermayenin Serbest
Dolaşımı (Free
Movement of Capital)
–T. Mesut EREN–
Avrupa Birliği’nin (AB) dört temel
özgürlüğünden biri olan sermayenin serbestçe dolaşımı hedefi, tarihsel süreçte en kolay ve hızlı ulaşılan
özgürlük olmuştur. Bu temel özgürlük bağlamında sermaye, yatırım ve
kar amacıyla yapılan her türlü finansal işleme verilen addır. AB mali sistemi için yapılan geniş kapsamlı tanımlamaya göre aşağıdaki işlem ve
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eylemler sermaye hareketi olarak
tanımlanmıştır.

da böyle bir tehlike oluşturduğunda
kısıtlamaya gidilebilir. Bu durumda
Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine ve Avrupa Merkez Bankası’na
danıştıktan sonra, mutlak surette
gerekli olması kaydıyla, altı ayı aşmayan bir süre için üçüncü ülkelere karşı korunma tedbirleri alabilir.
(ABİHA md. 66)
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Doğrudan yatırımlar

•

Emlak yatırımları

•

Sermaye piyasalarında işlem
gören menkul kıymetler

•

Para piyasalarında işlem gören
hazine bonoları

•

Finansal kurumlardaki mevduatlar

Ersoy, İmre. Avro: Dünü, Bugünü,
Yarını, Beta Yayınevi, 2019.

•

Yerleşiklerin ticari işlemlerle
veya hizmetlerle ilgili alacakları

•

Finansal krediler

Pelkmans, Jacques, European Integration, Methods and Economic
Analysis, Third ed. Prentice Hall
Publ. 2006.

•

Kefalet, diğer garanti ve Rehin
hakları

•

Sigorta sözleşmelerinden doğan ödemeler

•

Bireysel sermaye hareketleri

•

Finansal varlıkların ithal ve ihracı

•

Diğer sermaye hareketleri

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın (ABİHA) 63. maddesi
AB üyesi ülkeler arasında ve AB üyesi ülkelerle üçüncü ülkeler arasındaki sermaye hareketlerini kısıtlayan
her türlü önlemi yasaklamıştır. İstisnai durumlarda, üçüncü ülkelere
yönelik veya bu ülkeler kaynaklı sermaye hareketleri, ekonomik ve parasal birliğin işleyişi bakımından ciddi zorluklara neden olduğunda ya
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Okuma Listesi

Sevince Davası
(Sevince Case)
–İlke GÖÇMEN–
Sevince davası, C–192/89 sayı ve 20
Eylül 1990 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun hem kurumsal
boyutu –ortaklık hukukunun etkileri– hem de maddi boyutu –Türk
işçileri– ile ilgilidir.
Sevince davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Sevince, Türk vatandaşı olup 22 Şubat
1979 tarihinde Hollanda’dan ailevi
sebeplerle ikamet izni almıştır. Bay
Sevince, ikamet iznini uzatma talebiyle yetkili makama başvurmuş,
ancak 11 Eylül 1980’de ret cevabı
almıştır. Bay Sevince bu ret kararına
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karşı ulusal mahkeme önünde itiraz
etmiştir ve bu itiraz Hollanda hukuku uyarınca yürütmeyi durdurma
etkisine sahiptir. Ulusal mahkeme
12 Haziran 1986’da itirazı reddetmiştir. Bay Sevince ise, itirazın yürütmeyi durdurma etkisinden faydalandığı dönemde, itiraz sonuçlanana kadar geçerli kılınan istihdam
sertifikası ile Hollanda’da işçi olarak
çalışmıştır. Bay Sevince, 13 Nisan
1987’de, bu kez de, 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md. 2
ile 1/80 sayılı OKK md. 6 temelinde
ikamet izni için başvurmuştur. Sonraki öncekinin yerine geçmiş olan
bu maddeler uyarınca, öz olarak, bir
Türk işçisi, bir Üye Devlette belirli
bir süre hukuka uygun olarak çalışmadan sonra dilediği bütün ücretli
işlere serbestçe girme hakkına sahiptir. Bay Sevince, yetkili makamlar bu başvuruyu reddedince ulusal
mahkeme önünde dava açmıştır.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep
etmiştir.
ABAD, Sevince kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, Ankara
Anlaşması ile kurulan Ortaklık Konseyi’nin kararlarının ön karar prosedürüne konu olabilip olamayacağı
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre
AB’nin uluslararası anlaşmalarının
hükümleri AB hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Greece v Commission kararı (Case 30/88)
ile belirtildiği üzere, Ortaklık Konseyi’nin kararları da “etki verdikleri
anlaşma ile doğrudan bağlantılı ol954

duklarından”, AB hukuk düzeninin
ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Ön
karar prosedürü, AB’nin uluslararası
anlaşmaları bakımından kullanılabilir olduğuna göre o anlaşmanın kurduğu ve uygulanması için sorumluluk yüklediği otoritenin kabul ettiği
kararlar için de kullanılabilirdir.
Dahası, ön karar prosedürü, “[Birlik] hukuk düzeninin bir parçasını
oluşturan tüm hükümlerin [Birlik]
çapında birörnek uygulanmasını
sağlama” işlevini gördüğüne göre
Ortaklık Konseyi kararlarını da içermelidir. Sevince kararı, bu yönüyle,
Ortaklık Konseyi’nin kararlarının AB
hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu, dolayısıyla ön
karar prosedürüne tabi olduğunu
gösteren kararlardan birisi olmuştur.
İkinci olarak, 2/76 sayılı OKK md.
2 ve 7 ile 1/80 sayılı OKK md. 6 ve
13’ün doğrudan etkili olup olmadığı
sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre
OKK hükmüne uygulanacak doğrudan etki koşulları AB’nin ilgili uluslararası anlaşmasının hükmü için
arananlar ile aynıdır. Demirel davası
(Case 12/86) ile belirlendiği üzere,
“…üçüncü devletler ile [Birlik] tarafından akdedilen bir anlaşmanın
bir hükmü, anlaşmanın lâfzı, amacı
ve niteliği göz önünde tutularak uygulanması veya etkisi ile ilgili olarak herhangi bir müteakip önlemin
alınmasına konu olmaksızın açık ve
kesin bir yükümlülük içeriyorsa doğrudan etkili kabul edilmelidir”. 2/76
sayılı OKK md. 2 ile 1/80 sayılı OKK
md. 6; açık, kesin ve koşulsuz biçimde, bir Türk işçisinin bir Üye DevletAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

te belirli bir süre hukuka uygun olarak çalışmadan sonra dilediği bütün
ücretli işlere serbestçe girme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.
2/76 sayılı OKK md. 7 ile 1/80 sayılı
OKK md. 13, net biçimde, mevcut
durumu kötüleştirmeme (standstill) klozu içermektedir. Gerek ilgili
OKK’ların gerek alakalı oldukları Ankara Anlaşması’nın amacı ve niteliği de doğrudan etkiye elverişliliği
göstermektedir. Sevince kararı, bu
yönüyle, Ortaklık Konseyi’nin kararlarının doğrudan etkiye elverişli
olduğunu ve hükümlerinin de koşullarını karşılamak kaydıyla doğrudan
etkili olabileceğini gösteren ilk karar
olmuştur.
Üçüncü olarak, 2/76 sayılı OKK md.
2 ile 1/80 sayılı OKK md. 6 anlamında, bir Üye Devlette hukuka uygun
olarak çalışmak kavramı yorumlanmıştır. ABAD’a göre öncelikle bu
maddeler yalnızca çalışma izninden
bahsetse, ancak ikamet izninden
bahsetmese bile, bu ikisi arasındaki yakın ilişki yadsınamaz. Bu bakımdan, buradaki hukuka uygun
olarak çalışmak kavramı, “işgücü
piyasasının bir üyesi olarak istikrarlı
ve güvenli bir durumun varlığını gerektirir”. Somut uyuşmazlıkta, Bay
Sevince, ilgili Üye Devlette davanın
sonuçlandırılmasına kadar geçerli,
geçicilik temelinde, ikamet ve istihdam imkânına sahip kılınmıştır.
Öyleyse, hukuka uygun olarak çalışmak kavramı, bir Türk işçisinin ikamet izninin reddine yönelik itirazı
sonuçlanıncaya kadar, bu itirazın
yürütmeyi durdurucu etkisinden
faydalanarak, çalışma imkânını elde
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ederek çalışmasını, bu itirazı ulusal
mahkeme tarafından reddedilmek
kaydıyla, kapsamaz. Sevince kararı,
bu yönüyle, bir Üye Devlette hukuka
uygun olarak çalışmak kavramını aydınlatan kararlardan birisi olmuştur.
Sevince kararı, bu yönden, Bozkurt
davası (C–434/93), Kus davası (C–
237/91) ve Birden davası (C–1/97)
ile takip edilmiştir.
Okuma Listesi
İneci Gençay, Sevgi (çev), “Adalet Divanı Kararı – Türkiye – AET Ortaklık
Anlaşması Ortaklık Konseyi Kararları
– Doğrudan Etki”, Marmara Avrupa
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, No: 1-2,
1991, s. 409-417.
Schermers, Henry G.. “Case
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Sınır Aşırı Unsur		
(Cross Border Element)
Bkz. Tamamen Ülke İçi İlişki Kuralı

Sınır Ötesi İşbirliği (Cross
Border Cooperation)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile
kara ya da deniz sınırı paylaşan ülkeler arasında oluşturulan işbirliği
programıdır. AB resmî web sitesinde yer alan bilgilere göre Programın “stratejik” amaçları; AB dış
sınırlarında yer alan ülkeler ile AB
üyesi ülkeler arasında ortak sorunların çözümü için birlikte hareket
etmek, sınırlarda ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak ve kişi, mal
ve sermaye hareketliliği için uygun
koşullar oluşturmaktır. Sınır ötesi
işbirliği kapsamında oluşturulacak
program ve projeler bu amaçların
en az bir tanesini karşılamalıdır.
Programın finansmanı Avrupa Komşuluk (ve Ortaklık) Aracı (European
Neighourhood and Partnership Instrument) ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından sağlanmaktadır. 2014-2020 dönemi için söz
konusu programa Avrupa Komşuluk
ve Ortaklık Aracı’nda ayrılan toplam
finansman 1.052 milyar Euro’dur.
Sınır ötesi işbirliği kapsamında oluşturulan projelerde AB üyesi ülkeler
ile sınır ülkeleri arasındaki ulusal ya
da yerel yönetimler arasında kararlara ve uygulamalara eşit düzeyde
katılım sağlanmakta, kamu sağlığı
956

ve güvenliği ve çevre gibi konularda projeler oluşturulmaktadır. Sınır
ötesi işbirliği programı kapsamındaki projelere örnek olarak Arktik
Bölge için oluşturulan ve program
alanının AB üye ülkeleri İsveç ve Finlandiya ile sınırda Rusya ve Norveç
olduğu Kolarctic Programı, Finlandiya ile Rusya arasında Karelia Programı, Polonya-Belarus ve Ukrayna
Programı ve İtalya-Tunus Programı
verilebilir. Kolarctic programı kapsamındaki projelerden biri, 20192022 yılları arasında yürütülmesi
planlanan Barents bölgesindeki ormanların iklim ve ekonomik koşullarının yönetilmesine ilişkindir. Karelia Programı kapsamında, sınırda
yer alan nehirler ve su kaynaklarının
kullanımı ve bu kaynakların ekolojik
durumlarının yönetilmesine ilişkin
2020 yılında başlayan bir proje de
yer almaktadır. 2014-2020 yılları
programlamasında sınır ötesi işbirliğine ilişkin 17 program mevcuttur
ve diğer AB programları ve araçları
ile sınır ötesi işbirliğini tamamlayıcı
görev yapmaktadır. Ayrıca Karadeniz Havzası ve Akdeniz Havzası için
oluşturulan sınır ötesi işbirliği programları da mevcuttur. Adı geçen
Havzalarda sınır ötesi işbirliğine dahil olacak ülkeler arasında, Avrupa
Komisyonu’nun 2014-2020 yılları
arası programlamasının yapıldığı
belgede Türkiye ve programlamada
yer alacak şehirler belirtilmektedir.
Okuma Listesi
Avrupa Dış Eylem Servisi. European
Commission Directorate General
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Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) 20142020, Programming Document for
EU Support to ENI cross border cooperation (2014-2020), http://eeas.
europa.eu/archives.
Avrupa Komisyonu. European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Cross Border
Cooperation, https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation_en

Sınırlı Yetki İlkesi
(Principle of Conferral)
Bkz. Yetkilendirilme İlkesi

Sırbistan (Serbia)
–Yeliz ŞAHİN–
Güneydoğu Avrupa’da bulunan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dır. Batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek,
Kuzeyinde Macaristan, doğusunda
Romanya ve Bulgaristan ve güneyinde Kuzey Makedonya ve Kosova
yer almaktadır. 7 milyon 40 bin 300
kişilik nüfusa sahip Sırbistan’ın yüzölçümü 77 bin 474 km2’dir. Sırbistan diğer beş Batı Balkan ülkesiyle
birlikte, 2003 tarihli Selanik Zirvesi’nde Avrupa Birliği (AB) sürecinde
potansiyel aday ülke ilan edilmiştir.
2007 yılında Lahey’de bulunan Eski
Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle (ICTY) işbirliği konusunda somut önlemler kabul edilmiştir.
2008 yılında Sırbistan’ın AB üyelik
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başvurusunda bulunabilmesine yönelik öncelikleri ortaya koyan Avrupa Ortaklığı (Bkz. Avrupa Ortaklıkları) kabul edilmiş ve Sırbistan AB üyeliğine Aralık 2009’da başvurmuştur.
ICTY ile işbirliği konusu, Sırbistan’ın
AB ile yolunda ilerlemesini sekteye uğratmıştır. Avrupa Komisyonu,
Mayıs 2011’de Srebrenitsa katliamından sorumlu tutulan Ratko
Mladiç’in yakalanması sonucunda
Sırbistan’a aday ülke statüsü verilmesini önermiştir. Avrupa Komisyonu, Sırbistan’ın üyelik başvurusuna
ilişkin görüşünde, Sırbistan ile üyelik
müzakerelerinin başlayabilmesinin
bağımsızlığını tanımadığı Kosova ile
ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilerleme kaydetmesi kilit önceliğine bağlı olacağının altını çizmiştir.
Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Sırbistan’ın AB sürecinde
belirleyici önem taşımaktadır. AB
arabuluculuğunda başlatılan Belgrad-Priştine teknik diyaloğu kapsamında Kosova’nın temsili ve sınır
yönetimi konularında anlaşmaya varılması ile Sırbistan, 1 Mart 2012’de
aday ülke ilan edilmiştir. Başbakanlar seviyesine yükseltilen AB arabuluculuğundaki Belgrad-Priştine diyaloğu kapsamında, 19 Nisan 2013
tarihinde ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin temel ilkeleri düzenleyen tarihi nitelikteki anlaşmanın
parafe edilmesi, Sırbistan’ın katılım
müzakerelerine başlamasına zemin
hazırlamıştır. Haziran 2013’te gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nde,
Sırbistan ile katılım müzakerelerine
başlanmasına onay verilmiştir.
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21 Ocak 2014 tarihinde Sırbistan
ile katılım müzakereleri resmen
başlamıştır. Sırbistan, katılım müzakerelerinde 18 faslı açmış ve 2 faslı
geçici olarak kapatmış durumdadır. Sırbistan’ın katılım müzakereleri sürecinde, Kosova ile ilişkilerin
normalleştirilmesi “Diğer Konular”
başlıklı 35’inci fasıl kapsamında
değerlendirilmektedir. Bu konuda
kaydedilen ilerlemenin, en az hukukun üstünlüğü konularını kapsayan 23’üncü ve 24’üncü fasıllardaki
gelişmeler kadar önemli olduğu ve
müzakere sürecinin genel seyrini
belirleyeceği gerek AB Konseyi gerekse Avrupa Komisyonu tarafından
vurgulanmaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından Şubat
2018’de yayımlanan Batı Balkanlar
Strateji Belgesi’nde, Sırbistan’ın Karadağ ile birlikte 2025’e kadar AB
üyesi olabileceği telaffuz edilmiştir.
Kosova ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesini öngören hukuki
açıdan bağlayıcı kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının, gerek Sırbistan’ın olası AB üyeliği açısından kilit
önemde olduğu vurgulanmaktadır.
Sırbistan vatandaşları, Karadağ ve
Kuzey Makedonya vatandaşları gibi
19 Aralık 2009 itibarıyla Schengen
Alanı’na vizesiz seyahatten istifade
etmektedir.
Okuma Listesi
AB Konseyi. “Council conclusions on
enlargement and stabilisation and
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Avrupa Komisyonu.“A credible enlargement perspective for and
enhanced EU engagement with
the Western Balkans”, Strazburg:
COM(2018) 65 final, 2018, https://
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İKV. “Genişleme Politikası: Diğer
Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler”,
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Sivil Güç Avrupa 		
(Civilian Power Europe)
–Sedef EYLEMER–
Sivil Güç Avrupa, ilk kez 1970’lerde
François Duchêne tarafından Avrupa Birliği’nin(AB) öncülü Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET)
uluslararası alandaki rolüne dair
öne sürülen bir nitelendirmedir. Duchêne, bütünleşmiş ve sivil bir Avrupa’nın askeri bir güç olmaksızın,
sivil araçlar ve hedeflerle dünyada
istikrar sağlayıcı bir rol oynamasının
mümkün olduğunu ileri sürmüştür.
Ona göre; Topluluğun Soğuk Savaş’ın süper güçleri arasındaki güç
siyasetinin kurbanı olmamasının tek
yolu sivil ve demokratik standartların uluslararası alanda yayılmasına
yönelik bir güç haline gelmesidir. Bu
açıdan, “Sivil Güç Avrupa” yaklaşımı
askeri güç kaynaklarından ziyade
diplomasi, uluslararası işbirliği, ticaret, kalkınma, çevre gibi sivil araçlara ve sivil hedeflere vurgu yapmaktadır. Bir başka deyişle, odak
noktasında yüksek politika (high
politics) alanlarından ziyade alçak
politika (low politics) alanları bulunAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

maktadır. Bu bağlamda uluslararası
karşılıklı bağımlılıkların, uluslararası
alanda düşünsel etkinin ve devlet
dışı aktörlerin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu bakış açısına göre;
AB’nin etkin olarak kullandığı ticaret ve diplomasi gibi askeri olmayan
sivil araçlarla diğer aktörler üzerinde etkide bulunması mümkündür.
Bu bağlamda, Avrupa Komşuluk
Politikası’nda komşu ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Derin
ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı
Anlaşmaları oluşturulması, mali
destekler, sektörel ve teknik işbirliği
gibi sivil araçların ön planda olması AB’nin sivil gücünü ortaya koyma
çabası ile uyumlu görünmektedir.
Okuma Listesi
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Siyaset ve Güvenlik
Komitesi (Political and
Security Committee)
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
1999 yılında gerçekleştirilen Köln
Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde yer
alan Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının Güçlendirilmesine Dair Rapor’da Avrupa Birliği’nin
(AB) güvenlik ve savunma politikası
kapsamında karar verme mekanizmasına dair çeşitli düzenlemelerin
gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu
düzenlemelerin, Petersberg görevlerinin AB tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu görevlerin siyasi denetimi ve stratejik
yönlendirilmesinin sağlanabilmesi
için gerekli olduğu vurgulanmıştır.
Bu çerçevede oluşturulması önerilen yapılardan biri de Siyaset ve
Güvenlik Komitesi olmuştur. 2001
yılında kurulan Siyaset ve Güvenlik
Komitesi, esas olarak Ortak Dış ve
Güvenlik Politikası (ODGP) alanında faaliyet göstermesi amacıyla ihdas edilmiştir. Komite, Brüksel’deki
AB Daimî Temsilciliklerinde görevli
büyükelçilerden oluşmaktadır. Olağan olarak haftada iki kez toplanan
Komite’ye Yüksek Temsilcinin atadığı bir temsilcisi başkanlık etmektedir. Bazen Üye Devletlerin dışişleri
bakanlıklarındaki siyasi işler dairesi
başkanları düzeyinde de toplanmaktadır. Üye Devlet dışişleri bakanlıklarındaki siyasi işler daire başkanları belirli bir uluslararası olay
söz konusu olduğunda gayri resmî
olarak düzenli aralıklarla toplan959

maktadır. Komite’nin temel görevleri, ODGP’nin kapsadığı alanlardaki
uluslararası gelişmeleri takip etmek,
ODGP ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) politikalarının
ve stratejik yaklaşımların belirlenmesinde yardımcı olmaktır. Komite
ayrıca, AB’nin bir kriz durumunda
tutarlı bir yanıt vermesinde merkezi bir role sahiptir ve kriz yönetimi
operasyonlarının siyasi denetimi ve
stratejik yönlendirmesini sağlar.
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Siyasi Birlik		
(Political Union)
–Haluk ÖZDEMİR–
Uluslararası bütünleşme aşamalarının ekonomik ve parasal birlikten sonra gelen en son ve en ileri
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aşaması siyasi birliktir. Siyasi birlik,
farklı siyasi birimlerin önemli derecede egemenlik devri içerecek şekilde tek bir merkezden yönetilmesini
ifade eder. Avrupa’da siyasi birlik
hedefi tarihsel olarak çeşitli düşünürler tarafından zaman zaman
dile getirilmiştir. Nitekim Avrupa
Birleşik Devletleri ifadesinin ilk kullanımı 19. Yüzyıla ve Victor Hugo’ya
kadar geri götürülebilir. Avrupa’da
siyasi birlik hedefini benimseyen ve
bu konuda çaba gösterenler federalistler olarak bilinir. Bu fikre karşı çıkarak egemenlik devri içermeyecek
şekilde sınırlı işbirliğini savunanlara
da anti-federalistler denir. Siyasi birlik konusu, Avrupa’da federalistlerle
anti-federalistler arasında önemli
bir tartışma konusudur. Anti-federalistler, Avrupa’daki bütünleşmenin
temel amacının ekonomik refah,
barış ve siyasi istikrar olduğunu,
siyasi birliğin ulus-devletlerin egemen yetkilerini ortadan kaldıracağı
için bir hedef olamayacağını savunurlar.
Bu tartışmalara rağmen hayata geçirilen federalist strateji, siyasi birliğe
giden yolda küçük ama kararlı adımlarla, insanları tedirgin etmeden ve
onları alıştıra alıştıra ilerlemektir.
Buna göre geleneksel egemenlik
yetki ve uygulamalarından kısa süre
içerisinde vazgeçilmesini beklemek
gerçekçi olmaz. Önemsiz gibi görünen ama aslında genel bir stratejinin parçası olan adımlar sayesinde
bugün Avrupa Birliği (AB) ekonomik
ve parasal birliğini sağlamış ve üye
ülkeleri önemli egemenlik paylaşımı uygulamalarına ikna edebilmişAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tir. Burada özellikle parasal birliğe
geçiş, ekonomik birlikle siyasi birlik
arasındaki gri alanı ve önemli bir geçiş sürecini temsil etmektedir. Zira
para sadece ekonomik değil, aynı
zamanda siyasi bir egemenlik sembolüdür. Parasal birlik, üye ülkelerin
ulusal para birimlerinden vazgeçerek ortak bir para birimi kullanmasını ve bağımsız para politikaları izlememesini ifade eder.
Siyasi birlik aşamasına geçiş, ülkelerin egemenlik kaygıları nedeniyle
önceki aşamalar kadar kolay olmayacak ve muhtemelen daha uzun
sürecektir. Ancak bu yönde atılan
sembolik ve somut adımlar da yok
değildir. Sembolik adımlara örnek
olarak Avrupa Bayrağı tasarlanması
ve Avrupa Marşı (Beethoven’in 9.
Senfonisi) kabul edilmesi gösterilebilir. Somut adımlara örnek olarak
Lizbon Antlaşması ile birlikte Avrupa Birliği Zirvesi’nin oluşturulmuş
olması, Birlik Dışişleri ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcilik makamının oluşturulması, Ortak Güvenlik ve Dış Politika girişimleri çerçevesinde oluşturulan Avrupa Dış Eylem
Servisi, Ortak Güvenlik ve Savunma
politikaları çerçevesinde oluşturulan Daimî Yapılandırılmış İşbirliği
(Permanent Structured Cooperation – PESCO) gösterilebilir. Burada
Zirve Başkanı’nın gelecekte devlet
başkanlığına benzer bir konumu,
Yüksek Temsilci ise dışişleri bakanına benzer bir konumu temsil etmektedir. Lizbon Antlaşması ile birlikte rutin zirve toplantılarının farklı
şehirlerden ziyade artık ilke olarak
Brüksel’de yapılmaya başlanması,
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Brüksel’i de artık gerçek bir başkent
konumuna yaklaştırmaya yönelik
küçük ama önemli bir adımdır.
Federalist strateji, siyasi birliğin gerekliliğini vurgulamaya ve kamuoyunu buna ikna etmeye yöneliktir.
Buna göre ekonomik ve parasal birliğin gerçekleşmesiyle birlikte siyasi
birlik kaçınılmaz hale gelmiştir. Zira
ortak para birimi olan Avro’nun istikrarlı bir şekilde yönetilebilmesi
için ciddi bir bütçe disiplini gereklidir. Yunanistan örneğinde olduğu
gibi ülkelerin bütçe disiplinine uymaması durumunda tüm üye ülkeler
bundan olumsuz etkilenmektedir.
Ancak ülkelerin bütçe uygulamalarına müdahale edilebilmesi için AB’ye
bazı siyasi yetkilerin devredilmesi
gerekmektedir. Çünkü bütçe, ulusal
egemenliği ilgilendiren, ekonomik
görünümlü siyasi bir konudur. Üye
ülkelerin bütçelerinin denetlenebilmesi için Avrupa’da siyasi birlik sağlanması gerekmektedir.
Siyasi birlik konusunda atılan adımlar, iç ve dış politika alanları olarak
ikiye ayrılabilir. İç politika alanında
özellikle Schengen serbest dolaşım
alanının oluşturulması önemli bir
adımdır. Buna göre üye ülkeler arasındaki sınırlarda pasaport kontrolleri kaldırılmış ve dışarıya karşı ortak
bir Schengen vize sistemi yaratılmıştır. Suç örgütlerinin bu serbest dolaşım uygulamasından yararlanmasını
önlemek için Schengen Bilgi Sistemi
oluşturulmuş ve ulusal polis örgütleri için ortak bilgi havuzu oluşturulmuştur. Ayrıca 1998 yılında Europol
adı altında ortak bir polis teşkilatı
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kurulmuştur. Tüm bu uygulamalar,
AB’nin iç politikası çerçevesinde siyasi birliğe yönelik atılmış adımlara
örnek gösterilebilir.

Cini, Michelle & Nieves Perez-Slorzano Borragan. European Union Politics, Third Edition, Oxford University Press, UK, 2010.

Dış politika alanında siyasi birliğe
yönelik ilk somut adımlar, ortak bir
dış politika yürütmeye yönelik olarak 1970’li yıllarda atılmıştır. Avrupa Siyasi İşbirliği çerçevesinde üye
ülke dışişleri bakanları, dış politikalarını koordine etmek amacıyla düzenli olarak toplanmaya başlamıştır.
O yıllarda bütünleşme sürecinden
ayrı olarak gelişen bu toplantılar,
1987 Avrupa Tek Senedi ile birlikte bütünleşme sürecinin bir parçası
haline getirilmiş ve 1993 Maastricht Antlaşması ile AB’nin Ortak Dış
ve Güvenlik Politikası oluşturulmuştur.

Özdemir, Haluk. Avrupa Mantığı.
Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri, 3. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2019.

Günümüzde her ne kadar siyasi bir
birlikte söz edilemese de bu yolda
önemli yol alınmıştır. PESCO çerçevesinde ülkeler ortak güvenlik ve
savunma kapasiteleri geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanısıra
ortak bir ordu oluşturmaya yönelik
1500’er kişilik Avrupa muharebe
grupları (European battlegroups)
oluşturularak siyasi birliğin askeri
ayağı da geliştirilmeye çalışılmıştır.
Aynı amaca yönelik olarak oluşturulmuş diğer kurumlara örnek olarak Avrupa Savunma Ajansı ve AB
Askeri Personeli verilebilir.
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Siyasi Gruplar
(Political Groups)
Bkz. Avrupa Parlamentosunda Siyasi Gruplar

Slovakya (Slovakia)
–Selvi EREN–
Slovakya, 1 Mayıs 2004 tarihinde,
Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük
genişleme dalgası kapsamında AB
üyesi olmuştur. (Bkz. Doğu Genişlemesi) Başkenti Bratislava olan ülkenin ana dili Slovakça’dır. Slovakya
Anayasası 3 Ekim 1992 tarihinde
yürürlüğe girmiştir ve yönetim şekli
parlamenter demokrasidir. 1 Ocak
2009 tarihinde Avro Alanı’na dahil
olan Slovakya, 21 Aralık 2007 tarihinden bu yana Schengen Alanı’nda
yer almaktadır. Nüfusu 5.457. 873
olan Slovakya, yüzölçümü bakımından 49. 035 km2 ile AB’nin en küçük
ülkelerinden biridir.
Slovakya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Ocak-Haziran 2016 tarihlerinde yürütmüştür. Dönemin 751
sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 13 sandalye ile temsil ediAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

len Slovakya, Ekonomik ve Sosyal
Komite’de 9, Bölgeler Komitesi’nde
ise 7 temsilciye sahip olmuştur. 1
Kasım 2014 tarihinde göreve başlayan Juncker Komisyonu’nda Slovak
Maroš Šefčovič Enerji Birliği’nden
Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmıştır. Aynı isim, 20192024 dönemi Ursula von der Leyen
Komisyonu’nda Kurumlararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
olarak yer almıştır.
Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri 16 ve 30 Mart 2019 tarihlerinde
yapılmıştır. İki aşamadan oluşan
cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk
turda oyların %40,5’ini; ikinci turda
%58,41’ini alan Zuzana Čaputová
kazanmıştır. Slovakya Cumhuriyeti’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı olan
45 yaşındaki çevre avukatı Čaputová, seçim kampanyasıyla ülkedeki
yüksek orandaki yolsuzluğa dikkat
çekmiştir.
Slovakya, AB ile katılım müzakereleri yürüttüğü dönem ve AB üyeliğini ilk yıllarını kapsayan 2002-2007
yılları arasındaki hızlı ekonomik büyümesi nedeniyle “Tatra Kaplanı”
olarak nitelendirilmiştir. Özellikle
otomotiv sanayisinde artan dış yatırımlar sayesinde hızlı ekonomik büyümesi ile Slovakya, Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri için örnek olarak
gösterilmiştir.
Günümüzde yıllık GSYH büyüme oranı %2 olan Slovakya’da
kamu borcunun GSYH’sine oranı
%48,9’dur. Ülkedeki genel işsizlik
oranı, Ağustos 2019 verilerine göre
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

%5 olarak hesaplanırken; genç işsizlik oranı %12,1 oranına yükselmektedir. Bütçe açığının GSYH’ye oranı
ise Aralık 2018 verileri ele alındığında %0,7’dir.
Slovakya, 2011 yılında Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nda (EFSF), Yunanistan’a yönelik hazırlanan kurtarma paketi için destek vermeyi ilk
aşamada reddetmiştir. Aynı zamanda 2010 yılında küresel finansal krize karşı alınan önlemler kapsamında kurulan EFSF’nin genişlemesine
dair tartışmalar, ülkede erken seçime gidilmesine neden olmuştur.
Slovakya ihracatının %86’sı AB üye
ülkelerine yapılırken; ithalatının
%80’i de AB üye ülkelerinden karşılanmaktadır. En fazla ihracatı sırasıyla Almanya, Çekya ve Polonya’ya
yapan Slovakya’nın en çok ürün ithal
ettiği AB üye ülkeleri Almanya, Çekya ve Avusturya’dır. Slovakya’nın AB
bütçesine yıllık katkısı 600 bin Avro
olarak hesaplanırken; AB’nin Slovakya’daki harcamaları ortalama 1
milyar 645 bin Avro’dur.
2015 yılında Göç Krizi’nin ardından
AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan’ın
yükünü paylaşmak amacıyla diğer
üye ülkelerin de kabul etmesi gereken mülteci kotası belirlemiştir. Slovakya ve Macaristan’ın itiraz etmesi
üzerine karar, Avrupa Birliği Adalet
Divanı’na (ABAD) taşınmıştır. 6 Eylül 2017 tarihli kararında ABAD, AB
Konseyi kararının yerinde olduğuna
kanaat getirmiş ve Slovakya ile Macaristan’ın kararı iptal etme talebini
reddetmiştir.
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Slovenya (Slovenia)
–Selvi EREN–
Slovenya, AB’nin en büyük genişleme dalgası olan 2004 genişlemesinde Birliğe üye olan ilk eski Yugoslavya ülkesidir. (Bkz. Doğu Genişlemesi) Başkenti Ljubljana olan ülkenin
nüfusu 2.095.861’dir. AB’nin en az
nüfusa sahip ülkelerinden Slovenya, 20.273 km2’lik yüzölçümüyle
de en küçük AB ülkelerindendir. 1
Ocak 2007 tarihinde Avro Alanı’na
katılan Slovenya, 21 Aralık 2007 tarihinde Schengen Alanı’na dâhil olmuştur.
25 Haziran 1991 tarihinde kabul
edilen anayasa ile bağımsız bir devlet haline gelen Slovenya’da, 90
sandalyeli Ulusal Meclis’te temsil
edilebilmek için genel seçimlerde
%4’lük barajı geçmek gerekmekte964

dir. İki kanatlı bir yapıya sahip parlamento, 90 sandalyeli Ulusal Meclis
ve 40 sandalyeli Ulusal Konsey’den
oluşmaktadır. “Tamamlanmamış iki
kanatlı sistem” olarak tanımlanan
Slovenya Parlamentosu’nda üst kanat diğer bir deyişle Ulusal Konsey,
Ulusal Meclis’e göre daha az yetkiye
sahiptir. Koalisyon hükümetleriyle
yönetilen ülkede son genel seçimler 3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Seçimlerin ardından
oluşturulan hükümet sosyal liberaller (LMŠ), sosyal demokratlar (SD),
liberaller (SMC), sosyal liberaller
(SAB), emekliler partisi (DESUS) olmak üzere beş siyasi partiyi bir araya getirmiştir.
Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 8
sandalyeye sahip olan Slovenya,
Ocak-Haziran 2008 tarihlerinde
AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı
üstlenmiştir. Aynı zamanda Slovenya’nın Ekonomik ve Sosyal Komite’de 7; Bölgeler Komitesi’nde
5 temsilcisi bulunmaktadır. 20192024 dönemi Ursula von der Leyen
Komisyonu’nda Slovenyalı diplomat
Janez Lenarčič, Kriz Yönetiminden
Sorumlu Komisyon Üyesi olarak yer
almaktadır.
AB bütçesine yıllık 293 bin Avro katkıda bulunan Slovenya’daki AB harcamaları yıllık 476 bin Avro civarındadır. Genel işsizliğin %7,4 olduğu
ülkedeki genç işsizlik oranı %10,90
olarak hesaplanmaktadır. 2018 yılında GSYH’si 49 milyar 58 milyon
Avro olarak hesaplanan Slovenya’da
yıllık GSYH büyüme oranı %0,2’dir.
Bütçe açığının GSYH’nin %0,8’ine
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tekabül ettiği ülkedeki kamu borcu,
%60 olarak belirlenen Maastricht
kriteri referans değerini aşarak GSYH’nin %70,4’ü oranında kaydedilmiştir.
Slovenya ihracatının %76’sını oluşturan AB üye ülkeleri arasında en
büyük büyük pay; Almanya, İtalya
ve Avusturya’ya aittir. İthal edilen
ürünlerin %67’sinin AB ülkelerinden geldiği ülkenin bu başlıktaki ilk
üç ticaret ortağı aynı kalmaktadır.
Öte yandan ithalatının %5’ini Türkiye’den gerçekleştirmektedir.
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Soğuk Savaş (Cold War)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşından galip çıkmış olan Sovyetler
Birliği ve ABD arasında oluşan iki
blok sistemine dayanan, bu sistem
içerisinde iki büyük devletin yanlarında kümelenmiş küçük devletlerden oluşan, tarafların birbirlerine
doğrudan silahlı saldırıda bulunmadığı, devletler arasındaki ilişkilerin genellikle güç ve caydırıcılık
çerçevesinde inşa edildiği döneme
verilen isimdir. Bu dönemde ABD,
iki savaş arası dönemde uyguladığı
tecrit politikasını bir yana bırakırken, Sovyetler Birliği ise müdahale
etmeden durma siyasetini değiştirmiştir. Soğuk Savaş döneminde sistem iki kutupludur. İki bloğun askeri
gücü ve caydırıcılığı sistemin sağlıklı
bir şekilde devam edebilmesi için
öne çıkmaktadır. Taraflar, askeri
güçlerini, kıtalararası balistik füzeler, denizaltı konuşlu/ denizaltından
fırlatılabilen balistik füzeler ve stratejik bombardıman uçaklarından
oluşan bir üçleme üzerine inşa etmişlerdir. Taraflardan birinin askeri
olarak güçlenmesi sistemin istikrarını sarsacağından nükleer silahlanmaya dayanan dehşet dengesi ve
ikinci vuruş gücü, sistemin devam
edebilmesi için önem taşımaktadır.
Caydırıcılığın nükleer silahlanmayı
da içeren bir askeri kapasiteye dayanması ise sistemi riskli, yüksek
maliyetli ve yanlış hesaplamaların
kolayca uluslararası çapta tehlikeye
dönebileceği bir kırılganlıkta olma965

sına neden olmaktadır. Soğuk Savaş
döneminde kutuplaşma, taraflar
arasındaki ideolojik farklılığa dayanmaktadır. Winston Churcill’in 1946
yılında yaptığı “Demir Perde” konuşması Soğuk Savaş’ın dinamiklerinin altını çizmesi açısından önem
taşımaktadır. Sovyetler Birliği, kendisinin komünist sistemin koruyucusu olarak konumlandırırken batılı
ülkeleri emperyalizmi savunan ezeli
rakipler olarak görmüştür. Batı ittifakı, Stalin ve daha sonra Brejnev
tarafından genel kriz içinde olacağına inandıkları sistemin temsilcisi
olarak kabul edilmiştir. Batı ittifakı
ise Sovyetler Birliği’nin yayılmacı
politikalar doğrultusunda tüm dünyayı komünist sistemle yönetmeyi
planlayan ideallerinin durdurulması gerektiğini savunmuştur. Başkan
Truman bu çerçevede, Sovyetler
Birliği’nin demir bir yumrukla ve
güçlü bir dille durdurulabileceğini
düşünmüştür. Soğuk Savaş dönemi,
bir tarafın kazancının diğerinin kaybı olarak kabul edildiği, sıfır kazançlı
oyun mantığı üzerine inşa edilmiştir.
Bununla birlikte Soğuk Savaş, ideolojik farklılığın yanı sıra jeopolitik
hesaplara da dayanmaktadır. Soğuk
Savaş döneminin önemli stratejik
çekişmeleri; Polonya sınırlarının
belirlenmesi ve Polonya’nın kontrol
edilmesi, Almanya üzerine bitmeyen çekişme ve krizler (1961 Berlin
Krizi, Batı Almanya’nın silahlandırılması ve NATO üyesi haline gelmesi),
SEATO ve CENTO gibi komünizmi
Asya’da zapt etmek amacıyla askeri ittifaklar kurulması ve Küba Krizi) gibi önemli krizlerden meydana
gelmektedir. 1950’lerin başlarında
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ise Üçüncü Dünya ülkeleri ABD ve
Sovyetler Birliği’nin hesaplarına
dahil olmuşlardır. Bu politikanın bir
sonucu olarak ABD, Latin Amerika
ve Güney Kore’deki rejimlere destek vermiş ve ABD tarihinin en uzun
ve pahalı savaşı olan Vietnam Savaşı’nın gerçekleşmesi ile sonuçlanmıştır. Soğuk Savaş dönemi devam
ederken özellikle Küba Krizi sırasında nükleer bir savaşın eşiğinden dönüldükten sonra uluslararası gerginliğin yumuşatılması için bir yumuşama dönemi başlamıştır. Sıcak Hat
Antlaşması (1963), Kısmi Deneme
Yasağı Antlaşması (1963), Nükleer
Azaltma Antlaşması (1968) bu dönemin önemli antlaşmalarındandır.
1970’lerde nükleer silahların azaltılması için yapılan Stratejik Silah İndirimi Antlaşması (SALT I) ve ABD ile
Sovyetler Birliği arasında imzalanan
ticari ve ileri teknoloji transferine
dair antlaşmalar yumuşama dönemi açısından önemlidir. Bununla
birlikte yumuşama dönemi, 1973
yılında Arap-İsrail gerginliği ile sarsılmış, 1979’da Sovyetler Birliği’nin
Afganistan’ı işgal etmesi ise yumuşama sürecine son darbeyi vuran
gelişme olmuştur. Bu gelişmelerin
üzerine 1980’lerin ilk yarısında Soğuk Savaş dinamikleri yeniden ön
plana çıkmıştır.
1985’ten sonra ise kendi sisteminde
ciddi sorunlar yaşayan, ekonominin
kötü gidişatı ve ayrılıkçı taleplerle
baş etmekte zorlanan Sovyetler Birliği, bu gidişatı engellemek için reformlar gerçekleştirmiştir. Sovyetler
Birliği’nin son lideri Gorbaçov, Glastnost veya Perestroyka anlamına geAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

len “açıklık” ve “yeniden yapılandırma” olarak isimlendirilen demokratikleşme reformları uygulamıştır.
Bununla birlikte reformlar, Komünist Parti’nin Doğu Avrupa’daki nüfuzunun sona ermesini engelleyememiştir. 1989 itibariyle Sovyetler
Birliği, Doğu Avrupa üzerindeki hakimiyetinden feragat etmiştir. 19891991 yılları arasında ülke derin bir
dönüşümden geçmiş, ekonomisinin
dağılmasıyla siyasi meşruiyetini de
kaybetmiştir. Bağımsızlık ve özerklik
talepleri birçok bölgede baş göstermiştir. 8 Aralık 1991’de Sovyetler
Birliği’nin varlığının son bulması
resmiyet kazanmış, 1991 Noel akşamı, Gorbaçov televizyondan yaptığı
konuşmasında Soğuk Savaş’ın sona
erişine son noktayı koymuştur.
Soğuk Savaş döneminin en önemli
unsuru iki kutuplu sistem olduğundan bu dönemde Sovyetler Birliği
karşısında güçlü bir Batı ittifakı oluşturmak ABD için oldukça önemliydi.
Marshall Planı çerçevesinde Avrupa’nın yeniden inşa edilmesi, Soğuk
Savaş sırasında ABD’nin müttefiki
olarak yerini alacak Batı ittifakının
oluşturulmasıyla bağlantılıydı. Bu
çerçevede ABD, bütünleşmiş bir
Avrupa’nın oluşturulması amacıyla
daha sonra Avrupa Birliği’ne (AB)
evrilecek olan Avrupa Toplulukları’nın oluşturulmasına destek olmuştur. Avrupa Birliği’nin kurucu
üyeleri, (Bkz. Altılar) Soğuk Savaş
süresince ABD ile birlikte Doğu bloğunun karşısında yer almıştır. Soğuk Savaş sona erdikten sonra da
Avrupa Birliği üyeleri ile ABD, Doğu
Avrupa’da Rusya’nın yeniden güçAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lenmesini önlemek, Doğu Avrupa
ülkelerini de Avrupa Birliği şemsiyesi altına alarak bütünleşmiş bir
Avrupa inşa etmek ve istikrarı sağlamak amacıyla eski Doğu bloğu
ülkelerini NATO ve AB üyesi haline
getirmişlerdir. Çifte genişleme olarak isimlendirilen bu süreçte NATO
şemsiyesi Doğu Avrupa ülkelerini
transatlantik güvenlik şemsiyesi
içerisine alırken, Avrupa Birliği eski
Varşova Paktı ülkelerinin hem ekonomik hem de siyasal dönüşümlerinin gerçekleşmesini hedeflemiştir. (Bkz. Doğu Genişlemesi) (Bkz.
Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri)
Bu çerçevede Avrupa Birliği, NATO
ile birlikte Soğuk Savaş sonrası dönemde de Batı dünyası için istikrar
sağlayıcı bir aktör olmuş, Soğuk Savaş döneminde kazanılan zafer pekiştirilmiştir.
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Son Kredi Verme Mercii
(Lender of Last Resort)
–Sevgi İNECİ–
Merkez Bankalarının temel amacı
fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu nedenle ekonomide arz ve talep düzeylerini etkilerler. Bunu sağlamanın yolu kısa vadeli faiz oranlarını
temel araç olarak kullanmaktır. Kısa
vadeli faiz oranlarının fiyatlar genel
seviyesini etkileme süreci parasal
aktarım mekanizmasını oluşturur.
Finansal sistemde ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesi için fon arzedenler ile fon talep edenler, karşılıklı taleplerinin en etkin şekilde gerçekleşmesi beklentisi içindedirler.
Tasarrufların ( fon arzedenler) yatırıma dönüşmesi (fon talep edenler)
sürecinde ortaya çıkabilecek engellerin önlenmesi ve yatırım akışının
kesilmemesi, sistemin potansiyel
şoklara karşı dayanıklılığına işaret
eder. Dolayısıyla finansal istikrar
parasal aktarım mekanizmasının
sağlıklı çalıştığının da göstergesidir.
Finansal sistemin sağlıklı çalışması
modern merkez bankacılığının asli
görevleri arasında yer alır. Finansal
sistemin istikrarlı olduğu dönemde
parasal aktarım mekanizması da
sağlıklı çalışır.
Bankaların ödeme sistemlerinde
aksama yaratan geçici likidite sıkışıklıkları finansal piyasaların etkin
bir şekilde çalışmasını engellemekte ve ödeme sorunlarını ağırlaştırararak nakit akışının daralmasına
sebep olmaktadır. Son borç verme
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merci olarak Merkez Bankalarının
gün sonu ödeme sistemlerinde oluşabilecek sorunların önüne geçebilmek amacıyla bankalara verdiği
vadeli borçlanma imkanı olan Geç
Likidite Penceresi gecelik ve geçici
bir uygulamadır. Ağırlıklı ortalama
fon maliyeti Merkez Bankalarının
piyasaya verdiği toplam fonlamanın
maliyetini göstermekte iken bunun
bir hafta vadeli politika faizinden
farklılaşması piyasadaki likiditenin
homojen dağılmaması nedeniyle
oluşan farklılıklar sebebiyle ortaya
çıkmaktadır. Merkez Bankalarının
son kredi merci olarak sık sık piyasaya müdahalesi haftalık repoya göre
daha yüksek maliyetli olduğundan
ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti
de yükselebilmektedir. Avro bölgesinde bu uygulamaların arttığı dönemlerde bankalarda likidite sıkıntısı olduğunun da bir göstergesidir.
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Sonuç (Nedensellik)
Mantığı (Logic of
Consequentialism)
–Sezgin MERCAN–
Avrupa bütünleşmesini açıklayan
kuramlardan rasyonel tercih kurumsalcılığının kullandığı kavramlardan biridir. Sonuç Mantığı ya da
Türkçe literatürde kimi zaman kullanıldığı şekliyle Nedensellik/Nedenselcilik Mantığına göre; eylemler
sonuçlardan elde edilecek beklentilerle belirlenmektedir. Eylem ve
davranışların kimlikler, normlar,
değerler ve kurumların etkisiyle
şekillenebileceği varsayımını kabul
etmemektedir. İnsanlar eylemlerinin sonuçlarının ne olabileceği üzerinden değerlendirmeler yaparak,
alternatifler arasından, bireysel ya
da kolektif hedeflere göre tercihte bulunmaktadırlar. Sonuç odaklı
düşünce mantığı, kişisel tercih ve
çıkarların gereğini takip eden rasyonel aktörler arasındaki müzakere
süreci sonucunda ulaşılan bir siyasi
düzeni öngörmektedir. Böyle bir düzende koordinasyona dayalı eylemlerin de kazanç sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu mantıksal çerçevede siyasi bütünleşmelere yer verilmekte, bütünleşmelerin aktörler
arasındaki müzakereler sonucunda
ulaşılan anlaşma ya da sözleşmelerin toplamına karşılık geldiği belirtilmiştir. Koordinasyon ve uzlaşma
noktalarına ulaşılıp ulaşılamadığı ya
da hangi aktörün beklentilerinin kabul edildiği, aktörlerin pazarlık gücüne ya da pazarlıktaki konumlarına
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bağlı görülmüştür. Bu mantığa göre,
rasyonel aktörlerin yürüttükleri müzakereler farklı seviyelerde ve aynı
anda gerçekleştirilebilir. Siyaset, bireysel tercihlerin kolektif eylemlere
dönüşümü şeklinde gerçekleşmektedir. Bu esnada pazarlık, müzakere, koalisyon oluşturma gibi prosedürlere yer verilmektedir. Toplum
da bireysel hedeflere ulaşmak için
yine bireylerin oluşturduğu yapılar
olarak kabul edilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, bireylerin tüm bu eylemler ve
yapıları oluştururken rıza, anlaşma
ve hesaplanmış bir avantaja dayalı
sonuçlara ulaşma şartını tanımalarıdır. Bireysel eylemler sonuca dayalı
gerekçelerle açıklanabilmektedirler.
Sonuç Mantığının tüm çıkarımları
gerek devletler gerekse de dış politika pratikleri için de geçerlidir. Bir
başka deyişle, devletler ya da hükümetler de bireyler gibi uluslararası
alanda sonuç odaklı eylemleri ve
hesaplanmış eylemleri gerçekleştirmektedirler. Sonuç Mantığına göre
uluslararası sistem çıkar maksimizasyonunu hedefleyen aktörlerin
etkileşiminden meydana gelmektedir. Tercihler devletlerin ya da bireylerin tutumundan kaynaklanır şekilde verili olarak kabul edilmektedir.
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Sosyal İnşacılık		
(Social Constructivism)
–Sezgin MERCAN–
1990’lı yıllarda Alexander Wendt,
Jeffrey Checkel, Thomas Christiansen, Martha Finnemore ve John
Ruggie gibi düşünürler elinde şekillenen Sosyal İnşacılık, uluslararası
kurumların devletlerin kimliklerini ve çıkarlarını dönüştürebildiği
savından hareketle sosyolojik bir
perspektife sahip olmuştur. Bu kuram, devletleri uluslararası siyaset
kuramının temel analiz birimi olarak
kabul eden yapısal bir uluslararası
sistem kuramıdır. Devletler sistemi
maddi olmanın ötesinde öznelerarası yapılara sahiptir. İnsan doğası
ve iç siyasi koşullar devletlerin kimlik ve çıkarlarını belirlemektedir.
Sosyal İnşacılık, insanların sosyal
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çevrelerinden bağımsız olarak varolamayacağını, anlamlar bütünü
içinde değerlendirilmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bir başka deyişle, insanların tutum ve davranışları, bulundukları kültür bağlamında
değerlendirilmek durumundadır.
Sosyal inşacılar sosyal yapı ve aktörlerin birbirlerini karşılıklı olarak
yapılandırmalarına dikkati çekmektedirler. Sosyal çevre insanların kim
olduklarına verilen cevabı şekillendirmekte ve yapılandırmaktadır.
Sosyal çevreden etkilenen insanlar
aynı zamanda sosyal çevrelerini biçimlendirmektedirler. Buna yeniden
yaratma ya da değiştirme de denilebilmektedir. İkisinde de bir sosyal
öğrenme eylemi bulunmaktadır.
Sosyal öğrenme, aktörlerin tercih
ve çıkarlarının normatif referanslar
içeren etkileşim yoluyla şekillenmesini kapsamaktadır. Tercih ve çıkarlar yanında şekillenen bir de kimlik
olgusu bulunmaktadır. Sosyal öğrenme, bireyselcilikten kopuşu da
temsil etmektedir. Böyle bir öğrenme, profesyonel iş hayatı gibi ortaklıkları paylaşan bireylerin oluşturduğu gruplarda gerçekleşebilmektedir.
Grubun kendisini krizde hissettiğinde ya da bir politikanın başarısızlığa uğramasıyla yüz yüze kaldığında
sosyal öğrenme olabilmektedir. Katılımcılar arasında etkileşimin yoğun olması beklenmektedir. Sosyal
grup üzerinde doğrudan bir siyasi
baskı yoksa öğrenmenin gerçekleşmesi daha mümkün olabilmektedir.
Sosyal İnşacılıkta diğer kuramları
tamamlama hassasiyeti bulunmaktadır. Bunu da aktörlerin çıkarlaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rının sadece maddi koşullardan
kaynaklanmadığını, çıkar ve tercihlerin oluşumunda siyasi kültürün
de etkisi olduğunu vurgulayarak
gerçekleştirmektedir. Bu kuram
sosyal norm ve kurumların inşa
edici etkilerini önemsemektedir.
Birçok sosyal norm sadece davranışları düzeltmekle kalmamakta,
aktörlere bir sosyal topluluğa ait
olma hissi üzerinden kimlik bilinci
de kazandırmaktadır. Örneğin, egemenlik normu uluslararası alanda
sadece devletler arasındaki ilişkiyi
düzenlemekle kalmamakta, devletin ne olduğuyla ilgili bir tanım da
yapmaktadır. Bu norma demokrasi,
hukukun üstünlüğü, insan haklarına
saygı gibi diğer normları da eklemek
gerekmektedir. Sosyal inşacılar, aktörlerin sosyal kimliklerini önemsemekte, çıkar tanımlarını da bunun
üzerinden yapmaktadırlar. Bunun
yanında, normların değişkenliğini
de öngörmektedirler. Onlar için anlamlandırma önemli olduğundan,
söylem analizi, ihtiyaç duyulan bir
yöntem olarak görülmektedir.
Literatüre göre sosyal inşacılar üç
dinamiğe önem vermektedirler.
İlki, bireysel aktörlerdir. Bireyler
kendi görüşlerini geniş kitlelere yayarak karşılıklı bir anlayış zeminini
paylaşabilmektedirler. Bu da normatif düşünce dünyasını meydana
getirmektedir. Bu, ikinci noktadır.
Üçüncüsü, sosyal öğrenme ve sosyalizasyonun norm yaratma sürecinin temel aşamaları olmasıdır.
Bireysel aktörler sürdürülür sosyal
norm yaratmada başarısızlık sergilemektedirler. Sosyal mobilizasyonAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

da devlet dışı aktörler ve politika ağları normları desteklemek amacıyla
birleşmektedirler. Bu sayede karar
alıcılar, hükümetlerin politikalarının
değişimini sağlamak için organize
olabilmektedirler.
Sosyal inşacılara göre, Avrupa Birliği (AB) gibi bir bütünleşme, sosyalleştirici bir etkiye ve tutum, davranış ve de söylemleri belirleyen bir
niteliğe sahiptir. AB, içinde anlamlandırmalara sahip olup, tüm üyelerinin bu anlamlandırmalar etrafında
birleşmesini beklemektedir. AB’nin
dışında kalan üye olmayan ülkeler
bu anlamlandırmaların da dışında
kabul edilmektedir. Avrupa kimliği
veya Avrupalılık da anlam yüklüdür.
AB hukuku sosyal kimlikleri ve üye
ülke çıkarlarını belirleyen ve dolayısıyla bütünleşme içinde inşa edici
niteliğe sahip bir referans noktasıdır. Aynı zamanda AB, rasyonel de
bir oluşumdur. Sosyal İnşacılık bunu,
AB’nin maddi çıkarlara dayalı tercihleriyle kollektif kimlik, norm ve
değerler odaklı politikaları arasında
bağ kurarak farketme eğilimindedir.
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Sosyal Politika		
(Social Policy)
–Emre ATAÇ–
Sosyal Politika; insanın ve çalışanların tüm olumsuzluklara karşı korunmasını, haklarının geliştirilmesini
ve en üst düzeyde karşılanmasını
hedefleyen bir politika alanıdır. Avrupa Birliği (AB) ile ilgili olarak akla
gelen ilk kavramın sosyal politikalar olmadığı, AB’nin, temelde ekonomik konular üzerine inşa edilen,
üye ülkeler arasında ekonomik bir
birliği amaçlayan bir oluşum olduğu
açıktır. Ancak Birliğin bütünleşme
sürecinde ekonomik konular kadar
insana ilişkin sosyal sorunlar da
gündeme gelmiş, söz konusu bu sorunlar çerçevesinde ekonomik olduğu kadar sosyal bir birlik olmanın da
önemli olduğu anlaşıldığından bu
alanda da önemli adımlar atılmıştır. Özellikle, Lizbon Antlaşması ile
birlikte Sosyal Politika alanında yeni
hedefler konmuştur. Bu kapsamda
tam istihdam ve sosyal ilerlemenin
sağlanması; sosyal dışlanma ile mücadele ve ayrımcılığın önlenmesi;
sosyal adaletin yaygınlaştırılması ve
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yoksullukla mücadele, AB’nin mevcut sosyal hedeflerine ek yeni sosyal hedefler olarak belirlenmiştir.
Lizbon Antlaşması ile birlikte, Temel
Haklar Şartı, Birliğin bu alandaki hukuki çerçevesini oluşturan en temel
metinlerden biri haline gelmiştir.
Lizbon Antlaşması, Şartın getirdiği temel hak ve özgürlüklerin, üye
devletlerce ve Birlik organlarınca
garanti altına alınması gereken bağlayıcı yasal bir zorunluluk olduğunu
hükme bağlamıştır. Ancak Temel
Haklar Şartı, Lizbon Antlaşması ile
tüm üye ülkeler için bağlayıcı hale
gelmesine rağmen sosyal politika
kurumsal ve politik meselelerin gölgesinde kalmıştır.
Lizbon Antlaşması’nın kabul edilmesinden bu yana geçen süre içerisinde öngörülen hedeflere yeterince
ulaşılamadığı gözlenmiştir. AB bir
yandan dünyadaki en gelişmiş refah
sistemlerine, en iyi uygulamalara ve
birçok sosyal yeniliğe ev sahipliği
yaparken diğer yandan benzeri görülmemiş toplumsal zorluklarla yüzleşmek ve bunlara uyum sağlamak
zorunda kalmıştır. Bu noktada özellikle son 10 yıldaki ekonomik ve mali
krizlerin etkileri önemli bir rol oynamıştır. Genç işsizlerin sayısı artmış,
Avrupa’nın birçok ülkesinde yoksullukla ilgili risklerde artış kaydedilmiştir. Ayrıca üye ülkeler arasındaki
gelir seviyeleri arasındaki uçurum
artmış, işsizler ve çalışanlar arasındaki fark giderek açılmıştır. Küresel
ekonomi de yeni bir teknolojik devrimin eşiğine gelmiş ve Dördüncü
Sanayi Devrimi’ne geçiş başlamıştır. Uzmanlar, Avrupa’nın bu geçişe
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henüz hazır olmadığını belirtilerek,
maliyetin çalışan kesimlerin üzerine
kalacağını dile getirmektedir. Sonuç
olarak, son 10 yılda Avrupa’da yaşananlar, hem üyeler arasındaki hem
de üye ülkelerin belli bölgeleri arasındaki sosyal yakınsamayı olumsuz
yönde etkilerken, AB ülkeleri arasında sosyal model tartışmaları da yeniden gündeme gelmiştir.
Bu bağlamda; AB liderleri 17 Kasım
2017 tarihinde, Göteborg’da Adil İş
ve Büyüme Sosyal Zirvesi’nde (Social Summit for Fair Jobs and Growth)
bir araya gelerek, işsizlik ve büyüme
gibi AB’nin sosyal sorunlarını ele almıştır. Zirvede ayrıca, istihdam piyasalarına erişimin kolaylaştırılması,
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve
eğitim gibi konular ele alınmıştır. Zirvede ayrıca, AB’nin bir uzun süredir
ticari kolaylaştırmak ve hareketliliği
arttırmak gibi küresel piyasalarda
rekabetçi olmayı sağlayacak konulara odaklandığı, ancak iyi iş imkânlarına ve düzgün çalışma koşulları gibi
sosyal politika konularına yeterince
eğilmediği dile getirilmiştir. Sonuçta,
bu durumun artık değişmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

yal koruma, katılım olmak üzere üç
kategori halinde yapılandırılan ve
20 maddeden oluşan Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nda, kadınlar ve
erkekler arasındaki ücret farkının
giderilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması, işsizlik ve yoksulluk
oranlarının düşürülmesine yönelik
ilkeler yer almaktadır. Sütun, Avrupa
çapındaki uygulamaların zenginliğinden ilham alırken, AB ve uluslararası düzeyde var olan kuvvetli hukuk
düzenine dayanmaktadır. Sütunda
yer verilen 20 ilkeden ve tanımlanan
haklardan bazıları hali hazırda Avrupa ve uluslararası sözleşmelerde
düzenlenmiştir. Buna rağmen, farklı
zamanlarda ve farklı biçimlerde tanımlanmış olan bu ilkeleri ve hakları
tek bir metin halinde bir araya getirmenin yararı, onları vatandaşlar için
daha görünür, daha anlaşılır ve daha
açık hale getirmek ve etkili bir şekilde uygulanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, Avrupa Sosyal Haklar Sütunu,
güncel teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak düzenlenmiş bazı
yeni hakları da içermektedir.
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Zirvede, kadın ve erkek arasındaki
ücret farkının giderilmesi, eğitimde
fırsat eşitliğinin yaratılması, işsizlik
ve yoksulluk oranlarının düşürülmesine dair ilkelerin yer aldığı Avrupa
Sosyal Haklar Sütunu (European
Pillar of Social Rights – EPSR) tanıtılmıştır.

European Commission. “A New
Start for Europe: My Agenda for
Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change,

Eşit fırsatlar ve iş gücü piyasasına
erişim, adil çalışma koşulları ve sos-

European Commission. “European
Pillar of Social Rights”,
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https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/juncker-political-guidelinesspeech_en.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/
sites/betapolitical/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
Özsöz, Melih. Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Sosyal Politika, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları No: 236,
İstanbul, 2010.

Sosyolojik Kurumsalcılık
(Sociological
Institutionalism)
–Sezgin MERCAN–
Kuramda uluslararası kurum ve kuruluşların bir topluluğu temsil ettikleri ve inşa ettikleri ya da yapılandırdıkları düşünülmektedir. Kurumlar
aktörleri ve çıkarlarını oluşturup
yapılandırmaktadırlar. Güç ve otorite kaynakları meşruluklarından ve
teknik bilgiye dayalı donanımlarından oluşmaktadır. Kurumlar aktörler
ve yapılar arasındaki etkileşim ile çıkar ve kimlik üzerinden bir karşılıklı
anlayış zeminini sağlamaktadırlar.
Dolayısıyla, kurumlar sadece davranışları sınırlayan oluşumlar olarak
görülmemeli, etkilerinin daha derin
olduğu düşünülmelidir. Buradan hareketle, Sosyolojik Kurumsalcılığın,
kurumları, Siyaset Bilimi’yle kıyaslandığında daha geniş bir bakış açısıyla ele aldığı, sadece kurallar, prosedürler veya normlarla değil, insanlara eyleme geçerken rehberlik edecek anlamlar bütününü oluşturan
sembolik sistemler, bilişsel senaryolar ve ahlaki şablonlarla da ilgilenen
bir yapıya sahip olduğu belirtilebilir.
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Böyle bir yapıyla kuram, kurumlarla
kültür arasındaki ayrımı da ortadan
kaldırma eğilimini yansıtmaktadır.
Siyaset Bilimi’nde örgütlenme yapısını barındıran kurumsal açıklamalarla, paylaşılan tutum ve değerlerin
oluşturduğu kültür anlayışına dayalı
kültürel açıklamalar arasında ayrım
yapılmaktadır. Sosyolojik Kurumsalcılık insanlar arasında ortak algılamalara vesile olan kültür referansını
önemsemekte, kültürü kurum olarak tanımlamaktadır. İnsan davranışlarının kurumsallaşmasında kültür önemli bir dinamiktir. Sosyolojik
bakış açısında kurumlar ve eylemler
birbirlerine yaklaştırılmaktadır. Bir
başka deyişle, normlarla şekillenen
roller kurumlara yüklenmektedir.
Kurumsal rollerle sosyalleşen bireyler de bu rollerle özdeşleşen normları içselleştirmektedirler. Bu sayede
kurumlar bireylerin davranışlarını
etkileyen bir konuma gelebilmektedir. Kurumsal etki normatif boyuta
kavuşmaktadır. Birçok sosyolojik kurumsalcı, kurumsal etkinin bilişsel
boyutu hakkında nasıl düşünülmesi
gerektiğiyle ilgili çıkarımlar yapmaktadır. Bir diğer deyişle, kurumların
bilişsel senaryolar, kategoriler, modeller öne sürerek davranışlara nasıl
nüfuz ettikleri önemsenmektedir.
Bunlar değerlendirilmeden davranışların açıklanamayacağı düşünülmektedir.
Kurumlar sadece bireylerin ne yapması gerektiğini değil, onların belirli
koşullarda kendilerini nasıl konumlandırmaları veya hayal etmeleri
gerektiğini de belirlemektedir. Bu
noktada Sosyolojik Kurumsalcılıkla
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Sosyal İnşacılığın kesişimi de görülmektedir. (Bkz. Sosyal İnşacılık) Kurumlar sosyal hayatta dikkat çekici
konumdadırlar. Bireylerin, Rasyonel
Tercih Kurumsalcılığının öngördüğü
haliyle, sosyal hayattaki stratejik hesaplarını etkilemekle kalmayıp, (Bkz.
Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı) kimliği oluşturan unsurlar gibi temel tercihleri de etkilemektedirler. Sosyal
aktörlerin kimlikleri, sosyal hayatın
içindeki kurumsal şablonlar, imajlar
ve semboller üzerinden yapılandırılmaktadır. Rasyonel tercihli kurumsalcılar, bireyler ve örgütlerin maddi koşullarını maksimum fayda düzeyinde
iyileştirmek için çaba sarfettiklerini
öne sürerken, sosyolojik kurumsalcılar, kimliklerini sosyal açıdan uygun
yollarla tanımlamaya çalışan bireyler
ve örgütlerin varlığını ileri sürmektedirler. Yine ilk grup, bir kurumun
etkinliğini maddi hedeflere ya da
çıkarlara ulaşma düzeyiyle eşleştirip
değerlendirirken, sosyolojik kurumsalcılar örgütlerin maddi amaçlar
üzerinden etkinlik kazanmaları için
değil, hem kendilerinin hem de katılımcılarının sosyal meşruluğunu sağlamak için yeni kurumsal pratikleri
benimsediklerini varsaymaktadırlar.
(Bkz. Uygunluk Mantığı) Rasyonalist
ve sosyolojik temellerin birbirlerini
tamamlayıcı olarak, örneğin Avrupalılaşma kapsamında AB müktesebatına uyum bakımından ülkelerin liberal demokrasi yönünde gerçekleştirdiği değişimi açıklama potansiyelinin
güçlü olduğu belirtilebilir.
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Soysal Davası		
(Soysal Case)
–İlke GÖÇMEN–
Soysal davası, C–228/06 sayı ve 19
Şubat 2009 karar tarihli olup özellikle
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortaklık
hukukunun maddi boyutu –Türkiye
ile ilgili iş kurma hakkı ve hizmet
sunma serbestîsi– ile ilgilidir.
Soysal davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Türkiye’de
mukim iki Türk tır sürücüsü Bay Soysal ve Savatlı, bir Almanya firmasına
ait nakliye şirketinin kamyonlarını,
bir Türk firması için Türkiye ile Almanya arasındaki mal taşımacılığın975

da kullanmaktadır. Alman makamları, 2000 yılına kadar Almanya’da
hizmet sunma amacıyla Türkiye’de
kayıtlı tır şoförleri olarak bu kişilere
giriş vizesi vermiştir. Alman makamları, 2001 ve 2002 yıllarında kamyonların Alman firmasına ait olduğu gerekçesiyle vize taleplerini geri
çevirmiştir. Bay Soysal ve Savatlı,
Katma Protokol md. 41(1) temelinde, 1 Ocak 1973 öncesi Almanya’ya
vizesiz giriş yapabildiklerine göre
şimdi de yapabilmeleri gerektiği iddiasıyla ulusal mahkeme önünde
dava açmıştır. Bay Soysal ve Savatlı,
olumsuz çıkan ilk derece mahkemesi kararına karşı itiraz yoluna gitmiştir. Üst derece mahkemesi, meseleyi
ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD)
taşıyarak AB hukukunun yorumunu
talep etmiştir.
Soysal kararı ile Katma Protokol md.
41(1)’in kapsamı üstünde durulmuştur. ABAD’a göre, bir ön tespit olarak,
somut uyuşmazlıktaki taşımacılık ve
sürücü etkinlikleri tamamen hukuka
uygun gerçekleşmektedir. Yerleşik
içtihat hukukuna göre Katma Protokol md. 41(1) doğrudan etkilidir.
Bu madde, hizmet sunucunun işgücü olduklarından, Türk vatandaşı tır
sürücüleri tarafından kullanılabilir.
Şimdiye kadar, Katma Protokol md.
41(1), çalışma izinlerine ve bir ülkeye giriş ile ilgili maddi ve/veya usuli
koşullara karşı kullanılabilmiştir, vize
bakımından da aynısı söz konusu
olacaktır. Zira somut uyuşmazlıktaki
gibi Türk vatandaşları ortaklık hukukundaki hizmet sunumu serbestîsi
hakkını kullanmak istediğinde bu
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etkinliği bir vizenin verilmesi koşuluna tabi tutmak, özellikle de böyle
bir sınırlı süreli izni elde etmekteki
ek ve tekrarlayan idari ve finansal
yükler nedeniyle, bu etkinliğin fiili
kullanımı ile çatışabilir. Kaldı ki hizmet sunumu serbestîsinin kullanımı
vize verilmediğinde gerçekleşememektedir. Dolayısıyla, vize koşulu, 1
Ocak 1973 tarihinde aranmadığına
ve ilgili Türk vatandaşlarının hizmet sunumu serbestîsini daha ağır
koşullara tabi tutma etkisine sahip
olduğuna göre Katma Protokol md.
41(1) anlamında yeni kısıtlama oluşturur. Bu sonuç, Alman mevzuatının
Birlik tasarrufunu uyguluyor olduğu
gerçeği ile sorgulanamaz. Bu bakımdan, Birlik tasarruflarının AB’nin
uluslararası anlaşmaları ile, mümkün olduğu ölçüde, uyumlu biçimde
yorumlanacağını hatırlatmak yeterli
olacaktır. Sonuç olarak, Katma Protokol md. 41(1) somut uyuşmazlıkta
vize koşulunun önüne geçer. Soysal
kararı, bu yönüyle, Katma Protokol
md. 41(1)’in uygulama alanını ortaya koyan ve vize meselesine temas
ettiği için öne çıkan kararlardan birisi olmuştur. Soysal kararı, bu yönden, Demirkan davası (C‑221/11) ile
takip edilmiştir.
Okuma Listesi
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tadır. Spaak komitesinin hazırladığı
bu rapor AB’nin temellerini oluşturan Roma Antlaşması’na giden yolu
açmış ve içeriğini oluşturmuştur.

Spaak Komitesi		
(Spaak Commitee)

Avrupa Komisyonu. “Paul–Henri
Spaak: A European Visionary and
Talented Persuader”, https://europa.eu/.

–Hatice YAZGAN–
1955 yılında gerçekleştirilen Messina Konferansı’nda ortak Avrupa
pazarının oluşturulmasına ilişkin
raporun hazırlanması için oluşturulan komite Spaak Komitesi olarak
adlandırılır. Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nun (AKÇT) altı üye ülkesinin temsilcilerinden oluşan bu
hükümetlerarası komitenin yönetim kurulu başkanı olarak Belçika
Dışişleri Bakanı Paul Henry Spaak
seçilmiştir. Komite’nin yönetim kurulunun temel görevi; ortak pazar
ve bağlı sektörlerde araştırmalar yapan komite faaliyetlerinin koordine
edilmesi olarak ortaya konmuştur.
Messina konferansının sonuçlarına istinaden, ortak pazarın oluşturulması için komitenin çalışmaları
hızlandırılmıştır. Nitekim, Spaak Komitesi tarafından hazırlanan Spaak
raporu, resmi adı ile “The Brussels
Report on the General Common
Market”, Haziran 1956 tarihinde
yayınlamıştır. Raporun içeriğinde
Gümrük Birliği’nin oluşturulması,
Ortak Pazar oluşturulması için gümrük vergilerinin kaldırılması, üçüncü ülkelere karşı ortak dış tarifenin
oluşturulması hususları yer almakAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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Spaak, Paul-Henri
(1899-1972)
–Yeliz ŞAHİN–
Paul Henri-Spaak, Belçikalı devlet
adamı, Roma Antlaşması’nın mimarı ve NATO’nun ikinci Genel Sekreteri’dir. 25 Ocak 1899’da Belçika,
Schaerbeek’te Belçika’da doğmuştur. Belçika ordusu saflarında Birinci Dünya Savaşı’na katılan Spaak,
Almanlar tarafından yakalanarak
savaş kampında iki yıl tutsak kalmıştır. Savaştan sonra hukuk öğrenimi
gören Spaak, 1920 yılında Sosyalist
Belçika İşçi Partisi’ne üye olarak si977

yasete atılmıştır. Spaak, 1938 yılında
Belçika’nın ilk sosyalist Başbakanı
seçilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda
Belçika’nın tarafsızlığını savunmuş
ancak ülkenin 1940 yılında Almanya
tarafından işgaliyle, İkinci Dünya Savaşı sırasında da Londra’da sürgündeki Belçika Hükümeti’nin Dışişleri
Bakanı olarak görev yapmıştır. Bu
süreçte, uluslararası işbirliğine ve
Avrupa bütünleşmesine inancı artmıştır. 1944 yılında Brüksel’e döndüğünde, İkinci Dünya Savaşı sonrası
hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı ve
Başbakanlık görevlerini üstlenmiştir.
Paul-Henri Spaak, Avrupa bütünleşmesinin başlangıç yıllarında çok
önemli katkıları olan bir kişidir. 1955
yılında toplanan Messina Konferansı’nda Spaak, Ortak Pazar’ın
oluşturulmasına kaynaklık edecek
raporu hazırlayacak komitenin başkanı olarak seçilmiştir. “Spaak Raporu”, 1956’da Ortak Pazar ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu
(Euratom) kuran Hükümetlerarası
Konferans’a, 1957 yılında Roma
Antlaşması’na ve 1958’de ise Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET)
kurulmasına zemin hazırlamıştır.
Siyasi kariyeri boyunca Avrupa bütünleşmesinin önemini ve Avrupa
Komisyonu’nun bağımsızlığını savunan Spaak, uluslar-üstü bir Avrupa
vizyonunu desteklemiştir. Spaak,
1960’lı yıllarda, Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ile önce
Birleşik Krallık’ın Topluluğa üyeliğini
veto etmesi sonra da Boş Sandalye
Krizi sürecinde karşı karşıya gelmiştir.
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1945 yılında BM’nin ilk Genel Kurulu
Toplantısı’nda Başkan seçilen Spaak,
1956 yılında ise NATO Genel Sekreteri olarak seçilmiş ve NATO’nun
ikinci Genel Sekreteri olmuştur.
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Spinelli, Altiero
(1907-1986)
–Ahmet CERAN–
Avrupa Birliği’nin (AB) öncüleri
arasında yer alan 31 Ağustos 1907,
Roma doğumlu İtalyan siyasetçi Altiero Spinelli, Ventotene Manifestosu ve federal AB fikri ile Birliğin
tarihsel gelişimindeki kritik kanaat
önderleri arasına adını yazdırmıştır.
Altiero Spinelli, 17 yaşında İtalyan
Komünist Partisi’nde siyasete adım
atmasına karşılık, dönemin Benito
Mussolini liderliğindeki faşist rejimi
tarafından 1927-1943 yılları arasında mahkûm edilmiştir. Hüküm altında geçirdiği dönemde çokuluslu
entegrasyon ve federalist düşünceler üzerine çalışmalarını sürdürmüş,
Avrupa çapında federalist hareketlerin milliyetçiliğe dayalı yıkıcı uygulamalara karşı koyabileceği görüşünü
geliştirmiştir. Buradan aldığı ilhamla, hükümlü tutulduğu adanın ismiAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ni alan Ventotene Manifestosu’nu
yazmıştır.
Ventotene Manifestosu, bir Avrupa anayasası fikrini ortaya atan ilk
yazılı belgelerden biri olarak kabul
edilmektedir. Manifesto, temelde
faşist güçlere karşı Avrupa’da alınacak herhangi bir galibiyetin, eski tür
ulus devlet merkezli ittifakların sürdürülmesi halinde faydasız kalacağı
görüşüne dayanmaktadır. Dolayısıyla Ventotene Manifestosu bir tür
ulus-üstü Avrupa devletler federasyonunun kurulması gerektiğini ve
böylece savaşların önüne geçileceğini ortaya koymaktadır.
1943’te serbest bırakılmasının ardından Spinelli’nin çalışmaları,
Avrupa Federalist Hareketi’nin ilk
programını oluşturmuş ve kendisini de federal ve bütünleşmiş Avrupa idealinin öncü figürü haline getirmiştir. Spinelli 1970-1976 yılları
arasında Avrupa Komisyonu üyeliği
görevini üstlenmiş ve 1979 yılında
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi
seçilmiştir.
Devamında, 14 Şubat 1984 tarihinde, Spinelli Planı olarak da adlandırılan AB’nin kurulmasına ilişkin
Antlaşma Taslağı AP’de kabul edilse
de ulusal parlamentolarda gerekli
onayı alamamıştır. Her şeye rağmen
Spinelli’nin daha ileri kurumsal entegrasyon ideali, Avrupa Tek Senedi
(1987) ve Maastricht Antlaşması’nın (1993) öncülü kabul edilmektedir. Altiero Spinelli, 1986 yılında
hayatını kaybetmiştir.
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Stauder Davası
(Stauder Case)
–İlke GÖÇMEN–
Stauder davası, Case 29/69 sayı ve
12 Kasım 1969 karar tarihli olup
özellikle Avrupa Birliği (AB) temel
haklar rejimi ile ilgilidir.
Stauder davasının maddi ve hukuki
vakaları şöyle özetlenebilir. Tereyağı üretimi, AB önlemleri neticesinde aşırı artış göstermiş ve üretim
bir türlü azaltılamayınca tüketimin
arttırılması hedefine geçilmiştir. Bu
arka planda, Komisyon’un 69/71
sayılı Kararı ile belirli sosyal refah
sistemleri çerçevesinde yararlanıcılara indirimli tereyağı satışı yapılabilecektir. 69/71 sayılı Kararı
md. 4 uyarınca: “Üye Devletler, …
[yararlanıcıların] yalnızca kendi adlarına çıkarılan bir kupon karşılığında tereyağı alabilmesini sağlamak
için gerekli tüm önlemleri alır”. Bay
Stauder, savaş mağduru aylığı alan
bir kişi olarak Almanya’da / Ulm’da
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ikamet etmektedir ve bu sistemden
yararlanmaktadır. Bay Stauder, yararlanıcılardan adlarını açıklamasının istenmesini ve bunun satıcılara
iletilmesini temel haklara aykırı bulmaktadır. Bay Stauder, bu nedenle,
bir yandan Alman Anayasa Mahkemesi’ne temel hak ihlali iddiasıyla
anayasal şikayette bulunmuş, diğer
yandan Alman İdare Mahkemesi’nde Ulm şehrine karşı dava açmıştır.
Alman İdare Mahkemesi, ulusal hukukun koruduğu temel haklar ışığında Komisyon Kararı’nın hukuka uygunluğu konusunda makul şüpheler
olduğu kanaatiyle meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu
talep etmiştir.
Stauder kararı ile AB hukukunda
temel hakların korunması rejimi
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre
“temel haklar, [AB hukukunun
genel ilkeleri] ile teminat altına
alınmış olup [ABAD] tarafından korunmaktadır”. 69/71 sayılı Karar,
belirli sosyal yardım alıcıları tüketici kategorilerine normal fiyatının
altında bir fiyatla tereyağı satışı yapabilmek, dahası bu satışın doğru
nihai tüketiciye yapıldığından emin
olmak adına belirli bir yöntem geliştirmiştir. 69/71 sayılı Karar md.
4, Alman dilinde “ad belirten bir
kupon” ibaresine yer verse de diğer diller “ilgili kişiye ait bir kupon”
ibaresine yer vermektedir. O halde, öncelikle, bu maddenin tam
olarak hangi yöntemleri belirttiği
belirlenmelidir. 69/71 sayılı Karar,
“birörnek uygulama ve dolayısıyla
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birörnek yorum gerekliliği” uyarınca, dört dildeki tüm versiyonlar ışığında “yaratıcısının gerçek niyeti ve
erişmeye çalıştığı amaç temelinde”
yorumlanmalıdır. Böyle bir davada
en liberal yorum öne geçmelidir,
zira kararı yaratanların bazı Üye
Devletlerde, diğerlerine nazaran,
daha sıkı yükümlülükler vazetmeyi
amaçladığı kabul edilemez. O halde,
ilgili madde yararlanıcıların adları
ile tanımlanmasını yasaklamamakla
birlikte, gerektirmez. Maddenin bu
yorumu AB hukukunun genel ilkeleri ile teminat altına alınmış olan temel haklara halel getirmez. Stauder
kararı, bu yönüyle, AB hukukunun
genel ilkeleri kategorisini ve onun
bir parçası olarak temel hakları ilk
kez onaylayan karar olmuştur. Stauder kararı, bu yönden, Internationale Handelsgesellschaft davası (Case
11/70) ve Nold davası (Case 4/73)
ile takip edilmiştir.

Stockholm Sözleşmesi
(Stockholm Convention)
–İlke GÖÇMEN–
Stockholm Sözleşmesi ile, Batı Avrupa devletlerinden bir kısmının (Altılar) başlattığı Avrupa bütünleşmesi
karşısında yedi devlet (Yediler) Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ni kurmuştur. Esasen gerek Altılar gerek
Yediler, kendi aralarında ekonomik
bütünleşme hedefi ile yola çıkmıştır,
ancak araç seçimi noktasında birbirlerinden ayrılmıştır. Altılar, bir gümrük birliği ve ortak pazar kurmak
suretiyle kendi aralarında malların
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serbest dolaşımı, kişilerin serbest
dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamayı ve dışarıya karşı da
ortak ticaret politikası belirlemeyi
tercih etmiştir. Yediler ise bir serbest
ticaret alanı kurmak suretiyle kendi
aralarında sanayi ürünlerinde malların serbest dolaşımını sağlamayı,
dışarıya karşı ise her devletin kendi
ulusal ticaret politikasını belirlemesini tercih etmiştir.
Stockholm Sözleşmesi ile ilgili temel
bilgiler şöyle belirtilebilir. Bu Sözleşme; Avusturya, Danimarka, Norveç,
Portekiz, İsveç, İsviçre ve Birleşik
Krallık arasında “Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ni Kuran Sözleşme” adı
altında, Fransızca ve İngilizce resmi
dillerinde, 44 maddeden ve 7 adet
Ek’ten ibaret olmak üzere, Stockholm’de, 4 Ocak 1960 tarihinde
imzalanmış, 3 Mayıs 1960 tarihinde
yürürlüğe girmiştir (md. 1, 38, 40).
İzlanda 1 Mart 1970 tarihinde, Finlandiya 1 Ocak 1986 tarihinde ve
Lihtenştayn 1 Eylül 1991 tarihinde
Sözleşme’ye taraf olmuştur (md.
41). Danimarka ve Birleşik Krallık
1 Ocak 1973 tarihinde, Portekiz 1
Ocak 1986 tarihinde, Avusturya, Finlandiya ve İsveç ise 1 Ocak 1995 tarihinde Sözleşme’den çekilmiştir (md.
42). Dolayısıyla, Sözleşme tarafları,
bugün itibariyle, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn olmaktadır.
Stockholm Sözleşmesi’nin içeriği
ile ilgili temel bilgiler şöyle belirtilebilir. Ana hatlarıyla, bu Sözleşme
uyarınca, bir uluslararası örgüt olarak Avrupa Serbest Ticaret Birliği
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kurulmuştur (md. 1). Birliğin amacı,
diğerlerinin yanında, öz olarak, adil
rekabet koşulları altında, üyeleri arasındaki ticareti ilerletmektedir (md.
2). Bunun için, üyeler arası ticarette,
belirli mallar (özellikle sanayi malları) yönünden, gümrük vergisi ve eş
etkili vergileri azaltmak ve kaldırmak
ile ayrımcı veya koruyucu iç vergi
uygulamamak ile ilgili düzenlemeler öngörülmüştür (özellikle md. 3,
6, 8, 21). Üyeler, bu düzenlemelerin
etkili ve uyumlu biçimde uygulanması için, gümrük idareleri arasındaki işbirliği ile ilgili olanlar dahil,
gerekli önlemleri almalıdır (md. 9).
Ayrıca, Üye Devletler arası ticarette,
belirli mallar (özellikle sanayi malları) yönünden, miktar kısıtlamaları
da kural olarak azaltılmalı ve kaldırılmalıdır (md. 10–12, 21). Bunun
dışında, devlet yardımları, kamu teşebbüsleri, rekabet, mal ticareti ile
bağlantılı iş kurma, anti damping ve
anti sübvansiyon, güvenlik istisnaları, ödeme dengesi zorlukları, belirli
sektörlerdeki zorluklar ile ilgili kurallar getirilmiştir (md. 13–20). Tarım
ürünleri ile balıkçılık ve diğer deniz
ürünleri, kural olarak kapsam dışı tutulmuş ve özel kurallara bağlanmıştır
(md. 21–28).
Stockholm Sözleşmesi ile getirilen
kurumsal yapı ile ilgili temel bilgiler
şöyle belirtilebilir. Sözleşme ile Birlik
organı olarak Konsey kurulmuştur
(md. 1). Konsey, her üyenin bir oy
hakkına sahip bir temsilcisi ile oluşacaktır (md. 32). Konsey, örneğin
genel istişareler ve şikayet prosedürü çerçevesinde olanlar (md. 31)
gibi, bu Sözleşme ile kendisine veri981

len yetkileri ve işlevleri kullanır, bu
Sözleşme’nin uygulanmasını ve işleyişini denetler, Birliğin hedeflerine
erişmeyi ilerletmek için alınabilecek
eylemleri değerlendirir, diğer devletler veya uluslararası örgütler ile
yakın bağlar kurmayı kolaylaştırır,
kendisine görevlerinde yardımcı olmak üzere organ kurabilir (md. 32).
Konsey, Karar veya Tavsiye şeklinde
karar alabilir ve Kararlar tüm üyeler
üstünde bağlayıcıdır (md. 32). Konsey, aksi öngörülmedikçe, oybirliği ile karar alır ve herhangi bir üye
olumsuz oy vermedikçe oybirliği
sağlanmış kabul edilir (md. 32).
Stockholm Sözleşmesi, 21 Haziran
2001 imza ve 1 Haziran 2002 yürürlük tarihli Vaduz Sözleşmesi ile
revize edilmiştir. Dahası, Sözleşme,
uygun olduğunda Avrupa Serbest
Ticaret Birliği Konseyi tarafından da
değişikliğe uğratılabilmektedir (md.
44).
Okuma Listesi
Avrupa Serbest Ticaret Birliği: https://www.efta.int/
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Stratejik Ortaklık
(Strategic Partnership)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Stratejik ortaklık kavramı, Avrupa
Birliği (AB) tarafından hukuki ya
da siyasi bir düzeyde tanımlanmamıştır. Bununla birlikte AB, Avrupa
Güvenlik Stratejisi (European Security Strategy) çerçevesinde, stratejik
ortak olarak tanımladığı ülkeler ile
karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi amaçlamıştır. Stratejik ortaklık kavramı ilk
defa 1998 yılında Rusya’nın yaşadığı
finansal kriz sonrasında gündeme
gelmiştir. Rusya’nın yaşadığı ekonomik krizden kurtulması için sağlanacak olan yardımlar ve destek
düzenlenirken ülke için “stratejik ortak” kavramı kullanılmıştır. Kavram,
Avrupa Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde (2003) ABD için kullanılması
ile daha fazla ön plana çıkmış, sözü
edilen belgede AB ve AB’nin stratejik ortağı olan ABD dünyada “iyiliğin gücü” olarak tanımlanmışlardır.
Bununla birlikte Güvenlik Stratejisi
Belgesi’nde, Kanada, Çin, Japonya
ve Hindistan, AB’nin stratejik ortaklık geliştirmek istediği ülkeler olarak
belirtilmiştir. Lizbon Antlaşması’nın
21. ve 22. maddesi, stratejik ortaklık
kurulmasının normatif bir temelde
üzerinde mümkün olduğunu belirterek ortaklık kurmanın kriterlerini
belirlemiştir. 2010 yılında AB Konseyi tarafından stratejik ortaklığın
önemli bir dış politika aracı olarak
kullanılmasının gerekliliği üzerinde
durulmuştur. AB, stratejik ortaklık
aracıyla, ikili anlaşmalar imzalayaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rak dış politikadaki önemli aktörlerle ilişkilerini düzenlemektedir. ABD,
Kanada, Çin, Japonya ve Hindistan’ın yanı sıra Brezilya, Güney Kore,
Güney Afrika da AB’nin stratejik ortakları olarak tanımlanan ülkelerdir.
Stratejik ortaklık önerisi Avrupa
Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Teklif, Konsey’e iletilmekte, üye
ülkeler tarafından onaylandıktan
sonra Avrupa Parlamentosundan
görüş istenerek resmi bir ortaklık
açıklaması yapılmaktadır. Stratejik
ortaklığın ticaret ve yatırımın arttırılması, uluslararası işbirliğinin ve
çoktaraflılığın geliştirilmesi ve güvenlik alanında yük paylaşımı yapılması olmak üzere üç temel bileşeni
vardır. Bununla birlikte, terörizmle
mücadele, iklim değişimi, kalkınma
ile ilgili konular da stratejik ortaklık
kapsamında AB’nin ortakları ile ortaklaşa çözmeye çalıştığı konulardır.
2016 Avrupa Birliği Küresel Stratejisi AB’nin dış politikada bir aktör
olarak etkinliğini arttırmaya çalışsa
da, bu belgede de stratejik ortaklıkla ilgili net bir tanım yapılmamaktadır.

larda ikili ilişkilerde Türkiye’nin AB
üyeliğine değil, stratejik ortaklığa
yoğunlaşılması gerektiği” cümleleri
ile Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği
açısından stratejik ortaklık kavramının altını çizmiştir. Bununla birlikte
Türkiye, tam üyelik hedefinden taviz vermemekte, ilişkilerin stratejik
ortaklık zemininde devam etmesini
kabul etmemektedir.

Stratejik ortaklık, son dönemlerde
Türkiye-AB ilişkileri açısından da kullanılan bir kavram olmuştur. Fransa
ve Almanya’nın çeşitli dönemlerde
dillendirdikleri ve son dönemde
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un
önerisiyle yeniden gündeme gelen
tam üyelik yerine stratejik ortaklık seçeneği, Türkiye ve AB ilişkileri
bağlamında da kullanılmaya başlanmıştır. 2018 yılında Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu
üyesi Johannes Hahn, “gelecek yıl-

Schade, Daniel. “Of Insiders and
Outsiders: Assessing EU Strategic
Partnerships in Their Regional Context”, International Politics, Cilt: 56,
Sayı: 3, 2019 s.375–394.
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Stratejik Özerklik
(Strategic Autonomy)
–Hatice YAZGAN–
Stratejik Özerklik (otonomi) kavramı, Daimî Yapılandırılmış İşbirliği
(PESCO) ve Avrupa Savunma Fonu
gelişmeleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başta
2017 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı konuşma ile son zamanlarda daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Genel bir ifadeyle
stratejik özerklik kavramı ile ilgili tartışmalar, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki özerk güvenlik ve savunma
kurum ve politikalarının olabilirliğini ve gerekliliğini ve Birliğin en yakın
güvenlik ilişkilerinin bulunduğu ABD
ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile ilişkilerinin değerlendirilmesi konularını kapsamaktadır.
Stratejik özerklik tartışmaları içinde,
çoğunluğu NATO üyesi olan üye ülkelerin ABD ile ilişkileri, ABD’nin AB
üyesi ülkelerin NATO’nun savunma
harcamalarına daha fazla katılmalarını talep eden yük paylaşımı konuları, AB üyesi ülkeler arasında ABD
ve NATO ile ilişkilere dair görüş ayrılıkları gibi konular yer almaktadır.
1998 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright NATO
toplantısında AB’nin kendine özgü
yapı ve politikalarla ortaya çıkmaya başladığı Saint Malo Zirvesi gelişmelerinin ardından AB ile ABD
arasındaki gelişmeleri belirleyecek
ve 3D (de-linking, decoupling, discriminating) olarak bilinen kavramı
ortaya atmıştır.
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Yıllar içinde çeşitli gelişmelerle süregelen AB-ABD ilişkilerinde gündemde olan stratejik özerklik konusu günümüzde başta Brexit etkisi ve
ardılı gelişmeler kapsamında da tartışılır olmuştur. AB ile ilgili çalışmalarıyla tanınan bir düşünce kuruluşu
olan European Council on Foreign
Relations (ECFR) tarafından AB üye
ülkelerinin stratejik özerkliğe yaklaşımlarıyla ilgili gerçekleştirilen bir
çalışma, stratejik özerklik kavramının içeriği ile ilgili üye ülkelerde net,
ortak bir görüş olmadığı yönünde
olup, ECFR çalışmasında özerkliğin
“karar almada özerklik”, “askeri ve
sivil yeteneklerin oluşturulmasını
da içeren eylem ya da operasyon
özerkliği” ve “istihbarat ve veri
toplamayı da içeren bilgi özerkliği”
şeklinde değerlendirildiği görülmektedir. ECFR’nin çalışmasında,
AB üye ülkelerinin, stratejik özerkliğin AB tarafından ABD’nin eleştirilerine cevap olarak geliştirildiği,
bu bağlamda AB’nin daha bağımsız
hareket edebilmek için gereken yeteneklerine odaklanmak yerine ABD
ile ilişkilerin ön planda olduğu ve
Fransa’nın öncülük ettiği bir kavram
olduğu algısına işaret edilmektedir.
Farklı resmi AB belgelerinde geçen
stratejik özerklik kavramından Avrupa Birliği Küresel Stratejisinde
de söz edilmektedir. Küresel Strateji Belgesinde, Birliğin dış tehditlere karşı korunması için sorumluluk alması gerektiği belirtilmekte,
Avrupalı NATO üyelerinin kolektif
güvenliğe katkı sağlarken, gerektiğinde özerk hareket etmesi gereği
vurgulanmaktadır. Özellikle kolekAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tif savunma konusunda NATO’nun
önemi belirtilmekte ve NATO ile
işbirliği içinde hareket edilmesi gereği vurgulanmaktadır. Öte yandan,
Strateji belgesinde AB’nin kendisini
bir “güvenlik topluluğu” olarak güçlendirmesi ve bu yöndeki adımlarının Birliğin özerk hareket etmesini
sağlaması konusu belirtilmektedir.
Belgede ayrıca, AB üye devletlerinin özerk hareket edebilmeleri için
sanayi ve teknolojik araçlara ihtiyaç
duyacakları, savunma politikası ve
harcamaları üye devlet sorumluluğunda olsa da üye devletlerin bu
gereksinimleri tek başına karşılamalarının mümkün olmadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda üye devletler arasında daha derin bir savunma
işbirliğinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Bu çerçevede özellikle
Avrupa savunma sanayinin geliştirilmesi amacıyla savunma araştırmaları, teknolojileri ve taraflar arası
işbirliğini desteklemek için fonlar
yoluyla AB’nin üye devletlere destek ve katkısı ortaya konmaktadır.
Stratejik özerklik kavramının salt güvenlik alanında değil, ticaret, enerji
ve diğer konularda da kullanıldığı
görülmektedir. Sonuç itibariyle güvenlik ve savunma alanında AB’nin
stratejik özerkliğinin sağlanması,
Daimî Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) ve Avrupa Savunma Fonu gelişmeleri ile son dönemde hız kazansa da, gelişmelerin ABD ile ilişkiler,
Brexit etkisi, AB üye ülkeleri arasında stratejik kültür farklılıkları ve diğer politika alanlarındaki görüş ayrılıklarının etkisi gibi birtakım yapısal
faktörlere bağlı olduğu belirtilmeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lidir. (Konunun Avrupa Ordusu’na
ilişkin tartışmalar boyutu için Bkz.
Avrupa Ordusu)
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Stuttgart Bildirisi
(Stuttgart Declaration)
-Burak TANGÖRStuttgart Bildirisi (Solemn Declaration on European Union) Avrupa Toplulukları devlet ve hükümet
başkanlarının 17-19 Haziran 1983
tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart kentindeki toplantısında kabul edilmiştir. Resmi Bildiri, Avrupa
Topluluklarının kurumları ve politikalarıyla ilgili birçok konuyu ihtiva
etmektedir. Bildiri, Toplulukların bir
şekilde Avrupa Birliği’ne dönüştü985

rülmesini hedefleyen ve kurumsal
reform konusunu ciddi bir biçimde
ele alan ilk girişimi olması açısından
tarihi bir önem taşımaktadır.
Stuttgart Bildirisi o dönem Avrupa Toplulukları Üye Devletlerinin
Genscher-Colombo Planı’nda yer
alan birçok konudaki yaklaşımlarını
yansıtmakta ve Avrupa Siyasi İşbirliğini geliştirmenin ve güvenliğin
siyasi ve ekonomik boyutlarının nazara alınarak ortak eylemin önemini
vurgulamaktadır. Bildiri; Konsey’in
daha ileri bir bütünleşmeyi teşvik
etmekteki rolünü açıklamakta ve
dönem başkanının en az altı ayda
bir Avrupa Parlamentosuna rapor
vereceğini de teyit etmektedir.
Stuttgart Bildirisi, ‘Antlaşmalarda
belirtilen karar alma prosedürlerinin
uygulanmasının, Avrupa Toplulukları’nın hareket etme kapasitesini geliştirmek için hayati önem taşıdığını’
öne sürmektedir (Paragraf 2.2.2).
Bildiri, Avrupa Parlamentosunun
artan rolünü kabul etmektedir. Avrupa Komisyonu başkanı atanmadan ve yeni Üye Devletler Topluluğa
kabul edilmeden önce Parlamento
ile bağlayıcı olmayan danışmalarda
bulunmak için Genscher-Colombo
Planı’ndaki öneriyi kabul etmektedir. Danışma, tüm önemli uluslararası anlaşmaları içerecek şekilde
genişletilmektedir.

nu’nun geliştirilmesi de dahil olmak
üzere Avrupa Para Sistemi’nin güçlendirilmesini önermektedir. İç Pazar’ın tamamlanmasını ve bir sanayii stratejisinin geliştirilmesini temel
Topluluk hedefleri olarak tanımlamaktadır. Stuttgart Bildirisi’nin bir
siyasi irade beyanı olması yüzünden
yasal bir yaptırım söz konusu değildi; buna karşın üç yıl sonra Avrupa
Tek Senedi ile Bildiride yer alan hususlar yasallık kazanmıştır.
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Subsidiarite İlkesi
(Principle of Subsidiarity)
Bkz. Katmanlı Yetki İlkesi

Bildiri, işsizlik ve enflasyonla mücadele etmek ve ulusal ekonomiler
arasında yakınlaşmayı teşvik etmek
için bir “genel ekonomik strateji”
den söz etmektedir. Avrupa Para Fo986
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Sürdürülebilir Avrupa
Yatırım Planı (Sustainable
Europe Investment Plan)
–T. Mesut EREN–
Avrupa Komisyonu, hazırladığı başka bir iletişim belgesinde ise Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda belirlenen
iddialı hedefleri gerçekleştirebilmek
için gerekli olan yatırımların finansmanı ve kaynak yaratılmasıyla ilgili
olarak öngörülen bir yatırım planının sonuçlarını ortaya koymuştur.
Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı,
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yatırım
ayağını oluşturmaktadır. Sürdürülebilir bir Avrupa, ekonominin tüm
sektörlerinde önemli yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir. Bu plana
göre, 2030 iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak, 2030 yılına kadar geçen
her yılda 260 milyar Avro tutarında
ek bir yatırım gerektireceği tahmin
edilmektedir. Sürdürülebilir Avrupa
Yatırım Planı’nın, önümüzdeki on
yıl içinde, Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve ilgili araçlarla birlikte en az 1
trilyon Avro’luk özel sektör ve kamu
sektörü tarafından gerçekleştirilecek sürdürülebilir yatırımları harekete geçirmesi beklenmektedir. Bu
yatırım planı, sürdürülebilirlik dönüşümü için kapsamlı bir çerçeve ortaya koymakta olup, iklim, çevresel ve
sürdürülebilir geçişle ilgili sosyal yatırımları hedefleyecektir. Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı, aşağıda
belirtilen üç ardışık aşamada iklime
zarar vermeyen, yeşil bir ekonomiye
geçişi mümkün kılacaktır:
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Birincisi, Plan, önümüzdeki on yıl
içinde AB bütçesi aracılığıyla en az 1
trilyon Avro’luk sürdürülebilir yatırımı harekete geçirecektir. Ayrıca, AB
bütçesi, kamu harcamalarının daha
büyük bir kısmını iklim ve çevreye
ayıracaktır. Artan kamu harcamaları verilecek garantiler özel sektörü
de finansman sağlamaya itecek ve
Adil Dönüşüm Mekanizması aracılığıyla bu zorlu dönüşümden en çok
etkilenen bölgelerde kamu sektörü
yatırımlarını kolaylaştırarak dönüşümün adil bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.
İkinci olarak, plan, özel yatırımcılar
ve kamu sektörü için elverişli bir
çerçeve yaratacaktır. Uygun maliyetli, eşitlikçi, adaletli ve sosyal
açıdan dengeli bir dönüşümü sağlamayı amaçlayacaktır. Finansal
kurumlar ve özel yatırımcılar, planlanan yatırımların sürdürülebilir
yatırım olduğunu doğru bir şekilde
ayırd edebilmek için belli araçlara sahip olmaları gerektiği planda
vurgulanmıştır. Bu konuda özellikle
AB’nin yaptığı sınıflandırma, enerji
verimliliği ölçütü ve sürdürülebilirlik
kontrolü yol gösterici olacağı belirtilmiştir. Kamu sektörü için, Avrupa
Sömestri, Çevresel Uygulama İncelemesi, Enerji Birliği kapsamındaki Ulusal Enerji ve İklim Planları ve
sektörel çevre mevzuatı kapsamında gerekli planlar, yatırım ihtiyaçlarının uygun şekilde tanımlanmasına
olanak sağlayacaktır.
Üçüncüsü, planın, sürdürülebilir
projelerin belirlenmesi, yapılandırılması ve yürütülmesinde kamu
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idarelerine ve proje geliştiricilerine
özel olarak uyarlanmış destekler
sağlaması öngörülmüştür. Kamu
makamlarına mali ihtiyaçları değerlendirme ve ardından yatırımı planlama konularında verilecek desteğin
yanında planın, kamu ve özel proje
ortaklarına için düşünülen doğrudan desteğin de güçlendirilmesine
yardımcı olacağı vurgulanmıştır.
Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması için vazgeçilmez
bir destek olacaktır. Bu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda belirtildiği gibi,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini AB’nin politika oluşturma ve bu
alanlardaki her eyleminin merkezine koyma taahhüdü ile tutarlıdır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, 2030
iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak
için yılda 260 milyar Euro ek yatırım
gerektiği tahmin edilmektedir. Bu
rakam temel olarak enerji ile ilgili yatırımları, binaları ve ulaştırma
sektörünün bir kısmını oluşturan
araçları içermektedir. Yapılan tahminlere göre, Sektör başına ortalama yatırım ihtiyacı en çok binaların
yenilenmesinde ortaya çıkmaktadır.
Bu yatırım planlamalarının zaman
içinde güncellenmesi gerektiği de
planda vurgulanmıştır. Biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirliliği, doğal sermayenin korunması ve döngüsel
ve mavi ekonomiye destek, beşeri
sermaye ve sosyal yatırımlar dâhil
olmak üzere daha geniş çevresel
zorlukların üstesinden gelmek için
başta tarım olmak üzere diğer sektörlerde de dönüşümle ilgili önemli
yatırımlar gerekli olacaktır.
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Sürdürülebilir Kalkınma
için Finansman
(Sustainable
Development Aid)
–Zelha ALTINKAYA–
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Finansman Uluslararası Konferansı’nda 193 Birleşmiş
Milletler (BM) üyesi ülkenin ortakAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lığıyla imzalanan bir anlaşma olan
Addis Ababa Eylem Gündemine taraftır. 2030 gündeminin ayrılmaz bir
parçası olan bu program, finansal
ve finansal olmayan araçların etkin
kullanımı ve içsel eylemler ve sağlam politikalar ön planda tutularak
uygulanması için yeni bir paradigma
oluşturmaktadır.

Okuma Listesi

Belirlenen faaliyet alanları şunlardır: yerli kamu kaynakları, yurtiçi ve
yurtdışı özel işletme ve finans, uluslararası kalkınma işbirliği, kalkınma
için bir motor olarak uluslararası ticaret, borç ve borç sürdürülebilirliği, sistemik konular, bilim, teknoloji,
yenilik ve kapasite geliştirme.

–İlke GÖÇMEN–

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma
Fonu ve Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Garanti Fonu kurulmuştur
ve bunlar, sürdürülebilir kalkınmayı
hedefleyen AB Dış Yatırım Planının
birer parçasıdır.
AB’nin Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleriyle (AKP) gelecekteki ilişkisini
yeniden tanımlamak için müzakereler 2020’de sona eren Cotonou anlaşması üzerinde yeniden tanımlanmaktadır. Anlaşma yoksulluğun azaltılmasına, istikrarın artırılmasına ve
AKP ülkelerinin küresel ekonomiye
dahil edilmesine yardımcı olmuştur.
AB, kalkınma yardımlarının etkin bir
şekilde harcanmasına özen göstermektedir. Bu bağlamda, aşağıdakiler
de dahil olmak üzere birçok uluslararası anlaşmayı onaylamıştır: 2005
Paris Deklarasyonu ve 2008 Accra
Eylem Planı, 2011 Busan çıktı dökümanı, 2016 Nairobi çıktı dökümanı.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4333699&from=EN

Sürül Davası 		
(Sürül Davası)
Sürül davası, C–262/96 sayı ve 4 Mayıs 1999 karar tarihli olup özellikle
Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortaklık hukukunun maddi boyutu –Türk
işçileri ve aile üyeleri– ile ilgilidir.
Sürül davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay Sürül
öğrenim görmek amacıyla 1987’de
Almanya’ya giriş yapmış, eşi Bayan
Sürül 1991’de aile birleşimi amacıyla Almanya’da kendisine katılmıştır.
Bay Sürül, bir yandan okurken, diğer
yandan çalışma izni çerçevesinde
belirli bir işveren yanında haftada
16 saate kadar çalışmaktadır, ancak
Bayan Sürül’e çalışma izni verilmemiştir. Bayan Sürül, 14 Eylül 1992’de
doğum yapmıştır ve 1993 yılında da
Alman hukuku çerçevesinde düşük
gelirli kişilere verilen aile yardımını
almaya başlamıştır. Alman hukuku
1 Ocak 1994 itibariyle değişmiştir.
Buna göre Alman vatandaşları, kendilerinin ve çocuklarının mutat meskenleri ilgili bölgede bulunuyorsa,
başka bir belge aranmaksızın, aile
yardımına hak kazanmaktadır. Buna
karşın, yabancılar, kendilerinin ve
çocuklarının mutat meskenleri ilgili
bölgede bulunsa bile, ancak belirli
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bir tür (koşulsuz) ikamet iznine sahip olduklarında aile yardımına hak
kazanmaktadır. Yetkili makam, Bayan Sürül koşullu ikamet iznine sahip olduğundan aile yardımını kesmiştir. Bayan Sürül, buna karşı, 3/80
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
md 3(1)’deki vatandaşlık temelinde
ayrımcılık yasağına dayanarak ulusal mahkeme önünde dava açmıştır.
Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar
prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep
etmiştir.
ABAD, Sürül kararı ile şu tespitlerde
bulunmuştur. İlk olarak, 3/80 sayılı
OKK md. 3(1) doğrudan etkili midir
sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre
Demirel davasından (Case 12/86)
bu yana belirtildiği üzere, “…üçüncü
devletler ile [Birlik] tarafından akdedilen bir anlaşmanın bir hükmü,
anlaşmanın lâfzı, amacı ve niteliği
göz önünde tutularak uygulanması
veya etkisi ile ilgili olarak herhangi
bir müteakip önlemin alınmasına
konu olmaksızın açık ve kesin bir yükümlülük içeriyorsa doğrudan etkili
kabul edilmelidir”. Sevince davasından (C–192/89) bu yana belirtildiği
üzere, aynı koşullar, OKK’lar için de
geçerlidir. 3/80 sayılı OKK md. 3(1);
açık, kesin ve koşulsuz biçimde, Üye
Devletlerden birinin ülkesi içinde
ikamet eden ve 3/80 sayılı OKK’nın
kendisine uygulanabilir olduğu kişilere yönünden vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı getirmektedir.
Eşit muamele kuralı, kesin bir sonuç
yükümlülüğü ortaya koymaktadır,
bu bakımdan herhangi bir mütea990

kip önlemin alınmasını gerektirmez
ve doğası gereği bir birey tarafından
ulusal mahkeme önünde kullanılabilir. Kaldı ki gerek ilgili OKK’nın gerek alakalı olduğu Ankara Anlaşması’nın amacı ve niteliği de doğrudan
etkiye elverişliliği göstermektedir.
Sonuç olarak, 3/80 sayılı OKK md.
3(1) doğrudan etkilidir. Sürül kararı,
bu yönüyle, söz konusu maddenin
doğrudan etkili olduğunu ortaya koyan ilk karar olması nedeniyle önem
taşımaktadır.
İkinci olarak, 3/80 sayılı OKK md.
3(1)’in kapsamı üstünde durulmuştur. İhtilaflı aile yardımının 3/80 sayılı OKK md. 4(1/h) anlamında aile
yararı olduğu, dolayısıyla kapsam
içinde kaldığı tartışılmamakla birlikte, Almanya’ya göre Bayan Sürül
3/80 sayılı OKK’nın uygulanabilir
olduğu kişiler arasında yer almamaktadır. ABAD, açıkça zikretmese
de, ortaklık hukukunun mümkün
olduğu ölçüde AB hukuku ile paralel yorumlanacağından hareketle,
1408/71 sayılı Tüzük’teki “işçi” tanımını, 3/80 sayılı OKK’ya aktarmıştır.
Buna göre “işçi, istihdam ilişkisinin
varlığından bağımsız olarak, tek bir
risk bakımından bile olsa, zorunlu
veya ihtiyari temelde, genel veya
özel bir sosyal güvenlik sistemi tarafından kapsanan kişidir”. Bayan
Sürül, zorunlu emeklilik sigortası ile
kapsandığı dönemde kendi başına
işçi sıfatını taşırken, Bay Sürül’ün iş
kazalarına karşı zorunlu sigorta ile
kapsandığı dönemde de onun aile
üyesi olarak 3/80 sayılı OKK’nın kapsamı içerisindedir. Sürül kararı, bu
yönüyle, 3/80 sayılı OKK’nın uygulaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ma alanını ortaya koyan kararlardan
birisi olmuştur.
Üçüncü olarak, vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının etkileri
üstünde durulmuştur. ABAD’a göre
3/80 sayılı OKK md. 3(1) gereği,
“bir Üye Devletin mevzuatı, bir Türk
vatandaşına kendi vatandaşlarına
uygulanandan daha fazla veya ağır
koşulları vazedemez”. Alman mevzuatına göre Alman vatandaşları,
kendilerinin ve çocuklarının mutat
meskenleri ilgili bölgede bulunuyorsa aile yardımına doğrudan hak
kazanırken yabancılar, kendilerinin
ve çocuklarının mutat meskenleri
ilgili bölgede bulunsa bile, ancak koşulsuz ikamet iznine sahip olduklarında aile yardımına hak kazanmaktadır. Koşulsuz ikamet izni koşulu,
o devletin kendi vatandaşına uygulanmamakta ve yalnızca yabancılara
uygulanmakta olduğundan vatandaşlık temelinde eşitsiz muamele
doğurmakta, bir başka deyişle ayrımcılık oluşturmaktadır. Böyle bir
ayrımcılık, onu haklı göstermeye yönelik herhangi bir argümanın yokluğunda, 3/80 sayılı OKK ile uyumsuzdur. Sürül kararı, bu yönüyle, Türkiye – AB ortaklık hukukundaki Türk
işçilerine ve aile üyelerine yönelik
vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının kayda değer sonuçlar doğurabileceğine örnek oluşturan kararlardan birisidir.
Dördüncü olarak, verilecek kararın
zamansal etkileri üstünde durulmuştur. Almanya, Fransa ve Birleşik
Krallık, somut uyuşmazlıkta 3/80
sayılı OKK md. 3(1) ile uyumsuzluk
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bulunması halinde, verilecek kararın zaman bakımından geçmişe
dönük etki etmemesi talebinde bulunmuştur. ABAD’a göre, yerleşik içtihat hukukuna göre, ön karar prosedürü çerçevesinde Birlik hukuku
kuralı yorumlandığında “yürürlüğe
girdiği andan itibaren anlaşılması
ve uygulanması gerektiği şekliyle o
kuralın anlamı ve kapsamını açıklığa
kavuşur ve gerektiğinde tanımlanır”. Dolayısıyla yorumlanan kural,
ön karar prosedürü çerçevesindeki
“karardan önce ortaya çıkan veya
tamamlanan hukuki ilişkilere de
uygulanabilir ve uygulanmalıdır”.
Bununla birlikte, istisnai olarak, hukuki kesinlik ilkesi çerçevesinde, iyi
niyetle tamamlanan hukuki ilişkileri
sorgulanabilir kılmamak adına kararın geriye dönük etki doğurması sınırlanabilir. Gerek Taflan–Met
(C–277/94) kararının 3/80 sayılı
OKK’nın md. 3(1)’in doğrudan etkisi konusunda belirsiz bir durum
yaratmış olma ihtimali gerek de bu
maddenin bu karar ile ilk kez yorumlanıyor oluşu, ayrıca aksi bir
durumun Üye Devletleri sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanında
geçmişe dönük olarak karışıklık yaratacağı gerçeği karşısında bu kararın zamansal etkileri sınırlanmalıdır.
Buna göre, 3/80 sayılı OKK md. 3(1),
aynı konuyla ilgili olarak hâlihazırda
dava açmış veya benzer hukuki girişimlerde bulunmuş kişiler hariç, bu
karar tarihinden önceki dönemler
ile ilgili olarak kullanılamaz. Sürül
kararı, bu yönüyle, ön karar prosedürü çerçevesinde alınan kararın
zamansal etkilerine örnek oluşturan
kararlardan birisidir.
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Sütunlu Yapı
(Pillared Structure)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği’nin (AB) 1992 (Maastricht Antlaşması) ile 2009 (Lizbon Antlaşması) yılları arasındaki Avrupa bütünleşmesi sürecindeki hukuki yapısına
yönelik Antik Yunan tapınaklarını
çağrıştırmak üzere yapılan ve en çok
rağbet gören tanımlamadır. 1. Sütun Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (50 yıllığına süreli şekilde kurulduğu için 2002’de ortadan kalkana
kadar), Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Topluluğu’ndan müteşekkil yapıdır. 2. Sütun ortak dış
ve güvenlik politikasını düzenler.
3. Sütun ise Adalet ve İçişlerinde
İşbirliği olarak kurulup, Amsterdam
Antlaşması (1999) ile hukuki konularda adli işbirliği alanının 1. Sütuna
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aktarılmasıyla birlikte sadece cezai
konularda adli işbirliği ve polis işbirliğini düzenlemektedir. 1. Sütun
Topluluk yöntemi olarak ulusüstü
yapıda nitelenirken, 2. ve 3. sütunlar hükümetlerarası yapıda nitelenir. 2. sütunda tasarruflar yargısal
denetimin dışında tutulmuş, 3. sütunda ise Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) yargı yetkisi rızaya
tabi kılınmıştır. 1. sütun ekonomik
ve teknik yapıdaki düşük yoğunluklu
politik meselelere ayrılmışken, 2. ve
3. sütun yüksek yoğunluklu politikaları içermektedir ve bu yüzden yetki
devrinin dozajı düşük tutulmuş ve
karar alma temelde oy birliği mekanizmasına bağlanmıştır.
Kimi hukukçulara göre AB şemsiye
kavram olarak bu üçlü sütunlu yapıyı kuşatıcı bir yapı ve AB hukuku,
bütün sütunlardaki hukuka şamil bir
hukuk olarak tanımlanırken, daha
isabetli şekilde 2. ve 3. sütuna ilişkin hukukun ve yapının, yani 1. sütun dışındaki hukukun ve yapının,
AB hukuku ve AB olarak nitelenmesi
daha uygun bir tanımlama olacaktır.
Yani Lizbon Antlaşması (2009) öncesi AB, Avrupa Topluluğu’nu ikame
eden bir yapı değildir. AB hukuku da
bu süreçte Topluluk hukukunun sahip olduğu ulusüstü niteliklere tam
anlamıyla sahip değildir. 2. ve 3.
sütunlarda otonom ve ulusüstü nitelikteki kurumlar olarak Komisyon,
Avrupa Parlamentosu ve ABAD’ın
yetkileri kısıtlanmıştır. Ayrıca tek
kurumsal çerçeve bulunmasına rağmen, AB ve Topluluk kurumları da
tam manasıyla örtüşmemektedir.
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Lizbon Antlaşması sonrası yapıda
ise, AB hukukunda özellikle hukuki
araçları, oy birliği ile karar alma mekanizması, yargısal denetim mekanizması ve hukukunun etkisi itibariyle ortak ve dış güvenlik politikası
çerçevesinde, sütunlu yapının izlerinin sürdüğünü iddia etmek çok da
yanlış bir iddia olmayacaktır.
Okuma Listesi
Curtin, Deidre. “The Constitutional
Structure of the Union: A Europe of
Bits and Pieces”, Common Market
Law Review, Cilt: 30, 1993, s. 17–69.
Curtin, Deirdre. “From a Europe of
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Tam Uyumlaştırma
(Total Harmonization)
–İlke GÖÇMEN–
Tam uyumlaştırma, İç Pazar’a erişmeye yönelik tekniklerden pozitif
bütünleşmenin aracı olan uyumlaştırmanın türlerinden bir tanesidir.
Tam uyumlaştırma, tanımı ve içeriği, hukuki sonuçları ve avantajları
ve dezavantajları yönünden ele alınabilir.
Tam uyumlaştırma, bir Avrupa Birliği (AB) tasarrufu ile bir konunun her
yönüyle düzenlenmesi, dolayısıyla
Üye Devletlerin farklı kurallarına
yer kalmaması anlamına gelir. Tam
uyumlaştırma tasarrufu, malların
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serbest dolaşımı üzerinden örneklendirilirse genellikle iki kayda yer
verir. Birincisi, bu tasarruf ile uyumlu malların, serbestçe ithal edilebileceği ve pazarlanabileceği belirtilir. İkincisi, bu tasarruf ile uyumlu
olmayan malların, üretimi ve satışı
tamamen tek bir Üye Devlet içinde
gerçekleşse bile, satılamayacağı belirtilir.
Tam uyumlaştırmanın hukuki sonuçları üçe ayrılabilir. Birincisi, tam
uyumlaştırma tasarrufunun varlığı
hâlinde Üye Devletin yetkisi, o tasarrufun düzenlediği alanlar bakımından, artık sona ermiş demektir.
İkincisi, tam uyumlaştırma tasarrufunun varlığı hâlinde Üye Devletler,
artık, o tasarruf ile uyumsuz olan
ulusal kurallarını haklı gösterebilmek için kurucu antlaşmadaki serbest dolaşımlar –temel serbestîler–
ile ilgili istisna sebeplerini kullanamaz. Üçüncüsü, tam uyumlaştırma
tasarrufunun varlığı hâlinde Üye
Devletlerin o tasarruf ile uyumlu
olan ulusal kuralları, artık, kurucu
antlaşmadaki serbest dolaşımlar
–temel serbestîler– ışığında ele alınamaz.
Tam uyumlaştırma, özellikle asgari
uyumlaştırma ile kıyaslandığında,
birtakım avantaj ve dezavantajlar
taşır. Bir taraftan tam uyumlaştırma, herkes için eşit şartlar oluşturduğundan özellikle ölçek ekonomisine (daha iyi) hizmet etme
avantajını taşımaktadır. Öte taraftan
tam uyumlaştırma, zaman zaman
müzakerelerinin uzun sürebilmesi,
değişiklik ihtiyacı olduğunda hızlı993

ca değiştirilemeyebilmesi ve ulusal
çeşitliliğe son verebilmesi gibi kimi
dezavantajlar da taşımaktadır.
Okuma Listesi
Barnard, Catherine. The Substantive
Law of the EU: The Four Freedoms,
New York: Oxford University Press,
5. Baskı, 2016, s. 580–600.
Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Maddi
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Tamamen Ülke İçi İlişki
Kuralı (Wholly Internal
Rule)
–İlke GÖÇMEN–
Tamamen ülke içi ilişki kuralı, İç Pazar’a erişmeye yönelik tekniklerden
negatif bütünleşme çerçevesinde
karşımıza çıkmaktadır. Bu kural bu
bağlama oturtulduktan sonra açıklanacaktır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
temel serbestîler ile ilgili ortak çerçeve kullanmaktadır. Herhangi bir
somut uyuşmazlık yönünden, birinci aşamada, o somut uyuşmazlık ile
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek
düzenleme getiren bir Avrupa Birliği (AB) tasarrufu, yani pozitif bütünleşme, var mı diye bakılır. Eğer
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varsa uyuşmazlık ona göre çözülür.
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut
uyuşmazlık temel serbestîlerden
herhangi birisinin uygulama alanı
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem, temel serbestîler bakımından,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık veya vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer
oluşturuyorsa dördüncü aşamada,
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem haklı gösterilebilir nitelikte mi diye –haklı gösterme– bakılır.
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte değilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş
demektir, dolayısıyla o önlem bir kenara bırakılır ve somut uyuşmazlık
temel serbestîler uyarınca çözülür.
Tamamen ülke içi ilişki kuralı yukarıdaki ortak çerçevenin ikinci aşaması
ile ilgilidir. Temel serbestîler, diğerlerinin yanında, bir somut uyuşmazlık sınır aşırı unsur taşıyorsa uygulanabilir. Başka bir ifadeyle, bir somut
uyuşmazlık tamamen bir ülkenin içi
ile ilgiliyse temel serbestîler uygulama alanı bulamaz. Sınır aşırı unsur,
bir somut uyuşmazlıktaki durumu
AB hukuku ile bağlayıcı etmeni oluşturan, bir başka deyişle AB hukukunun tetiklenmesini sağlayan koşulu
oluşturur. Bir uyuşmazlık yalnızca
tek bir Üye Devlet ile ilgiliyse, bu
anlamda tamamen ülke içi ilişki olarak addediliyor veya sınır aşırı unsur
içermiyorsa o uyuşmazlık o devletin
hukukuna tabi olur. Buna karşılık bir
uyuşmazlık tek bir Üye Devlet sınırını aşan nitelikte bir unsur ihtiva
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ediyorsa o uyuşmazlık –bir temel
serbestînin kapsamında kalmak için
gerekli diğer koşulları da taşımak
kaydıyla– AB hukukuna tabi olur.
Tamamen ülke içi ilişki kuralına
örnek olarak Moser kararı (Case
180/83) ve Pistre kararı (C–321/94,
C–322/94, C–323/94 and C–324/94)
gösterilebilir.
Okuma Listesi
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Tamamlayıcı Yetki
(Complementary
Competence)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 2’de düzenlenen yetki kategorilerinden bir tanesi
olan tamamlayıcı yetki, Avrupa Birliği’nin (AB) Üye Devlet yetkisinde
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bulunan bir konuda sadece kurucu antlaşmalarda öngörülen belirli
alanlarda ve koşullar dahilinde Üye
Devletlerin eylemlerini desteklemek, koordine etmek veya tamamlamak amacıyla tasarrufta bulunması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
tamamlayıcı yetkinin geçerli olduğu
alanlarda herhangi bir şekilde Birliğe devredilen bir yetki söz konusu
değildir. İnsan sağlığının korunması
ve iyileştirilmesi, sanayi, kültür, turizm, eğitim, mesleki eğitim, gençlik
ve spor, sivil savunma, idari işbirliği
konuları Birliğin tamamlayıcı yetkisi
kapsamındaki alanlar olarak ABİHA
md. 6’da hüküm altına alınmıştır.
Birliğe tanınan tamamlayıcı yetkinin
kullanımının, sınırlı olarak belirlenen
bu alanlarda Üye Devlet mevzuatlarını uyumlaştırmayı içermediği yine
aynı maddede düzenlenmiştir. Nitekim aksi durum ulusal yetkinin Birlik
tarafından ihlali anlamına gelecektir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem. “Avrupa Birliğinde
Yetki Sorunu ve Lizbon Antlaşması”,
Sanem Baykal et.al. (der), Avrupa
Birliğinin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2008, s. 235–274.
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Tarama (Screening)
–Hatice YAZGAN–
Tarama, Avrupa Birliği (AB) ile Birliğe aday ülke arasında yürütülecek
katılım müzakerelerinin hazırlık
aşaması olarak kabul edilmektedir.
Tarama aşaması, fasıllara bölünmüş
AB müktesebatı ile aday ülke mevzuatını karşılaştırarak, AB üyelik sürecinde aday ülkenin yapması gerekenleri ortaya koyma amacını taşır.
Bu süreçte aday ülke de AB müktesebatını inceleyerek, aday ülkenin
hangi bakımlardan AB ile uyumlu
olmadığını değerlendirir. Bu aşamada Avrupa Komisyonu her fasıl için
aday ülkenin AB mevzuatı ile uyum
durumunu ortaya koyan “tarama
sonu raporları”nı hazırlayarak üye
devletlere sunar. Tarama raporları
ile Komisyon, her fasıl için fiili müzakerelere doğrudan başlamayı ya da
fasılların açılması için açılış kriterleri
(opening benchmarks) belirlemeyi
tavsiye edebilir. Açılış kriteri olarak fasıl kapsamına gören konuda
bir eylem planı ya da strateji oluşturulması, yasa çıkarılması olabilir.
(Varsa) öngörülen kriterler aday
ülke tarafından yerine getirildikten
ve tarama aşaması sona erdikten
sonra, Konsey oybirliği ile fasılların
müzakereye açılmasını onaylar. Açılması onaylanan fasıl için, aday ülke
kendi müzakere pozisyon (negotiating position) belgesini, Komisyon
da Birliğin görüşünü yansıtan ortak
pozisyon (common position) belgesini oluşturacaktır. Aday ülkenin
sözkonusu fasıldaki pozisyon bel996

gesi; mevzuat uyumunda mevcut
durumunu, uyum çalışmalarına ilişkin takvimi içerir ve Konsey Dönem
Başkanlığı’na sunulur. AB tarafından
hazırlanan ve Konsey tarafından oybirliği ile onaylanması gereken ortak
pozisyon belgesi fasıllar için kapanış
kriteri de oluşturabilir. Kapanış kriteri ilgili fasıl için bir politika stratejisi oluşturulması, bir idari yapının
oluşturulması olabilir.
Okuma Listesi
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TARGET – TARGET
2 (Trans-European
Automated Real-time
Gross Settlement Express
Transfer)
–İmre ERSOY–
TARGET Parasal Birlik ile beraber
1999 yılı itibariyle Avro’yu takiben
tek bir ödemeler sistemi olarak devreye girmiştir. TARGET (Trans EuroAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

pean Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer System)
Avrupa otomatik, anında büyük
meblağlı ödeşme ekspres transfer
sistemini ifade etmektedir. TARGET,
Avro bölgesinde üye ülkelerin ulusal
ödeme sistemlerini birbirine bağlayarak sınır ötesi Avro cinsi ödemelerin yapılmasını sağlamıştır. TARGET’a
Avro Bölgesi dışı Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinin de katılımı sağlanmıştır.
Ödeme kolaylıkları için Avrosistemi,
Avro cinsinden yüksek meblağlı ödemeler için TARGET2 (Trans European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System-2)
sistemini kurmuştur. TARGET2, TARGET’ın 2. jenerasyonudur ve 2007
tarihi itibariyle işlemeye başlamıştır
ve 2008 itibariyle TARGET’ın yerine
geçmiştir. TARGET, ülkelerin mevcut
ulusal ödemeler sistemlerini birbirine pahalı ve yetersiz şekilde bağlarken TARGET2 tek bir sistem olarak devreye girmiştir.TARGET2’nin
uyumlaştırılmış temel servisleri sunması, tek bir teknik platform sağlaması ve tek bir fiyat yapısına göre
fiyatlanması öngörülmüştür.
TARGET2’de Banque de France,
Deutsche Bundesbank ve Banca d’Italia Avrosistemi adına sistemin kurucusu ve hizmet sağlayıcısı olarak
görev yapmaktadırlar. Target2’nin
hedefleri Avro Sistemi’nin para politikası uygulamasını ve Avro para
piyasasını desteklemek, ödemeler
piyasasında sistemik riski en aza indirmek, Avro cinsi sınır ötesi ödemelerin verimli bir şekilde yapılmasını
sağlamaktır. TARGET2 Merkez BanAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kaları ve ticari bankaları tarafından
kullanılmaktadır.
Okuma Listesi
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TARGET2-Securities (T2S)
–İmre ERSOY–

TARGET2-Securities (T2S) 2015 haziran ayında hayata geçirilmiş olan,
menkul kıymet ödeşmesi için kullanılan diğer bir ifadeyle menkul kıymet işlemi yapıldığı zaman menkul
kıymetin ve karşılığında paranın el
değiştirmesini sağlayan sistemdir.
T2S yerel ve sınır ötesi ödemeler
arasındaki maliyet farkını tek bir
piyasa kurallar ve uygulamalar altyapısı sunarak kaldırmıştır. Böylece
20 kadar Avrupa ülkesi T2S’den yararlanmaktadır. T2S platformundan
yararlanmak için bir menkul kıymet
hesabı ve platforma bağlı bir merkez
bankasında da para hareketleri için
bir hesabın varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece menkul kıymetler
ve para aynı anda el değiştirmektedir. Merkez Bankası parası kullanıldığı için de karşı taraf riski çok
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daha düşük olmaktadır. T2S Avrupa
finansal piyasalarının entegrasyonu
için önemli bir adım olmakla birlikte
rekabeti de artırmaktadır.
T2S projesi Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya Merkez Bankaları tarafından yürütülmekte ve Avrupa
Merkez Bankası tarafından koordine edilmektedir. T2S’yi kullanarak
menkul kıymet ve para el değişimi
konusunda böylece tek bir ücret söz
konusu olmuştur. Meblağ ne olursa olsun eşit fiyat söz konusudur.
T2S’nin ücreti herhangi bir karlılık
gütmeyecek şekilde sadece tüm
maliyeti kapsamaktadır.
Okuma Listesi
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TARIC (Integrated Tariff
of the Community)
–T. Mesut EREN–
Topluluğun entegre gümrük tarifesi,
Avrupa Birliği’nin (AB) gümrük tarifeleriyle ticaret ve tarımla ilgili tüm
yasal mevzuatını birleştiren çok dilli
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bir veri tabanıdır. Bu uygulamaların
uyumlaştırılmış olması tüm üyelerde tek tip uygulanmasına yardımcı
olurken, AB’ye ithalat veya AB’den
ithalat yapmak isteyen tüm ekonomik aktörler için de bu önlem
veya kısıtlamalarla ilgili ön bilgi ve
şeffaflık sağlanmasına katkı sağlar.
TARIC’in bir diğer katkısı da bu alanlarda istatistiki bilgi sağlanmasını
kolaylaştırmasıdır.
Okuma Listesi
European Commission, Customs
and Taxation,
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Tarım ve Kırsal Kalkınma
İçin Özel Katılım
Programı (Special
Accession Programme
for Agriculture and Rural
Development (SAPARD))
–Selvi EREN–
Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Özel
Katılım Programı (SAPARD), Orta
ve Doğu Avrupa’daki aday ülkelere
verilen mali yardım aracına verilen
isimdir. 2007 yılında diğer programlarla birlikte Katılım Öncesi Mali
Yardım Katkı Aracı’nın (IPA) altında
tek bir araca dâhil edilen SAPARD,
tarım sektörlerinde ve kırsal bölgelerdeki yapısal düzenlemeleri desAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tekleme amacını taşımıştır. Haziran
1999 tarihinde başlatılan SAPARD,
aday ülkelerin tarım sektörünü ve
kırsal kalkınma politikalarını Avrupa
Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası’na yaklaştırma hedefiyle uygulanmıştır. SAPARD’dan faydalanan ilk
aday ülke Bulgaristan olmuştur.
Gündem 2000’in bir parçası olan
SAPARD’dan faydalanan aday ülkeler 2004 genişlemesinin ardından
sadece Bulgaristan, Romanya ve
Hırvatistan olmuştur. 2000-2006
yılları arasında Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinin tarım sektöründeki reform çalışmalarını destekleyen SAPARD’ın 2004 yılına kadarki ortalama bütçesi 560 milyon Avro olarak
hesaplanmıştır.
Aday ve potansiyel aday ülkelere
yapılan mali yardımların tek çatı
alında birleştirildiği IPA; PHARE,
PHARE CBC, ISPA, SAPARD ve CARDS’ın yanı sıra Türkiye için mali yardım aracını da içermektedir. 20072013 arası dönemde (IPA I) aday ve
potansiyel aday tüm ülkelere 11,5
milyar Avro ayrılmıştır. 2007-2013
yılları arasında potansiyel aday ve
aday ülkelere verilen mali yardımlar
beş ana başlık altında incelenmiştir: Bölgesel kalkınma, geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanma,
kırsal kalkınma, insan kaynaklarının
geliştirilmesi ile son olarak sınır ötesi iş birliği.

Her bir ülke için 7 yılı kapsayacak
şekilde Endikatif Strateji Belgesi
hazırlanmıştır. Bu yönüyle ülkelerin
kendi reform ihtiyaçları ve kalkınma
planlarına özel olduğu için mali yardım aracının daha fazla benimseneceği ve daha etkili sonuçlar doğuracağı öngörülmüştür. IPA II sürecinin
bir diğer yenilikçi özelliği sektörel
yaklaşıma öncelik vermesidir. Daha
uzun dönemli ve sürdürülebilir bir
yaklaşım olarak getirilen sektörel
yaklaşımın mali kaynakların daha
etkin ve etkili şekilde kullanılmasını
sağlayacağı vurgulanmıştır.
Okuma Listesi
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2014 ile 2020 yıllarını kapsayan IPA
II döneminde getirilen en büyük yenilik aday ve potansiyel aday ülkelere ayrı ayrı odaklanılması olmuştur.
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Tarife Dışı Engeller
(Non-Tariff Barriers)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Gümrüklerde alınan vergi olarak tanımlanan gümrük tarifeleri dışında
uluslararası mal ve hizmet akımlarının serbest ticaret koşulları altında
gerçekleşmesine mani olan her türlü araç ve politika tarife dışı engel
olarak nitelendirilmektedir. Kotalar,
gönüllü ihracat kısıtlamaları, ithalatta ek vergi uygulaması, dengeleyici vergi, ithalatın zorlaştırılması
ve anti-damping gibi tarife dışı engeller uluslararası ticarette kullanılmaktadır. 1970’li yıllardan bu yana
kullanılan tarife dışı engellerin sayısı
gittikçe artmaktadır.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations
Conference on Trade and Development – UNCTAD) tarafından yapılan
sınıflandırmaya göre tarife dışı engeller öncelikle ithalata ve ihracata
getirilenler olarak ikiye ayrılmakta,
sonrasında ise ithalata getirilen tarife dışı engeller teknik ve teknik
olmayan şeklinde iki başlık altında
toplanmaktadır. Bu kapsamda sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticarette teknik engeller, sevk öncesi
inceleme ve diğer uygulamalar ithalata getirilen teknik engelleri oluştururken; ticaret korunma önlemleri, otomatik olmayan lisanslama,
kotalar ve nicelik kontrol önlemleri,
fiyat kontrolleri, rekabeti etkileyen
önlemler ve ticaretle bağlantılı yatırım tedbirleri ithalata getirilen
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teknik olmayan engellerdir. Ayrıca
satış sonrası hizmetlere ilişkin kısıtlamalar, sübvansiyonlar, fikri mülkiyet, menşe kuralları ve kamu alımlarına ilişkin kısıtlamalar da ithalatın
önündeki teknik olmayan diğer engellerdir.
Son olarak ihracata ilişkin önlemler
de tarife dışı engeller arasında yer
almaktadır. Tüm bunlar arasında
kotalar en yaygın şekilde kullanılan
tarife dışı engellerdir. Bu kapsamda
belirli bir süre zarfında bir ülkeye
ithalatı gerçekleştirilen mal miktarı
için tavan miktar belirlenmek koşuluyla yerli muadilin fiyatının yüksek
tutulması amaçlanmaktadır.
Okuma Listesi
United Nations Conference of Trade
and Development, (2015), International Classification of Non-Tariff
Measures,
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20122_en.pdf
TUİÇ Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği, (2014), Tarife Dışı Engeller (Non-Tariff Barrier), http://www.
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Akgül, B. “Tarife Dışı Önlem ve
Gümrük Tarifeleri Ne Demektir?”,
Lojiblog, 2015, http://www.lojiblog.
com/tarife-disi-onlemler/
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Tarihsel Kurumsalcılık
(Historical
Institutionalism)
–Sezgin MERCAN–
Tarihsel kurumsalcılık kurumların
siyasi eylemleri yönlendirme potansiyellerini öne çıkarmaktadır. Literatüre göre, tarihsel kurumsalcılık kurumları bireylerin, çıkarları için neyin en iyi olacağını belirleyen zeminler olarak görmektedir. Kurumlar,
ilgili aktörlerin hedef ve tercihlerini
şekillendirme gücüne sahip kabul
edilmektedirler. Aktörlerin stratejik
tercihleri üzerinde uzun vadede derin etkilere sahip olabilmektedirler.
Bunu yaparken de siyasi bir yapılandırmaya yol açabilmektedirler.
Bir başka deyişle, aktörlerin siyasi
davranışlarını yapılandırmaktadırlar. Prosedür, kural ve normların zamanla birikim sağlayarak bu kurumlarca temsil edilmeleri ve aktörlerin
de bu temsillerden etkilenmeleri
söz konusu olmaktadır. Kimliklerin
ve önceliklerin oluşumu bu bağlamda gerçekleşmektedir. Kurama göre,
aktörlerin kurumsal dayanaklardan
bağımsız olarak öncelikleri ve çıkarları belirleme potansiyeli sınırlıdır. Dolayısıyla bireylerin eylemleri
hedef odaklılıktan ziyade bağlam
odaklı bir nitelik sergilemektedir.
Zamanla bağlam ve koşullar değiştikçe insanların tercih ve öncelikleri
de değişim göstermektedir. Devletler en önemli kurumsal bağlamları
oluşturmaktadırlar. Toplumdan etkilendikleri gibi, toplumları da etkilemektedirler.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Kurumların rollerine tarihsel açıdan bakıldığında, onların, geçmiş
tercihlerden hareketle davranışları
kısıtlayabildikleri de ifade edilebilmektedir. Kurumların içeriğini
oluşturan norm ve değerlere, davranışların gerekçelerinin açıklanması bağlamında ayrı bir önem de
atfedilmektedir. Bu teori, ulusüstü
kurumların oluşumunu, savaş sonrası koşullar gibi, belli tarihsel bağlamlarda ele almayı önermektedir.
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
(AET) oluşumu, o dönemin koşullarının şekillendirdiği tercihlerle
gerçekleştirilmiştir. Öte yandan,
Tarihsel Kurumsalcılık bütünleşme
ya da bütünleşememeyle ilgili tahminlerde bulunmamakta, kurumsal
zeminde aktörlerin rasyonel davranışları, stratejik pazarlık, tercihlerin
oluşumu üzerinden öngörüler geliştirmektedir. Bu bağlamda, Avrupa bütünleşmesinin kümülatif bir
gelişme çizgisi takip ettiği değerlendirilmektedir. Bu, önceki kararların
sonrakiler için zemin oluşturması
anlamını taşımaktadır. Siyasi ve ekonomik gerekçelerle gerçekleştirilen
kurumsal bir örgütlenme kolektif
bir davranışın yapılandırılmasında
temel faktördür. Bu kuramda siyasi sonuçları sistemin gerektirdiği
hususlar olarak kabul eden işlevselci yaklaşımdan ziyade kurumları önemseyen yapısalcılık vurgusu
öne çıkmaktadır. Sosyal ve siyasi
kurumların, sermaye ve işgücü arasındakiler gibi karşılıklı etkileşimleri
nasıl yapılandırdıkları araştırılmaktadır. Yasa koyucular, seçmenler ve
yargı mensupları arasındaki ilişkileri
ulusal düzeydeki kurumların nasıl
1001

şekillendirdiği de inceleme konusudur. Tarihsel Kurumsalcılık üst düzey
politikalarla gündelik kararlar ve bu
kararları oluşturan kurumlar arasında adeta irtibat kuran bir niteliğe
sahiptir.
Tarihsel Kurumsalcılıkla ilgili literatürde kurumlar, siyasi ve ekonomik
yapılanma ve örgütlenme içine dahil
olan resmi ve gayri resmi prosedür,
rutin, norm ve ortaklıklar olarak tanımlamaktadır. Tarihsel kurumsalcılar kuruluşlarca uygulanan kurallar
ve sözleşmeler ile kurumları bağdaştırmaktadırlar. Kurumsal gelişim
ve ilerlemenin İzlek Bağımlılığı ile
birlikte değerlendirilebileceğini savunmaktadırlar. Kurumlar bireylerin
eylemleri aracılığıyla siyasi sonuçlar
üzerinde etki sahibi olabilmektedirler. Dolayısıyla Tarihsel Kurumsalcılık kurumların birey davranışlarını
nasıl etkilediği sorusunu da cevaplamaya çalışmaktadır. Literatürde Kurumsalcılar bu soruya ‘hesaplama’
ve ‘kültürel’ yaklaşım ile cevap vermektedir. Aktörlerin nasıl davrandığı, kurumların ne yaptığı ve kurumların zamana karşı niçin direndikleri
sorularına hesaplama yaklaşımından verilebilecek cevap insan davranışındaki stratejik hesapları odağa
yerleştirmektedir. Bir başka deyişle,
bireyler amaçlarına ulaşmaya çalışırken maksimum fayda sağlayacak
seçenekler üzerinden bunu gerçekleştirmeyi istemektedirler. Dolayısıyla kurumsal analizlerde aktörlerin hedef ve tercihleri adeta dışsal
bir veri olarak konumlanmaktadır.
Kurumlar aktörlerin davranışlarını,
onlara, diğer aktörlerin davranışla1002

rıyla ilgili bilgi kalıpları sunarak etkilemektedirler. Bu esnada aktörlerin
diğerleriyle ilgili beklentilerinde değişiklik de yaratabilmektedirler. Bu
noktada hesaplanması gereken bir
stratejik iletişim şekli ortaya çıkmaktadır. Kültürel yaklaşımda ise sadece
stratejik davranışlar değil, bireylerin
dünya görüşleri de değerlendirilmektedir. İnsan davranışlarının rasyonel ve belli bir amaca yönelik olabileceği bilgisini göz ardı etmeden,
davranışların amaçlar doğrultusunda ne ölçüde belli rutinler ve kalıplar dahilinde değerlendirilebileceği
açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımda bireyler fayda maksimizasyonundan ziyade tatmin arayışında
olan aktörler şeklinde konumlandırılmışlardır. Kurumlar eylemler için
ahlaki çerçeveler çizen ve referanslar oluşturan kaynaklar olarak kabul
edilmişlerdir. Bireyler de kurumların
dünyasında varolan unsurlar olarak
görülmüşlerdir. Kurumlar bireylere,
davranışlarında örnek alabilecekleri
kalıplar ve yararlı bilgiler sunarlarken, aktörlerin kimliklerini ve tercihlerini de etkilemektedirler.
Okuma Listesi
Aspinwall, Mark. D ve Gerald Schneider. “Same Menu, Seperate Tables:
The Institutional Turn in Political
Science and the Study of European
Integration”, European Journal of
Political Research, Cilt: 38, 2000, s.
1-36 ve Bulmer, Simon. J., “New institutionalism and the governance of
the Single European Market”, Journal of European Public Policy, cilt. 5,
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AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Hall, Peter. A. ve Rosemary C. R.
Taylor. “Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political
Studies, Vol. 44, No. 5, 1996, s. 936957 ve Pollack, Marc. “New Institutionalisms and European Integration”, Antje Wiener ve Thomas Diez,
(der.) European Integration Theory,
New York: Oxford University Press,
2004.
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Tasarım		
(Industrial Design)
–Emriye Özlem ŞEKER–
Tasarım, ürünün tümü veya bir
parçasının görünümüne sağlanan
hukuki korumadır. Tasarım, bir ürünün görünümündeki yeniliği ve ayırt
edici niteliği koruma işlevini yerine
getirmektedir. Tasarım korumasının
amacı ürünlerin görünümündeki
yeniliklerin, tüketicilerin tasarıma
dayalı tercihlerinin ve hak sahiplerinin tasarımla ilgili ekonomik çıkarlarının korunmasıdır.
Ürün; birleşik ürün veya bu ürünün
parçaları, ambalaj, süs, grafik semboller ve bilgisayar programları hariç tipolojik karakterler dâhil olmak
üzere bir endüstriyel veya zanaat
eşyasıdır. Tasarım ile korunan görünüm ise ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin
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çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme
veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanabilir.
Tasarım hakkı korumasından faydalanabilmek için ilgili görünümün
yeni ve ayırt edici niteliğe sahip
olması gerekir. Yenilik ilgili tasarımın dünyanın herhangi bir yerinde
daha önce kamuya sunulmamış olmasıdır. Tasarımlar arasında küçük
farklılıklar olması halinde aynı kabul
edilirler, dolayısıyla sonraki tarihli
tasarım yeni sayılmaz. Ayırt edici nitelik ise ilgili tasarımın kullanıcı üzerinde hâlihazırda kamuya sunulmuş
herhangi bir tasarımdan farklı bir
izlenim yaratmasıdır.
Tasarımlar tescil edilerek veya tescilsiz korunabilmektedir. Buna karşın tescilsiz tasarımlar daha dar ve
belirli hak ihlallerine karşı hukuki
koruma sağlamaktadır. Tasarım
koruma süresi başvuru tarihinden
itibaren beş yıldır ve beş yılda bir
yenilenmek suretiyle en fazla yirmi beş yıla kadar uzatılabilir. Tescil
edilen tasarımlar tasarım sahibine
münhasır haklar tanır. Tasarım hakkı
üçüncü kişilerin ilgili tasarımı izinsiz
olarak her türlü ticari amaçlarla kullanmasını ve elinde bulundurması
yasaklar. Tescil edilmeyen tasarımlar ise ancak kamuya sunulduğu bilinen tasarımları, sonraki tarihli aynı
veya genel izlenim itibariyle ayırt
edilemeyen tasarımlara karşı korumaktadır.
Tasarımlara ilişkin uluslararası anlaşma olarak 1925’te imzalanıp
1928’de yürürlüğe giren Lahey An1003

laşması belirtilebilir. Bu Anlaşma
ile başvuranlara Anlaşma’ya taraf
birden fazla ülkede tasarım tescil
başvurusunda kolaylık sağlanmaktadır. Lahey Anlaşması, Birleşmiş
Milletler (BM) uzmanlaşmış uluslararası örgütlerinden biri olan Dünya
Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yürütülmektedir. 1883’te
imzalanıp 1884’te yürürlüğe giren
Paris Sözleşmesi ve 1994’te imzalanıp 1995’te yürürlüğe giren Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları
Anlaşması (TRIPS) ise tasarım koruması için asgari koruma seviyesini
düzenlemektedir. Paris Sözleşmesi
WIPO, TRIPS ise Dünya Ticaret Örgütü tarafından yürütülmektedir.
Dolayısıyla tasarımlara ilişkin, esas
olarak, üç farklı uluslararası anlaşma; iki farklı uluslararası örgüt tarafından yürütülmektedir.
Avrupa Birliği’nde (AB) ise Üye
Devletlerdeki tasarım korumasının
yetersiz bulunması ve Üye Devletler
arasındaki farklı koruma türlerinin
İç Pazar’ın oluşturulmasına olumsuz etkisi sebepleri ile Üye Devletlerin ulusal hukukları yaklaştırılmaya
çalışılmıştır. Üye Devletlerin ulusal
tescilli tasarım düzenlemelerinin
uyumlaştırılması 98/71 sayılı Direktif ile düzenlenmektedir. Buna ek AB
çapında geçerli Topluluk Tasarımı
da geliştirilmiştir. Üye Devletlerdeki
tasarım korumasına paralel Topluluk Tasarımı 6/2002 sayılı Tüzük ile
düzenlenmektedir. Topluluk Tasarımı, Alicante’de (İspanya) bulunan
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi
(EUIPO) tarafından yürütülmektedir. Tüzük iki tür tasarım koruması
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düzenlemektedir: Tescilli Topluluk
Tasarımı ve Tescilsiz Topluluk Tasarımı. Tescilli Topluluk Tasarımı, yenileme ücretlerinin ödenmesi şartıyla,
beş yıldan en fazla yirmi beş yıla kadar geniş kapsamlı tasarım koruması sağlamaktadır. Tescilsiz Topluluk
Tasarımı ise kamuya sunulmadan
itibaren 3 yıl ve daha dar kapsamlı
bir koruma sunmaktadır. Üye Devletlerde ulusal tasarımlar ve Topluluk Tasarımları birbirinden bağımsız
ve aynı anda mevcut olarak bulunabilmektedir.
Okuma Listesi
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü: https://www.wipo.int
Türk Patent ve Marka Kurumu Yayınları: https://www.turkpatent.
gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Publications
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi
(EUIPO): https://euipo.europa.eu

Tavsiye
(Recommendation)
–Narin İDRİZ–
Tavsiye, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
288’de sayılan ikincil hukuk kapsamındaki Birliğin hukuki tasarruflarındandır. Bunlar, Avrupa Birliği’nin
(AB) zorunlu bir hukuki çerçeve
dayatmadan belirli hedeflere ulaşmaya çalıştığı bağlayıcı olmayan
tasarruflardır. Tavsiye, AB kurumAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

larının görüşlerini bildirmelerini ve
muhataplarına hukuki yükümlülük
getirmeden bir eylem önerisi sunmalarını sağlamaktadır.
Tavsiye, hukuki olarak bağlayıcı olmasa da siyasi ve ahlaki ağırlık taşımakta ve muhatapları üzerinde
yapılan önerilere uyma ve bunları
takip etme beklentisi oluşturmaktadır. Tavsiye belirli standartları belirleme eğilimindedir. Bu nedenle de
gelecekte kabul edilmesi beklenen
bağlayıcı mevzuat için gösterge niteliğindedir. Genellikle belirli bir
konunun özel ayrıntılarıyla ilgilenir,
ancak ortak dış ve güvenlik politikası ile ilgili konular dışında herhangi bir politika alanında kullanılabilir.
AB’nin daha az yetkiye sahip olduğu
politika alanlarında tavsiyeler daha
genel niteliktedir. Buna örnek olarak
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
Tanımlanması ile ilgili 3 Nisan 1996
tarihli Komisyon Tavsiyesi (96/280)
gösterilebilir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
342–352.
Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2.
Baskı, 2017, s. 123.
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Tazminat Davası		
(Action for Damages)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği’nin (AB) sözleşmeye dayanan veya sözleşme dışı sorumluluğu tazminat davası yoluyla
denetlenmektedir. Sözleşme çerçevesinde, sözleşme tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD)
yetkili kılınması durumunda sözleşmenin tabi olduğu hukuka göre
tazminat davası sözkonusu olabilir.
Sözleşme dışı sorumluluk çerçevesinde AB’nin kurum, organ, ofis ve
ajanlarının veya vazifesini ifa ederken personelinin kusurlu tasarruf
veya ihmaliyle sebep olduğu zararı
tazmin etme yükümlülüğü bulunmaktadır. AB’nin sorumluluğu çerçevesinde ABAD’ın münhasır yargı
yetkisi vardır. Genel Mahkeme,
konu bazlı olarak tazminat davalarında yetkili mahkemedir, kararları
ise Adalet Divanı’nda temyiz edilebilir. Tazminat davası bağımsız ve
özerk bir yargı yoludur. Davacılar
Üye Devletler veya gerçek ve tüzel
kişilerdir.
Tazminat davası AB’nin hukuka aykırı davranışı nedeniyle uğranılan
zararı tazmine yönelik bir eda davasıdır. AB’nin sözleşme dışı sorumluluğu çerçevesinde kümülatif maddi
şartlar kurumun/organın hukuka
aykırı eylem veya işlemi, uğranılan
zarar ve sözkonusu davranış ile zarar arasında illiyet bağının bulunmasıdır. Bu çerçevede AB’nin sözleşme
dışı sorumluluğu için ihlal edilen
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AB hukuku kuralının kişilere haklar
bahşeden bir kural olması, yeterince ciddi bir ihlalin bulunması ve ihlal ile uğranılan zarar arasında illiyet
bağının bulunması gerekmektedir.
Zararın bilfiil ve kesin olması gerekir.
Zarar maddi ve maddi olmayan zararları kapsar ve davanın amacı uğranılan zararın gerçekleşmesinden
önceki eski haline döndürme şeklinde tazmininin sağlanmasıdır. Davanın zarara sebebiyet veren olayın
gerçekleşmesinden itibaren 5 yıllık
zamanaşımı süresi içerisinde açılması gerekir. Yeterince ciddi ihlal şartı
açısından, kurumun veya organın
geniş takdir yetkisinin bulunduğu bir
alanda bu takdir yetkisinin sınırlarını
bariz ve ağır şekilde gözardı etmesi
şartı aranırken, takdir yetkisinin olabildiğine sınırlı olduğu veya hatta
olmadığı durumlarda AB hukukunun
başlıbaşına ihlali yeterince ciddi ihlal oluşturabilir. Yeterince ciddi ihlal
tespitinde ayrıca düzenlenen hukuki durumun giriftliği, mevzuatın
yorumlanması ve uygulanmasındaki
karşılaşılan zorluklar, tasarruf sahibi
kurumun veya organın takdir yetkisinin kapsamı, ihlal edilen hukuk
kuralının açıklık ve kesinlik derecesi,
hukuki hatanın mazur görülebilirlik
derecesi ve ihlalin kasti veya taksirle
olup olmadığı gibi unsurlar dikkate
alınmaktadır. Tazminat davasının
sözkonusu tasarruf açısından hukuki
sonucu, hukuka aykırılığı tespit edilerek tazminata mahkum edilmesine
sebebiyet veren bu tasarrufun taraflar arasında uygulanmamasına hükmedilmesidir.
AB’nin hukuka uygun eylem ve iş1006

lemi neticesinde uğranılan sıradışı
(anormal) ve özel nitelikteki zararlar
nedeniyle AB’nin kusursuz sorumluluğu da sözkonusu olabilir. Bu itibarla tazminata hükmedilebilmesi için,
sözkonusu eylem veya işlemin belirli
ekonomik aktörleri diğerlerine nazaran orantısız tarzda sıradışı/özel
zarar olarak nitelenebilecek şekilde
etkilemesi ve uğranılan zararın sözkonusu ekonomik faaliyeti sürdürmenin doğasında varolan ekonomik
risklerin sınırlarını aşacak şekilde
özel/sıradışı bir zarar teşkil etmesi
gerekmektedir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem. Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası, Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2006.
Craig, Paul ve De Búrca, Grainne. EU
Law: Text, Cases, and Materials, Oxford: Oxford University Press, 5. Baskı, 2011, s. 556–580.
Karayiğit, Mustafa T.. Avrupa Birliği
Anayasa Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 447–457.

Tek Avrupa Ödeme
Alanı (Single European
Payments Area (SEPA))
–Naib ALAKBAROV–
Tek Avrupa Ödeme Alanı (SEPA), Avrupa Birliği’nin (AB) Avro cinsinden
banka havalelerini basitleştirmek
için bir ödeme entegrasyon girişimidir. SEPA olarak adlandırılan bu
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projenin kelime açılımı Single Euro
Payments Area (Tek Avrupa Ödeme
Alanı) şeklindedir. 2018’den itibaren
standartlaştırılmış yeni uygulama
AB’nin 27 Üye Devletinden, Avrupa
Serbest Ticaret Birliği’nin dört Üye
Devletinden (İzlanda, Lihtenştayn,
Norveç ve İsviçre) ve Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan’dan
oluşan 36 üyeden oluşmaktaydı.
Bu uygulama ile Avrupa’da nakitsiz
ödeme işlemlerinde birlik oluşturulması hedeflenmektedir.
SEPA’nın amacı sınır ötesi ödemelerin verimliliğini artırmak, ulusal
ödeme sistemleri arasındaki farklılıkların kademeli olarak kaldırılması
ve bunların yerine tek tip bir ödeme
sisteminin geçirilmesi hedeflemektedir. Böylelikle daha önce parçalanmış ulusal piyasaları Avro ödemeleri için tek bir yerel ödemeye
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
SEPA ile müşteriler bölgedeki herhangi bir hesaba tek bir banka hesabı ve tek bir ödeme aracı seti ile
nakitsiz Avro ödemeleri yapabilirler.
Avro bölgesi’nde bir ülkede banka
hesabına sahip kişiler, bu hesabı,
örneğin yeni bir ülkede işe başladıklarında, maaş almak ve Avro bölgesi
genelinde ödeme yapmak için kullanabilirler.
Proje, ölçek ekonomilerini elde etmek için ortak finansal araçlar, standartlar, prosedürler ve altyapıların
geliştirilmesini içermektedir. Bunun
da, Avrupa ekonomisi için bölgedeki
toplam sermaye hareketleri maliyetini düşürmesi bekleniyor (toplam
GSYH’nın % 2-3’ü).
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SEPA sisteminin uygulanmasına ile
havalelerde, borç kayıtlarında ve
kartlı ödemelerde Avrupa İç Pazarı
dâhilinde yurt içi - yurt dışı ayrımı
kalmayacaktır. Böylece ulusal ve sınır ötesi toplu ödemeler aynı şekilde gerçekleştirilebilecek.
Okuma Listesi
Single euro payments area (SEPA),
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
consumer-finance-and-payments/
payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en
Single Euro Payment Area (SEPA), https://www.investopedia.com/terms/s/
sepa.asp.
About SEPA, https://www.europeanpaymentscouncil.eu/about-sepa

Tek Bankacılık Lisansı
(Single Banking Licence)
–Yılmaz BAYAR–
Avrupa Birliği’nde (AB) 1985 yılında
yayınlanan Beyaz Kitap ile finansal
serbestleşme süreci başlatılmıştır.
Bu kapsamda bankacılık sektörüne
yönelik 1993 yılında uygulamaya
konulan İkinci Bankacılık Yönergesi (Second Banking Act – 89/646/
EEC), bankacılık sektöründe serbestleşmenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Söz konusu düzenleme ile tek bankacılık lisansına
(TBL – single banking licence) geçilmiştir. Uygulama ile üye ülkelerden
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birisinde bankacılık hizmeti veren
bir kurumun diğer bir üye ülkede
hiçbir izin almaksızın bankacılık hizmeti vermesi amaçlanmıştır. Tek lisans temelinde bütün üye ülkelerde
önerilecek bankacılık hizmetlerinin
listesini içermektedir. Tek bankacılık
piyasası aşağıdaki üç temel üzerinde kurulmuştur:
•

•

•

Bütün üye ülkelerde bankaların
açılması ve işletilmesi, kredi ve
piyasa riskine ilişkin sermaye
teminatı, tek bir müşteri veya
ilgili müşteri gruplarına ilişkin
risk limitleri, muhasebe ve denetim düzenlemelerine yönelik
yasa ve uygulamalarda yeterli
uyumun sağlanması.
Ev sahibi üye ülkeler tarafından ulusal denetleyici otoriteler arasında daha yakın işbirliği
dahil denetim yapılması. Diğer
AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren bankalar, menşe ülkelerindeki bir başka deyişle tek
bankacılık lisansını veren ve
bankanın kayıt olduğu ülkedeki
gözetim kurumları tarafından
denetlenir. Ayrıca kredi kuruluşlarının bağlı kuruluşları konsolide bir çerçevede denetlenirler.
Menşe ülkedeki teftiş otoritesinin kural ve düzenlemelerinin,
bankanın aktif olduğu diğer
üye ülkelerdeki teftiş organları
tarafından karşılıklı tanınması.
AB dışındaki bankalara bağlı kuruluşlara lisans verilmesi
prensip olarak aynı düzenlemelere tabidir ve söz konusu ülke
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ile AB arasında uluslararası bir
anlaşma ile garanti edilmesi gerekmektedir. Böyle bir bağlı kuruluş çalışma izni alırsa, AB’deki
bankalar gibi aynı hakları elde
eder.
Okuma Listesi
Çelik, T. “Avrupa Birliği ve Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı”.
Afyon Kocatepe Üniversitesi İBBF
Dergisi, 8(2), 2006, s.209-224,.
Zahradník, P., Jedlička, J. “Issues
Regarding EU Compliance in the Financial Sector”. EU Office of Česká
Spořitelna, 2004.

Tek Denetim
Mekanizması (Single
Supervisory Mechanism)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Haziran 2012’de Avro Bölgesi Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, banka
denetimini Avrupa Merkez Bankasına devretmek için ilk girişimi gerçekleştirmiştir. Çünkü bu dönemde
Avrupa Birliği (AB) içindeki daha kırılgan bankalar için ve Avrupa İstikrar Mekanizması için önemi görülmüştür. Bu bağlamda Tek Denetim
Mekanizması, Bankacılık Birliği’nin
ilk mantıksal adımıdır çünkü tüm
hissedarların finansal riski paylaşması için önemli bir adım olmuştur. 4 Kasım 2014’te resmi olarak
başlayan Tek Denetim Mekanizması’nın bazı avantajları söz konusudur. Buna göre, denetleyici otorite
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olarak Avrupa Merkez Bankası’nın
seçilmiş olması, sistemik riskleri zaten izleyen ve ödeme sistemini sürdürmek gibi finansal istikrar ile ilgili
konularla ilgilenmek zorunda olan
Merkez Bankası’nın uzmanlığını
daha da arttırması açısından önemlidir. Konsantrasyonun ikinci bir faydası, Merkez Bankası’nın finansal
istikrar hedefini etkin bir şekilde
izlemek için gereken bilgi akışını iyileştirmesidir; bu nedenle kurumlar
arası bilgi paylaşımındaki potansiyel
gecikmelerin ve verimsizliklerin üstesinden gelinebilmektedir. Bir diğer faydası ise, denetleyici işlevinde
toplanan bilgilerin bir merkez bankasının para politikası aktarma mekanizması konusundaki anlayışını
iyileştirebileceği ve dolayısıyla fiyat
arayışını geliştirebileceğidir. 2008
krizi öncesinde Tek Denetim Mekanizmasının oluşturulması politik
olarak düşünülmeyen bir değişim
iken Tek Denetim Mekanizmasının
oluşturulması kayda değer bir başarı yaratmıştır. Çünkü merkezileştirilmiş bankacılık denetimi istikrar açısından Avrupa Birliği ekonomilerini
olumlu etkilemiştir.
Okuma Listesi
Gehrig, T., Messori, M., Leite, A. N.,
Sapir, A., Steffen, S., Tibi, P., Vegara,
D., Vries, C. G. ve M. Xafa. “European Banking Supervision: The First
Eighteen Months”. Schoenmaker, D.
ve Veron, N. edt. Bruegel Blueprint
Series., 25, 2016, s.1-15.
Lombardi, D. ve M. Moschella. “Domestic Preferences and European
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Banking Supervision: Germany, Italy
and the Single Supervisory Mechanism”. West European Politics.
39(3), 2016, s. 462-482.
Rynck, S. “Banking on a Union: the
Politics of Cahnging Eurozone Banking Supervision”. Journal of European Public Policy. 23(1), 2016,
s.119-135.

Tek Pazar (Single Market)
–Melis BOSTANOĞLU–
Tek Pazar; malların, hizmetlerin,
kişilerin ve sermayenin üye ülkeler
arasında serbest dolaştığı, teknik
ve mali sınırların ortadan kalktığı ve
üye ülkeler arasında vergi uyumu
öngören bir ekonomik entegrasyon
hareketidir. Bu da tarife dışı engellerin kaldırılmasıyla mümkündür.
Ekonomik birleşme aşamalarından
dördüncüsü olan ortak pazardan
daha sıkı ve kapsamlıdır.
Tek pazarın temeli 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET)
kuran Roma Antlaşması’na dayanmaktadır. Gümrük birliği esasına
dayanan AET’nin nihai amacı üye ülkeler arasında ekonomik birlik oluşturmaktır. Ekonomik birlik için tüm
engellerden arındırılmış bir ortak
pazara ihtiyaç vardır.
AET’yi tek pazara iten başlıca faktörler petrol krizi ile Japonya ve
ABD’nin ticari üstünlüğüdür. 1980’li
yıllarda tek pazarı hayata geçirebilmek için ekonomik, siyasi ve hukuki
1009

çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en
önemlisi, 14 Haziran 1985’te gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları haricinde dış ticaretin önündeki
tarife dışı engellerin sayımı ve kaldırılmasına ilişkin “Beyaz Kitap”ın
yayımlanmasıdır. Bu raporda tarife
dışı engellerin fiziki, teknik ve mali
engeller olduğu belirtilmiş ve 1985
yılından itibaren bu engellerin kaldırılması için çeşitli önlemler uygulanmıştır. Daha sonra, 1 Temmuz
1987 yılında imzalanan Avrupa Tek
Senedi ile 1992 yılı sonuna kadar
Tek Pazar’ın tamamlanması öngörülmüştür.
Tek pazara sahip birliklerden en
önemlisi AB’dir. 27 AB ülkesi ve 3
Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi (Norveç, İzlanda ve İsviçre) bu tek pazarın içerisindedir.
Okuma Listesi
Dura, Cihan ve Atik, Hayriye. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye,
Üçüncü Baskı, 2007. S. 57-67.
Avrupa Komisyonu, The European
single market,
https://ec.europa.eu/growth/single-market_en
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Tek Tasfiye (Çözüm/
Çözümleme)
Mekanizması (Single
Resolution Mechanism)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Tek Tasfiye Mekanizması (TTM),
üye ülkelerdeki bankalara rehberlik
edecek ortak bir kurallar dizisi hazırlar. TTM Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir. TTM, küresel finansal
krizin ardından Avrupa Birliği’nin
(AB) mali sistemini güçlendirmeyi
amaçlayan bir dizi tamamlayıcı ve
güçlendirici eylemlerinin bir parçasıdır. Bu mekanizma, bir banka başarısızlığının daha geniş ekonomiye
zarar vermemesini veya finansal istikrarsızlığa neden olmamasını sağlamak için vardır. TTM’nin bir diğer
amacı, mükellefler ve reel ekonomi
için başarısız bankaların asgari maliyetle tasfiyesini sağlamaktır. Tek
Tasfiye Mekanizması güçlü, merkezi ve bağımsız bir karar alma sağlar,
Bankalar Birliği’ne üye olan devletler arasında alınan kararların etkin
ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlar,
koordine edilemeyen eylemlerden
kaçınır, finansal istikrar üzerindeki
olumsuz etkileri en aza indirir, kamu
mali desteğine olan ihtiyacı sınırlandırır. Tek Tasfiye Mekanizması
Yönetmeliği ise Bankalar Birliği’ne
katılan AB ülkelerindeki bankaların
tasfiyesi için çerçeveyi oluşturmaktadır. Başlıca özelliklerinden birisi,
banka katkılarıyla finanse edilen bir
Tek Tasfiye Fonu oluşturulmasıdır.
Tek Tasfiye Kurulu tarafından yöAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

netilen Fonun, 31 Aralık 2023’te 55
milyar Avro’luk bir hedef büyüklüğe
ulaşması beklenmektedir.
Okuma Listesi
Asimakopoulos, I.G. “International
Law as a Negotiation Tool in Banking Union: The Case of the Single
Resolution Fund” Journal of Economic Policy Reform. 21(2), 2018, s.
118–131.
Brandt, F. ve M. Wohlfahrt. “A Common Backstop to the Single Resolution Fund”. Journal of Economic Policy Reform. 22(3), 2018, s. 291–306.
European Commission. “Strengthening the EU’s Financial System Bridge Financing Options for the Single
Resolution Fund”. European Political
Strategy Centre,2015, s. 1-5.

Tek Tasfiye Fonu		
(Single Resolution Fund)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Tek Tasfiye Fonu 2014 yılında kurulmuş, 2016 yılında faaliyete geçmiştir ve Bankacılık Birliği’ne katılan 19
Üye Devletteki kredi kuruluşlarından ve belirli yatırım firmalarından
sağlanan katkılardan oluşmaktadır.
Amacı finansal sektörün bir bütün
olarak istikrara kavuşmasını sağlamaktır. Bu fon sayesinde zor durumdaki banka ve finansal kuruluşların
zor durumdan kurtarılması hedeflenmektedir. Tek Tasfiye Fonu’nun
ilk sekiz yıl boyunca (2016-2023)
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kademeli olarak oluşturularak, 31
Aralık 2023’e kadar Bankacılık Birliği’ndeki tüm kredi kuruluşlarının
teminatlı mevduat miktarının en az
%1’i hedef seviyesine ulaşması planlanmıştır. Her bir kurumun bireysel
katkısının hesaplanabilmesi için, kurumların belirli zaman dilimlerinde
gerekli verileri sağlamaları gerekmektedir. Bu nedenle kurumların,
verileri en geç her yılın 31 Ocak tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Bir kurum gerekli tüm verileri
zamanında sunmazsa, Tek Tasfiye
Kurulu, kurumun yıllık katkısını hesaplamak için tahminleri veya kendi varsayımlarını kullanabilir. Fonun
ortaya çıkan masrafları karşılayamaması durumunda olağanüstü expost
katkıları arttırma imkânı vardır. Çünkü henüz olası bir sistematik kriz durumunda ne kadar fona ihtiyaç duyulacağı öngörülememektedir.
Okuma Listesi
Asimakopoulos, I.G. “International
Law as a Negotiation Tool in Banking Union: The Case of the Single
Resolution Fund”. Journal of Economic Policy Reform. 21(2). 2018, s.
118–131.
Brandt, F. ve M. Wohlfahrt. “A Common Backstop to the Single Resolution Fund”. Journal of Economic Policy Reform. 22(3), 2018, s.291–306.
Single Resolution Board (2019). The
Single Resolution Fund. https://srb.
europa.eu/sites/srbsite/files/_def_
srb_fund-web.pdf. 1-12.
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Teknik Destek ve
Bilgi Değişim Aracı
(Technical Assistance and
Information Exchange
(TAIEX Instrument))
–Selvi EREN–
Avrupa Birliği’nin (AB) komşuluk
politikaları ve genişleme müzakereleri kapsamında yer alan Teknik Destek ve Bilgi Değişim Aracı (TAIEX),
kamu mevzuatının AB mevzuatına
yaklaştırılması ve AB’nin en iyi uygulamalarının paylaşılmasında kolaylık
sağlanması konusunda destek sağlamaktadır. İhtiyaçlara yönelik olarak
şekillenen TAIEX temelde çalıştaylar,
uzman görevlendirmeleri ve çalışma ziyaretleri çerçevesinde 1996
yılından bu yana uygulanmaktadır.
TAIEX’ten potansiyel aday ve aday
ülkelerin yanı sıra KKTC, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan,
Libya, Moldova, Fas, Filistin, Suriye,
Tunus ve Ukrayna faydalanabilmektedir. Bunun dışında AB’nin Ortaklık
Stratejisi kapsamındaki ülkeler ile
Bölgesel ve Kentsel Politika Genel
Müdürlüğü, Çevre Genel Müdürlüğü ve Sürdürülebilirlik Hedefleri Yapısal Reform Destek Hizmeti Genel
Müdürlüğü kapsamındaki Avrupa
Birliği üye ülkeleri de TAIEX’ten destek alabilmektedir.
TAIEX, merkezi kamu idarelerinde
çalışan memurlar, yargı ve kolluk
kuvvetleri, Parlamentolar ve Yasama Meclislerinde çalışan mil1012

letvekilleri ve memurlar ile sosyal
ortakların, sendikaların ve işveren
sendikalarının temsilcilerinin başvurularına açıktır. Temel olarak tarım
ve gıda güvenliği özgürlük, güvenlik
ve adalet, çevre, enerji, ulaştırma ve
telekomünikasyonun yanı sıra iç pazar konularında mevzuat uyumunu
hızlandırmak için destek sağlanmaktadır.
Okuma Listesi
European Neighbourhood Policy
And Enlargement Negotiations,
TAIEX, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/
taiex_en
TAIEX and Twinning Program 2018,
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement
The European Union’s Instrument
for Pre-Accession (IPA) FWC COM
2011- Lot 1 – Studies and Technical
Assistance in All Sectors, Final Evaluation Report, 2015, https://ec.europa.eu

Telif (Copyright)
–Emriye Özlem ŞEKER–
Telif, fikir ve sanat eserleri üzerindeki hukuki korumadır. Telif hakkı eser
sahiplerinin yarattıkları fikir ve sanat
eserleri üzerindeki manevi ve mali
haklarını korumayı amaçlamaktadır.
Telif hakkı ile eser sahiplerinin yaratıcılığı ödüllendirilerek teşvik edilir.
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Telif hakkının konusu eserdir. Eser
sayılmak için dört koşulun birlikte
sağlanması gerekir. Bunlar fikri bir
çabanın ürünü olma, eser sahibinin
hususiyetini taşıma (ayırt edilebilir
olma), şekillenmiş olma (algılanabilir olma) ve sayılan eser türlerinden
birine girmedir. Eser türlerine örnek
olarak mimari maket, sözlü müzik,
yağlıboya tablo, sinema filmi ve tercüme kitap belirtilebilir.
Telif hakkı koruması herhangi bir
tescil vb. usul koşulu olmadan eserin, objektif olarak algılanabilir şekilde, meydana getirilmesi ile kendiliğinden doğar. Telif hakkı koruması
eser sahibinin yaşamı boyunca ve
ölümünden itibaren 70 yıl süreyle
devam eder.
Telif hakkı kapsamında eser sahibine esas olarak iki tip hak tanınmaktadır. İlk olarak manevi haklar eser
sahibine tanınan münhasır haklardandır. Bu haklar devredilemez, feragat edilemez ve hukuki işlemlerle
sınırlanamaz. Manevi haklar; kamuya sunma hakkı, adın belirtilmesi
yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını önleme yetkisi ile eser sahibinin
eserin mülkiyetine ilişkin haklarıdır.
İkinci olarak mali haklar tanınmaktadır. Eser sahibi mali hakları üzerinde hukuki işlem yapabilir ve bu haklar miras yoluyla mirasçılara geçer.
Mali haklar; işleme hakkı, çoğaltma
hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı ve
kamuya sunma hakkıdır.
Telif hakkına ilişkin ilk uluslararası
anlaşma olarak 1886’da imzalanıp
1887’de yürürlüğe giren Bern SözAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

leşmesi belirtilebilir. Bu Sözleşme
ile taraf devletlerin telif hakkı düzenlemelerinin
uyumlaştırılması
amaçlanmış ve bu devletler arasında diğer üyelerin telif haklarına ve
telif hakkı sahiplerine karşı ayrımcılık yasaklanmıştır. Sözleşme birçok
kez revize edilmiştir. En güncel hali
Paris 1971 metnidir. Telif hakkına
ilişkin diğer uluslararası anlaşmalar
altında 1952’de imzalanıp 1955’te
yürürlüğe giren Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi, 1961’de imzalanıp
1964’te yürürlüğe giren Roma Sözleşmesi, 1994’te imzalanıp 1995’te
yürürlüğe giren Ticaretle Bağlantılı
Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ve Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü (WIPO) Telif Hakları Anlaşması belirtilebilir. Bern Sözleşmesi ve (Uluslararası Çalışma Örgütü
ve UNESCO ile ortak olarak) Roma
Sözleşmesi WIPO tarafından yürütülmektedir. TRIPS, Dünya Ticaret
Örgütü tarafından yürütülmektedir.
Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi
UNESCO çatısı altında akdedilmiştir.
Dolayısıyla telif haklarının uluslararası korumasına ilişkin koşul ve kuralları düzenleyen birçok uluslararası anlaşma bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nde (AB) ise Üye Devletlerin ulusal telif hakkı korumalarındaki farklılıkların ve bunların iç
pazarda oluşturduğu engellerin giderilmesi amacıyla yasama çalışmaları yapılmaktadır. Telif hakkı ile ilgili
AB düzeyindeki ilk uyumlaştırma
düzenlemeleri teknoloji ile bağlantılı telif hakları konusunda olmuştur.
Buna örnek olarak 91/250 sayılı Bilgisayar Programları Direktifi belirti1013

lebilir. Bu Direktifin yerine 2009/24
sayılı Direktif geçmiştir. Bu alanda
AB düzeyindeki ilk yatay düzenleme
ise Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve
Bağlantılı Hakların belirli yönlerinin
uyumlaştırılması hakkında 2001/29
sayılı Direktif’tir. Bu Direktif son olarak Dijital Tek Pazarda Telif Hakları
ile ilgili 2019/790 sayılı Direktif ile
değişikliğe uğramıştır.
Okuma Listesi
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü: https://www.wipo.int/
Karahan, Sami et.al.. Fikri Mülkiyet
Hukukunun Esasları, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 4. Baskı, 2015, s. 41–166.

Temel Haklar
(Fundamental Rights)
–Merve AĞZITEMİZ–
Doğal hukuk açısından ele alındığında, doğal ve var olan hukuk kavramı
söz konusu olacağı için temel haklar
da insanın doğuştan sahip olduğu
hakları kapsayan bir alan olarak değerlendirilebilecektir. Adalet anlayışının temele oturduğu bu prensip
oldukça geniş bir kapsama alanına
sahiptir. Pozitif hukuk açısından
ise bir ülkede belirli bir dönemde
yürürlükte bulunan hukuk kuralları söz konusu olduğundan, temel
haklar da somut hakları güvence
altına alan ve anayasada yer verilen
soyut ve genel nitelikli haklar olarak
tanımlanabilecektir. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde, temel hakla1014

rın bir ülkenin anayasasında yer verilerek somutlaştırılmış ve işlevsellik
kazandırılmış insan hakları olduğu
söylenebilecektir.
Bugün için Avrupa Birliği (AB); insan
onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve
azınlıklara mensup kişilerin hakları
da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulu
bir birliktir. Bu değerler üzerinden
şekillenen AB açısından temel haklar kavramı, gerek AB’nin gerek AB
hukukunun kapsamı içinde kaldıklarında Üye Devletlerin AB’de yaşayan kişilere karşı uymakla yükümlü
oldukları somut kurallar bütünü
olarak tanımlanabilecektir.
Bugünkü görünümünden uzak bir
şekilde AB, kuruluş döneminde ekonomik temelli bir birlik olarak şekil
almıştır. Kurucu antlaşmalar, ilk başlarda, insan hakları veya bu hakların sistem dahilinde korunmasına
yönelik olarak hüküm içermemektedir. Zamanla Birliğin bütünleşme
aşamalarından geçerek siyasi alanda da ilerlemesi ve salt ekonomik
amaçlarının ötesine geçmesi sebebiyle doğal olarak insan haklarının
korunması da gündeme gelmiştir.
Antlaşmalarda hüküm bulunmayan
bu durumda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) devreye girerek
bu alanda zengin bir içtihat hukuku oluşmasını sağlamıştır. Stauder
davası (Case 29/69) ile başlayan
bu süreçte ABAD, Üye Devletlerin
ortak anayasal gelenekleri, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve
Üye Devletlerin taraf oldukları insan
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haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerden esinlenerek meydana getirdiği temel hakları, AB hukukunun
genel ilkelerinin bir parçası olarak
kabul etmiştir.
İçtihat hukukuyla gelişen bu alan,
kurumsal açıdan da zaman içerisinde tamamlanmaya çalışılmıştır. Örneğin Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, 5 Nisan 1977’de
temel hakların korunması hakkında
bir ortak bildiri benimsemiştir. Kurucu antlaşmalardaki ilk ciddi değişikliği getiren Avrupa Tek Senedi
(1987) Dibacesinde temel hakları
vurgulamıştır. Maastricht Antlaşması (1993) ise, AB’nin AİHS tarafından güvence altına alınan ve üye
devetlerin ortak anayasal geleneklerinden kaynaklanan temel haklara
Birlik hukukunun genel ilkeleri olarak saygı göstereceğini açıkça ifade
etmiştir. Amsterdam Antlaşması
(1999) ile AB’nin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı üstüne kurulu olduğunu ortaya koymuştur.
1999 yılı Köln Zirvesi’nde ise oldukça önemli bir adım atılarak bir temel
haklar kataloğu şekillendirilmesine
ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Üstelik bu çalışmaların bir Konvansiyon tarafından yapılması da kararlaştırılan bir diğer önemli adım olarak değerlendirilmelidir. Bu sayede
hazırlanacak temel haklar kataloğuna birçok paydaşın katkıda bulunması ve tam bir koruma sağlanması
amaçlanmıştır. Konvansiyon tarafından hazırlanan taslak Temel Haklar Şartı (THŞ), 7 Aralık 2000 tarihli
Nice Zirvesi’nde Konsey, Komisyon
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ve Avrupa Parlamentosu tarafından
imzalanarak kabul ve ilan edilmiştir.
Buradaki en önemli husus ise bu
Şartın sadece kurumlar tarafından
ilan edilmesidir. Birlik hukuku bağlamında bağlayıcılık kazanamamıştır.
Bağlayıcılığa ilişkin sorunu aşmak
üzere THŞ, 2004 imza tarihli Avrupa
Anayasal Antlaşması’na bir bölüm
olarak eklenmiştir. Ancak Avrupa
Anayasal Antlaşması yürürlüğe giremediği için THŞ de aynı hukuki
statüde kalmış ve bağlayıcılık kazanamamıştır. Bu tarihten sonra
temel haklar alanındaki en önemli
gelişme Lizbon Antlaşması (2009)
ile sağlanmıştır. THŞ, Lizbon Antlaşması’na bir bölüm olarak eklenmemekle birlikte, kurucu antlaşmalarla
aynı hukuki değere sahip kılınmış ve
bağlayıcılık kazanmıştır. THŞ, 7 ana
bölümden oluşmaktadır. Bunlar;
onur, özgürlükler, eşitlik, dayanışma, vatandaşlık hakları, adalet ve
genel hükümlerdir. Şartta yer alan
hükümler AB kurumları ve AB hukukunu uyguladıkları müddetçe Üye
Devletler açısından bağlayıcıdır.
Çok katmanlı bir sistem olarak görülebilecek AB’de temel hakların
korunması ve bunun takibi bakımından da çalışmalar yapılmaktadır.
ABAD, oluşturduğu benzersiz içtihat
hukukuyla bu alana katkı sunmaya
devam etmekte ve yargısal denetim
basamağını oluşturmaktadır. Komisyon, 2010 yılında THŞ’nin etkin
uygulanışını değerlendirmek amacıyla buna yönelik bir strateji hazırlamıştır. Ayrıca Birlik seviyesinde,
insan ticareti ve mağdur haklarının
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korunması gibi bazı hassas konular
bakımından politika önlemleri alınmakta ve yasama çalışmaları yürütülmektedir. Temel Haklar Ajansı
(THA) yine temel hakların korunması ve izlenmesi bakımından etkili bir
Birlik organıdır. THA, Birlik ve Üye
Devletlerin ilgili kurum, kuruluş,
ofis ve ajanslarına, AB hukuku çerçevesindeki uygulamaları bakımından temel haklar alanında görüş ve
uzmanlık desteği sunmakta, uygulamaları denetlemekte ve raporlar
hazırlamaktadır. Tüm bunların yanı
sıra AİHS’ye katılım için çalışmalar
yapan Birlik, katılım halinde temel
haklar bakımından daha etkili bir
denetim mekanizmasına kavuşmuş
olacaktır. Üye Devletler bazında da
temel hakların korunması hedefiyle
bütüne yönelik çalışmalar yapılmakta ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Baykal, Sanem. “Temel Haklar”, Belgin Akçay ve Gülüm Bayraktaroğlu
Özçelik (der), Lizbon Antlaşması
Sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2010, s. 371–399.
Selçuk, Engin. “Lizbon Sonrası Avrupa Birliği’nin Yenilenen Temel
Haklar Sorunsalı”, Marmara Avrupa
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, No: 1,
2014, s. 121–147.

Temel Haklar Ajansı
(Fundamental Rights
Agency)
–Merve AĞZITEMİZ–

Okuma Listesi

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar
Ajansı (THA), Birlik kurumlarına ve
Üye Devletlere temel haklar bakımından bağımsız ve kanıtlara dayanan şekilde bilgi ve tavsiyeler hazırlayan bir ajanstır. THA, 2007 yılında
kurulmuştur ve Birliğin merkezi
olmayan ajanslarından birisidir. Bağımsız olan THA, Birlik bütçesinden
finanse edilmektedir. Ajansın temel
amacı, Birlik ve Üye Devletlerin ilgili
kurum, organ, ofis ve ajanslarına AB
hukuku çerçevesindeki uygulamaları bakımından temel haklar alanında görüş ve uzmanlık desteği sağlamaktır. Bu sayede ilgili yapıların
temel hakları gözeterek çalışması
amaçlanmaktadır.

Arsava, Füsun. “AB Temel Haklarının
Üye Devletler Arasında Korunması”,
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,
No: 31, 2017, s. 1–25.

Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi’nin ardılı olan
ve bu kuruma nazaran daha geniş
bir alanda çalışma imkânı bulan

AB, gerek kurumsal gerek maddi açılardan temel hakları dikkate
alarak bütünleşmesine bu şekilde
devam etmektedir. Ancak özellikle
eşitlik ve ayrımcılığa ilişkin çekinceler, küresel ekonomik sıkıntıların
temel haklar üzerinde yaratacağı
olumsuz etkiler, son dönemde artan ırkçı söylemler ve AİHS’ye katılım bakımından yaşanan sıkıntılar
gibi konular nedeniyle, AB’nin daha
etkin bir şekilde çalışması gerektiği
de göz ardı edilmemelidir.

1016

AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

THA, AB çapında temel hakların
korunması, anlaşılması ve özümsenmesi bakımından çalışmalarda
bulunmaktadır. Bu amaçla uygun
verilerin toplanması, karar verici
mercilere tavsiyelerde bulunulması, ulusal ve uluslararası seviyedeki
paydaşların buluşturulması ve temel haklar bakımından farkındalık
yaratma çalışmaları yapılması gibi
araçları kullanmaktadır. Bu araçlar
çerçevesinde geniş çaplı araştırmalar, hukuk ve sosyoloji gibi birçok
katmanı ele alan karşılaştırmalı çalışmalar ve rehber kitaplar yayımlamakta, konferanslar düzenlemektedir. 2018–2022 dönemini kapsayan
çok yıllık çalışma programı çerçevesinde THA, özellikle adalete erişim,
çocuk hakları, ayrımcılık, ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı ve suç mağdurlarının durumu gibi konular üzerinde yoğunlaşacaktır.
Ajansın yapılanmasında genel olarak direktör, yönetim kurulu, icra
kurulu, bilim komitesi ve diğer çalışanlar bulunmaktadır. THA Direktörü ajansın yönetimini sağlamaktadır.
Direktör, yönetim kurulu tarafından
beş yıllık süre için seçilmektedir.
Yönetim kurulu ise ajansın çalışma
programını hazırlamakta bütçesini
onaylamakta ve ajans tarafından yapılan işlerin izleme sürecini gerçekleştirmektedir. Bu kurul Üye Devletler tarafından atanan birer adet
bağımsız uzman, iki Komisyon temsilcisi ve Avrupa Konseyi tarafından
atanan bir bağımsız temsilciden
oluşmaktadır. İcra kurulu, yönetim
kurulunun başkanı ve başkan yardımcısı ile birlikte yine bu kurulun
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iki üyesi ve Komisyon’un bir temsilcisi tarafından oluşturulmaktadır.
Bu kurul yönetim kurulu kararlarını
hazırlamakta ve direktöre tavsiyelerde bulunmaktadır. Bilim komitesi
ise ajansın çalışmalarının daha iyi
bir seviyede sürdürülebilmesi amacıyla dışarıdan gelen 11 adet uzman
tarafından oluşturulmaktadır. Ajansın diğer çalışanları hukuk, siyaset,
sosyoloji, istatistik gibi birçok alanda uzman kişilerden oluşmaktadır.
THA, Birlik kurumları ve Üye Devletler haricinde uluslararası örgütler
ve sivil toplum kuruluşları ile de yakın ilişkilerde bulunmaktadır. Hatta
temel haklar alanında çalışan sivil
toplum kuruluşları ile daha yakın
bir birliktelik kurmak amacıyla bir
Temel Haklar Platformu üzerinden
çalışmaktadır.
Okuma Listesi
Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar
Ajansı: https://fra.europa.eu/en
Karayiğit, Mustafa T. ve Özceviz,
Göksu. “Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansı’na Dair Sistemsel Eksiklikler”,
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,
Cilt: 17, No: 1, 2018, s. 1–31.
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Temel Haklar Şartı
(Charter of Fundamental
Rights)
–Merve AĞZITEMİZ–
Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar
Şartı (THŞ); medeni, siyasi, ekonomik ve sosyal hakları içeren ve Birliğin kurumları ve organları ile AB
hukukunu uyguladıkları müddetçe
Üye Devletlere yönelen bir insan
hakları belgesidir. Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte kurucu antlaşmalar ile aynı hukuki değere sahip
kılınarak bağlayıcı hale gelmiştir.
THŞ, Üye Devletlerin ortak anayasal
gelenekleri, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi (AİHS), AB üyesi devletlerin taraf olduğu diğer uluslararası
insan hakları belgeleri ve Avrupa
Birliği Adalet Divanı (Divan) içtihat
hukuku bir araya getirilerek AB düzeyinde bir temel haklar kataloğu
yaratılmaya çalışılmıştır. THŞ toplamda yedi başlıktan oluşmaktadır.
Bunlar; onur, özgürlükler, eşitlik, dayanışma, vatandaşlık hakları, adalet
ve genel hükümlerdir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Avrupa Toplulukları, daha çok
ekonomik temeller etrafında kurulmuş olup kurucu antlaşmalar insan
haklarının korunmasına ilişkin açık
hükümler içermemiştir. Zaman içerisinde ABAD içtihadıyla gelişen bu
alandaki somut adımlar Maastricht
Antlaşması (1993) ile atılmış, Amsterdam Antlaşması (1999) ile birlikte insan hakları temel dayanaklardan birisi haline dönüştürülmüştür.
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1999 yılında Köln Zirvesi ile birlikte
bir temel haklar kataloğu hazırlanması gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın aynı zamanda bir Konvansiyon
tarafından yürütülmesi de planlanmıştır. Üye Devletlerin ulusal parlamentolarından gelen temsilcilerle
birlikte Avrupa Parlamentosu’nun
temsilcileri, bu Konvansiyonda beraber çalışarak hazırladıkları taslak
metni 2 Ekim 2000 tarihinde kabul
etmiştir. Aynı yıl içerisinde Avrupa
Parlamentosu ve Komisyon tarafından onaylanan bu metin, THŞ olarak
7 Aralık 2000 tarihli Nice Zirvesi’nde
Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu tarafından imzalanarak
kabul ve ilan edilmiştir. Bu dönemde Şart hukuki olarak bağlayıcı bir
nitelik taşımamaktadır. THŞ, 2004
imza tarihli Avrupa Anayasal Antlaşması’na bir bölüm olarak konulmuşsa da bu antlaşmanın yürürlüğe
girmemesi nedeniyle Şartın hukuki
statüsü değişmemiştir. Lizbon Antlaşması (2009) ise bu alandaki işleyişi köklü bir biçimde değiştirmiştir. Buna göre Birlik, 12 Aralık 2007
tarihinde Strazburg’da uyarlandığı
haliyle, kurucu antlaşmalarla aynı
hukuki değere sahip olan 7 Aralık
2000 tarihli THŞ’de yer alan hakları,
özgürlükleri ve ilkeleri tanır. Böylece
THŞ artık bağlayıcılık kazanmıştır.
AB seviyesinde temel haklar bakımından sağlanan bu koruma bazı
soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlardan ilki,
AİHS’de sağlanan koruma seviyesi
ile nasıl bir ilişki kurulacağıdır. AB
bir tüzel kişilik olarak AİHS’nin tarafı olmasa da bugün için 27 üyesinin
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tamamı bu Sözleşme’ye taraftır ve
bunun getirdiği yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu husus THŞ md. 52
ile aşılmaya çalışılmıştır. Buna göre
Şartın AİHS ile teminat altına alınmış olan haklara tekabül eden hakları içermesi durumunda söz konusu hakların anlamı ve kapsamının,
AİHS’de belirtilenlerle aynı olacağı
düzenlenmiştir. Bununla birlikte, AB
hukuku daha kapsamlı koruma sağlayabilecektir.
İkinci husus ise THŞ’nin uygulama
alanı ile ilgilidir. Bu sorun ise THŞ
md. 51 ile açıklığa kavuşturulmaya
çalışılmıştır. Buna göre THŞ, Birliğin
kurum, organ, ofis ve ajanslarına ve
sadece Birlik hukukunu uyguladıklarında Üye Devletlere yönelik olacaktır. Ayrıca Üye Devletler açısından ulusal hassasiyetler nedeniyle
bu Şartın AB için yeni bir yetki veya
görev tesis etme durumu olmadığı
da aynı düzenlemede vurgulanmaktadır. Buradaki sorun uygulama
alanının nasıl yorumlanacağıdır. Bu
bağlamda dar bir şekilde yorumlandığında uygulama alanı kavramı,
Üye Devletler AB hukukunu ulusal
hukuklarına aktardıklarında ya da
doğrudan uyguladıklarında kullanılabilecektir. Burada örnek olarak
bir Direktif’in iç hukuka aktarılması neticesinde uygulanan kurallar
ya da bir Tüzük’ün Üye Devletlerde
doğrudan uygulanır olması verilebilecektir. Kavram geniş bir şekilde
yorumlandığında ise Üye Devletlerin AB hukuku çerçevesinde hareket
ettiği durumlar kapsanabilecektir.
Bu husustaki Divan kararlarına bakıldığında, değişken durumlarda
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hem esnek hem de geniş şekilde
yorum yapıldığı görülmektedir (C–
400/10 PPU, C–617/10, C–411/10
and C–483/10, C–206/13).
Uygulama sorunlarının yanı sıra
THŞ’nin kullanımının takibi de
önemli bir konudur. Komisyon 2010
yılında Şartın kullanımının izlenmesi
amacıyla bir strateji benimsemiştir.
Bu stratejiye göre, Şartın kapsadığı
haklar bakımından Birlik kurumlarınca yapılacak yasama çalışmalarının izlenmesi, AB vatandaşlarının
temel hakları daha net bir biçimde
anlamaları ve yıllık raporlar aracılığıyla Şartın kullanım şeklinin takibi
amaçlanmıştır. Komisyon yine etki
değerlendirmesi
mekanizmasını
kullanarak gerek kendi içerisinde
gerek yasama sürecine katılan diğer
Birlik kurumlarının yasama sürecinde temel haklara riayet etmesini
sağlayan bir kontrol mekanizması
oluşturmuştur.
THŞ’nin kullanılamadığı durumlarda devreye ulusal ve uluslararası
koruma sistemleri girmektedir. Bu
bağlamda Üye Devletlerin anayasal gelenekleri ve anayasalarında
tanınmış bulunan temel haklar ile
yine Üye Devletlerin insan hakları
alanında taraf oldukları uluslararası
sözleşmeler gerekli korumayı sağlayacaktır. Bu kapsamda ele alındığında THŞ’nin bu koruma sistemleri ile
çatışma ya da yerine geçme amacı
taşımadığı anlaşılacaktır. Her ne kadar böyle bir amacı olmasa da günümüzde bu hala tartışılan bir alan
olmaya devam etmektedir.
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Temel Hedef
(Headline Goal)
–Burak TANGÖR–
Temel Hedef 2003 ve Temel Hedef
2010, Avrupa Birliği’nin (AB) bir güvenlik ve savunma politikası benimsemesinden sonra askeri kabiliyetlerini geliştirmek için ortaya koyduğu niyetlerdir. İlk önce, 1999 yılında
gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde
kolayca konuşlandırılabilecek askeri
kabiliyetler ile komuta, kontrol, istihbarat ve stratejik ulaştırma alanlarında kolektif kabiliyet hedeflerine yönelik ortak bir Avrupa temel
hedefinin benimsenmesi kabul edilmiştir. Bu Avrupa temel hedefinin,
Petersberg görevlerinin tamamını
yürütebilecek bir biçimde ulusal
ve çok-uluslu çabaların gönüllü koordinasyonuyla gerçekleştirilmesi
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öngörülmüştü. AB Üye Devletleri
söz konusu Avrupa kabiliyetlerini
geliştirmek için 2003 yılını kendilerine hedef olarak belirlemişti. Buna
göre AB Üye Devletleri 2003 yılına
kadar gönüllü işbirliği yapmak suretiyle Amsterdam Antlaşması’nda
belirtilen Petersberg görevlerinin
tamamını yerine getirebilecek kuvvetleri hızlı bir şekilde konuşlandırılabilecek şekilde hazır duruma getireceklerdi. Bu kuvvetler 15 tugay ya
da 50 bin-60 bin arasında oluşacak,
komuta, kontrol, muhabere ve lojistik hizmetlerini sunabilecek, ayrıca
hava ve deniz unsurları ile desteklenecekti. AB Üye Devletleri bu kolordu seviyesindeki kuvvetleri 60 gün
içinde operasyona hazır duruma
getirecek ve bu kuvvetler içinden
çok yüksek hazırlık derecesine sahip
daha küçük hızlı tepki birimleri oluşturacaktı. Temel Hedefe göre, kolordu seviyesindeki kuvvet, konuşlanmayı en az bir yıl idame ettirebilecek kapasiteyi haiz olmalıydı. Bunun
için, başlangıçtaki kuvvetlerin yerini
alacak daha düşük hazırlıkta ek konuşlanabilir birimler ve destek personeli oluşturmak gerekecekti. Bir
krize yanıt olarak toplanan AB liderliğindeki kuvvetler yalnızca kriz süresince devam edecek ve birliklerin
katılıp katılmayacakları, ne zaman
ve nasıl katkıda bulunacaklarına karar vermek Üye Devletlerin kendilerine kalmıştı.
AB Üye Devletleri, Haziran 2000
Santa Maria da Feira AB Zirvesi’nde
2003 yılına kadar uluslararası misyonlar için çatışma önleme ve kriz
yönetimi operasyonları boyunca
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5.000 polis memuru vermeyi taahhüt etti. Buna ek olarak, Üye Devletler ayrıca 30 gün içinde 1.000’e
kadar polis memurunu belirlemeyi
ve konuşlandırmayı kabul etti.
Avrupa Güvenlik Stratejisi’ne katkıda bulunmak üzere Mayıs 2004’te
kriz yönetimi operasyonlarında kullanmak için askeri kabiliyetleri artıracak Temel Hedef 2010 benimsenmiştir. Temel Hedef 2003’ten arta
kalan eksikliklerin tamamlanması ve
açıkların kapatılması için Temel Hedef 2010’da kapasite geliştirmenin
niteliksel yönlerine daha çok odaklanılmıştır. AB’nin bir krize yanıt olarak hazır kuvvet paketlerini konuşlanabilir duruma getirebilmesi, Temel
Hedef 2010’nun kilit unsurlarından
biridir.
22 Kasım 2004 tarihinde Askeri Kapasite Taahhüt Konferansı’nda Avrupa Askeri Kapasiteleri Deklarasyonu yayımlanmıştır. Bu deklarasyona
göre, Temel Hedef 2010 kapsamında Hızlı Müdahale unsurlarının bir
parçası olarak Avrupa Muharebe
Grupları’nın oluşturulması, 2005
yılında Öncül Harekât Kabiliyeti (Inıtial Operational Capability) ve 2007
yılından itibaren Tam Harekât Kabiliyeti (Full Operational Capability)
taahhütleri yerine getirilecekti. Söz
konusu konferansta, AB Üye Devletleri askeri kabiliyetlerini birlikte
çalışabilirlik, konuşlandırabilirlik ve
sürdürebilirlik doğrultusunda geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir. Bunun
için AB daha esnek, mobil ve birlikte
çalışabilir güçlere ihtiyaç duyacaktır.
AB uygun olan yerlerde varlıkları bir
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araya getirerek ve paylaşarak mevcut kaynakları daha iyi kullanacak ve
çokuluslu güçlerin yanıt verebilirliğini artıracaktır. Yine aynı konferansta,
Haziran 2004’teki AB Zirvesi tarafından benimsenen AB’nin Terörizmle
Mücadele Eylem Planı doğrultusunda Siyaset ve Güvenlik Komitesi’nin
çalışmaları rehberliğinde terörizme
karşı askeri gerekliliklerin tanımlanması hazırlıklarına girişilmiştir. Bu
hazırlıklar kapsamında 2005 yılında
tamamlanması öngörülen Gereksinimler Kataloğu’nu (Requirements
Catalogue) müteakiben Kuvvet Kataloğu ve İlerleme Kataloğu oluşturulacaktı. Bu kataloglar Avrupa
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
(AGSP) terörizmle mücadele hakkındaki Kavramsal Çerçeve’nin eylem
boyutunu dikkate alacaktı. Temel
Hedef 2010 doğrultusunda Avrupa
Muharebe Grupları için mukayese
ölçütlerinin tanımlanması çalışmaları başlatılmıştır. Bunun için Konseyin
ilgili organları ve Avrupa Savunma
Ajansı görevlendirilmiştir. Avrupa
Savunma Ajansı, 2001 yılında başlatılan Avrupa Kabiliyet Eylem Planı
kapsamında kabiliyet taahhütlerini denetlemesi, belirlemesi ve değerlendirmesini yapacaktır. Ajans,
ayrıca, Kabiliyet Geliştirme Mekanizmasını (Capability Development
Mechanism) faydalı hale getirecektir. Avrupa Savunma Ajansının, Avrupa Kabiliyet Eylem Planı’na dâhil
edilmesi suretiyle Temel Hedef 2010
değerlendirme süreci de hayata geçmiştir.
Temel Hedef 2010 aracılığıyla, özellikle çokuluslu Muharebe Grupla1021

rının oluşturulmasıyla, AB Üye Devletleri arasındaki işbirliği sonucunda
Avrupa savunmasının etkinliği ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmıştır. AB, bir kriz meydana gelmeden
harekete geçebilmelidir ve önleyici
katılım bir durumun kötüleşmesini
önleyebilir. AB, eşzamanlı operasyonlar yürütme yeteneğini korumalı
ve böylece farklı katılım seviyelerinde aynı anda birkaç operasyonu sürdürmelidir. Karar alma konusunda,
AB’nin hedefi, kriz yönetimi kavramının, Konsey tarafından onaylanmasından sonraki 5 gün içinde bir
operasyon başlatma kararını alabilmektir. Kuvvetlerin konuşlandırılmasında, güçler, AB’nin operasyonu
başlatma kararından en geç 10 gün
sonra, kuvvetler görevlerini sahada
uygulamaya başlayabilmelidir. Bu
yüksek hazırlıklı muharebe gruplarının AB’nin olası BM taleplerine cevap verme yeteneğini güçlendireceği
öngörülmüştü.
Okuma Listesi
Giegerich, Bastian ve William Wallace. “Not such a soft power: the external deployment of European forces”,
Survival Global Politics and Strategy,
Cilt 46, No.2, 2004, s.163-182.

Temel Serbestîler
(Fundamental Freedoms)
–İlke GÖÇMEN–
Temel serbestîler, öz itibariyle, Avrupa Birliği (AB) iç pazarındaki dolaşım serbestîlerini toplu biçimde
ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Temel serbestîler ile malların serbest dolaşımı, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin
serbest dolaşımı kastedilir. Bu yönden, kişilerin serbest dolaşımı, kendi
içinde işçilerin serbest dolaşımı ve iş
kurma hakkı olarak ikiye ayrılmaktadır. Sermayenin serbest dolaşımı da,
sermayenin serbest dolaşımı ve ödemelerin serbest dolaşımı olarak ikiye
ayrılabilmektedir.

Teminatlı Tahvil Programı
(Covered Bond Purchase
Program)
–Sevgi İNECİ–

Lindstrom, Gustav. “The Headline
Goal”, Institute for Security Studies,
https://www.peacepalacelibrary.nl/
ebooks/files/05-gl.pdf

Avrupa Merkez Bankasının (AMB)
girişimiyle Eylül 2014 titibariyle geniş
kapsamlı varlık alım programı olarak
hayata geçirilen Teminatlı Tahvil Alım
Programı Aralık 2018’e kadar devam
etmiştir. AMB’nin borç yapılandırması ile ilgili olarak piyasalara sunduğu
bu olanak, birincil ve ikincil piyasalara kredi kolaylıkları sağlamıştır.

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

AMB ilk teminatlı tahvil alım programını Temmuz 2009 – Haziran 2010
arasında, ikinci tahvil alım programını Kasım 2011 – Ekim 2012 arasında
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gerçekleştirmiş, 4 Eylül 2014’te de
üçünçü tahvil alım programını açıklamıştır. 2014-2016 yıllarını kapsayan
bu geniş kapsamlı varlık alım programının aylık hedefi 60 milyar Avro tutarındaki tahvil alımıdır. Aralık 2015
tarihinde varlık alım programının
süresi Mart 2017’ye doğru uzatılmış,
aylık tahvil alım hacmi de 80 milyar
Avro’ya doğru genişletilmiştir. Bu
tarihten sonra AMB aylık tahvil alım
hacmini tekrar 60 milyar Avro’ya
çekmiştir. Bununla birlikte piyasalardaki deflasyonist ortam ve nakit
talebi sebebiyle Ekim 2017’den Eylül
2018’e kadar varlık alım programına devam edilmiş, ancak AMB aylık
alım hacmini 30 milyar Avro’ya düşürmüştür. Haziran 2018-Aralık 2018
itibariyle varlık alım programı aylık
15 milyar Avro ile sınırlanmıştır. Avro
Bölgesi ekonomisine kredi kolaylıkları sağlayan bu tahvil alımları Avro
Bölgesi Merkez Bankaları tarafından
kredi dereceleri elverişli olan kamu
ve özel sektör kurumlarını kapsamıştır. Bununla birlikte kurumların kredi
derecelendirmesi BBB- ve eşdeğeri
olması gerekirken, Yunanistan ve
GKRY’nin sözkonusu minimum kriterleri karşılayamadıkları aynı zamanda aktif kaliteleri bakımından da
yeterli olamadıkları da görülmüştür.
Okuma Listesi
European Central Bank, “Ending of
Covered Bond Purchase Programme
2”, ECB Press Release, 31 Octobre
2012.
European Central Bank, “Third Covered Bond Purchase Programme 3:
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Questions and Answers”, ECB Press
Release, 28 January 2019.
Beirn J., Dalitz L., Ejsing J., Grothe
M., Manganelli S., Monar F., Sahel B.,
Susec M., Tapking J. ve T. Vong, “The
Impact of Eurosystem’s European
Covered Purchase Programme to the
Primary and Secondary Markets”,
European Central Bank Occasional
Paper Series, No.122. January 2011 .

Tercihli Ticaret
Anlaşmaları (Preferential
Trade Agreements)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Anlaşmaya taraf olan ülkelerin tek
taraflı ya da karşılıklı olarak gümrük
vergilerinde indirim yapmak suretiyle hayata geçirdikleri iktisadi bütünleşme türü tercihli ticaret anlaşmalarını ifade etmektedir. Tarife oranlarının sıfır ya da sıfıra çok yakın olduğu
iki çeşit tercihli ticaret şekli bulunmaktadır. Bunlar serbest ticaret bölgeleri ve gümrük birlikleridir. Serbest
ticaret bölgelerinde bu bölgelere üye
olan ülkeler arasında ticaret, serbest
bir biçimde gerçekleşiyor olsa da
üçüncü ülkelere karşı her ülke kendi ticaret politikasını uygulamakta
özgürdür. ABD, Meksika ve Kanada
arasında eski adı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (North America Free Trade Agreement – NAFTA),
yeni adı ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (US-Mexico-Canada Agreement
– USMCA) olan iktisadi bütünleşme
türü bir serbest ticaret bölgesidir.
Tercihli ticaret anlaşmalarının ikinci
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türü olan gümrük birliklerinde ise
üye ülkeler arasında ticaretin serbest bir şekilde gerçekleşmesinin
yanı sıra üçüncü ülkeler karşısında
da ortak bir dış ticaret politikasının
izlenmesi taahhüt edilmektedir. Bunun örneği de hem Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinin kendi aralarında var
olan hem de Türkiye, Andorra ve
San Marino ile tesis etmiş oldukları
gümrük birlikleridir.

lanılmaktadır. Zamanla azalan tereyağ dağları ve süt gölleri, 2017 yılında neredeyse yok olmuştur. 1950’li
yıllarda tarımsal üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle Ortak Tarım
Politikası’nın 1962’de oluşturulması
da dahil olmak üzere bir dizi pazar
müdahalesine yol açmıştır. Bu nedenle hükümetler garantili bir asgari
müdahale fiyatıyla süt üretimini desteklemeye başlamıştır.

Okuma Listesi

Söz konusu destek, 1970’li yılların
sonlarında tahıl, süt, tereyağ ve ilgili
ürünlerin üretiminde ciddi bir artışa
neden olmuştur. Tüketimi fazlasıyla
aşan aşırı üretimle mücadele etmek
için hükümetler bu defa da Ortak
Tarım Politikası tarafından yönetilen
süt kotaları uygulamaya koymuştur.
İlerleyen yıllarda, üretim talebi geride bırakmaya devam ettiği için AB
üye ülkeleri ve AB, “süt gölleri” ve
“tereyağı” veya “et dağları” olarak
adlandırılan fazla tarımsal ürünleri
ton bazında satın almaya başlamıştır. 1984 yılında başlatılan süt üretim
kotaları, 1 Nisan 2015 tarihinde kaldırılmıştır.

World Trade Organization, Preferential Trade Agreements,
http://ptadb.wto.org/.
Dünya Atlası, (2018), Serbest Ticaret
Bölgesi Nedir?,
https://www.dunyaatlasi.com/serbest-ticaret-bolgesi-nedir/
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, (2019), Gümrük Birliği,
https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/gumruk-birligi

Tereyağ Dağı ve Süt Gölü
(Butter Mountains and
Milk Lakes)
–Selvi EREN–
Tereyağ Dağı ve Süt Gölü, Avrupa
Birliği’nde (AB) 1970’li yıllardan itibaren devlet müdahalesi nedeniyle
tüketilenden çok daha fazla üretilen
tereyağ ve sütü ifade etmek için kul1024

Okuma Listesi
BBC News, Inside Europe Blog, Laurence Peter, “Brave new world for EU
farmers as milk quotas scrapped”,
https://www.bbc.com/news/blogseu-32129018
European Commission, Frequently
Asked Questions: End of milk quotas,
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4697_en.htm
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Philippidis, Georg ve Waschik, Robert. “Melitz Meets Milk: The Impact of Quota Abolition on EU Dairy
Export Competitiveness”, Journal of
Agricultural Economics, Cilt 70, No.
1 2018 S. 44-61.

alan bir ilkedir. Bu bağlamda
radikalleşmenin ve terör örgütlerine katılanların nedenlerinin
anlaşılması esastır. 2008 yılında
bu amaçla bir strateji yayınlanmış ve söz konusu strateji 2014
yılında sosyal medyanın teröristler tarafından kullanılması
gibi hususlar da dahil olacak
şekilde revize edilmiştir. Aynı yıl
Konsey stratejinin üye devletler
tarafından uygulanmasına ilişkin yol gösterici ilkeler oluşturmuştur.

Terörizmle Mücadele
(Fight Against Terrorism)
–Hatice YAZGAN–
Terörizm günümüzde Avrupa Birliği
(AB) güvenliğine yönelik en temel
tehditlerden biri olarak görülmekte
ve terörizmle mücadele bir öncelik alanı olarak kabul edilmektedir.
Özellikle 2004 ve 2005 yıllarında
Madrid ve Londra’daki terör saldırıları terörizmle mücadele konusunda Birlik düzeyinde tedbir alma
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu
çerçevede terörizm konusunda temel mevzuat ve terörle mücadele
için oluşturulan kurumlar şu şekilde
sıralanabilir.
Terörizmle mücadelede AB’nin yayınladığı en önemli belgelerden
biri 2005 yılında Konsey tarafından
onaylanan AB Terörle Mücadele
Stratejisi’dir (EU Counter Terrorism
Strategy) ve Stratejiye ek olarak detaylı bir eylem planı oluşturulmuştur. Strateji; “önleme (prevent)”,
“koruma (protect)”, “izleme (pursue)” ve “karşılık verme (respond)”
olarak ifade edilen dört ana ilke
üzerine oturmuştur.
•

“Önleme”: Terör örgütlerine
katılımların önlenmesini temel
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•

“Koruma”: Vatandaşların ve
kritik önemdeki altyapının korunması için tedbirleri içeren
ilkedir.

•

“İzleme”: Teröristlerin izlenerek
soruşturulması, seyahat, iletişim ve finansmana erişimlerinin
önlenmesi ve teröristlerin adalet önüne çıkarılması faaliyetlerini ön plana çıkaran ilkedir.

•

“Karşılık verme”: Terörist saldırıların yıkıcı sonuçlarını ortadan
kaldırmak, saldırı sonrası ortaya
çıkan etkilerle mücadele etmek
için kapasitenin geliştirilmesi,
terör saldırılarına maruz kalanların gereksinimlerinin karşılanması gibi konuları içeren ilkedir.

2010 yılında AB, ortak güvenlik tehditleri ile mücadele etmek amacıyla
bir “İç Güvenlik Stratejisi” (The EU
Internal Security Strategy in Action:
Five steps towards a more secure
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Europe) oluşturmuştur. Bu belge
oluşturulana dek Birliğin iç güvenlik alanında hedeflerini ortaya koyan tek bir belge, bir başka deyişle
ortak ve kapsayıcı bir düzenleme
bulunmamaktaydı. Sözkonusu strateji, Lizbon Antlaşması’nın düzenlemeleri ile paralel olarak AB’nin
iç güvenliği konusunda stratejik
hedefler belirleme amacını ortaya
koymuştur. Bu Strateji kapsamında
beş amaç ve bu amaçlar altında ele
alınacak eylemler ortaya konmuştur. Bu amaçlar sırasıyla, 1) “Uluslararası suç şebekelerinin ortadan
kaldırılması,” 2) “Terörizmin önlenmesi, radikalleşme ve terör örgütlerine katılım konularının ele alınması”, 3) “Siber alanda vatandaşlar ve
iş yapanlar için güvenlik düzeyinin
arttırılması” 4) “Sınır yönetimi yoluyla güvenliğin güçlendirilmesi” 5)
“Avrupa’nın kriz ve felaketlere karşı
dayanıklılığının arttırılması”dır. Birliğin yakın çevresindeki istikrarsız
ortamın etkisi ile AB’nin iç güvenlik
bakımından yeni bir düzenlemeye
ihtiyaç göstermesi nedeniyle, Avrupa Komisyonu tarafından 2015
yılında “Güvenliğe İlişkin Avrupa
Gündemi” (The European Agenda
on European Security) kabul edilmiştir. Sınır aşan suçlar ve terörizm
konusunda üye devletlerin güvenliğinin sağlanması için Birliğin katkısına odaklanan bu belge, terörizm,
organize suçlar, siber suçlar ve diğer
güvenlik tehditleri yanında Birliğin
üye devletlerle koordineli şekilde
tedbir alabileceği alanları belirlemiştir. Bunun yanında, “iç güvenlik
sağlanırken temel hakların azami
derece gözetilmesi, şeffaflık, hesap
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verebilirlik ve demokratik kontrolün
sağlanması, AB hukuki araçlarının
en iyi şekilde uygulanması, ilgili AB
birimleri ve sektörler arası işbirliğini
sağlayan bir yaklaşım geliştirilmesi
ve güvenliğin iç ve dış boyutlarının
dikkate alınması” şeklinde ilkeler
belirlenmiştir. 2016 yılında Konsey,
yolcu isimleri kayıtlarına (Passenger
Name Record) ilişkin bir direktif ile
bu verilerin yalnızca terörist saldırılar ve ciddi suçların önlenmesi, tespit edilmesi, soruşturulması ve kovuşturulması için kullanılabileceğini
kabul etmiştir. 2017 yılında kabul
edilen “Terörle Mücadele Hakkında
Direktif”, (Directive on Combating
Terrorism), diğer konular yanında
terörizmle ilgili tanımların AB düzeyinde uyumlaştırılması ve böylece
ulusal yönetimler arasında işbirliği
ve bilgi değişiminin sağlanması hususlarını kapsamaktadır. Terörizmin
finansmanı önlemeye ilişkin olarak
da 2018 yılında oluşturulan ve daha
önceki düzenlemeleri değiştiren bir
direktif bulunmaktadır. (Directive
(EU) 2018/843 ….. on the prevention of the use of the financial system
for the purposes of money laundering or terrorist financing…) AB’nin
güvenlik araştırmaları konusunda
tahsis ettiği finansman kaynakları
da mevcuttur.
Yukarıda açıklanan mevzuat yanında AB, terörizmle mücadele konusunda kimi kurumların kurulmasını
sağlayarak sözkonusu mevzuatı güçlendirmiştir. 2004 yılında Madrid’de
gerçekleşen terör saldırılarından
sonra AB liderleri tarafından terörle mücadeleye ilişkin bir deklarasAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yon kabul edilmiş ve bir “AB Terörle
Mücadele Koordinatörlüğü” oluşturulmuştur. 2007 yılında atanan
mevcut koordinatör Gilles de Kerchove halen bu görevi yürütmektedir. Koordinatör terörizmle mücadele konusunda Konsey faaliyetlerini
koordine etmek yanında, Birliğin
terörle mücadele stratejisinin uygulanmasını takip eder. Terörizme
yol açan radikalleşme ile mücadele
etmek için 2011 yılında, başta sivil toplum kuruluşları ve profesyonellerden oluşan, tematik çalışma
grupları halinde örgütlenen ve bilgi
alışverişi ve tecrübe değişimi sağlayan çalışmalar yapan “Radikalleşme Farkındalık Ağı”(Radicalisation
Awareness Network) kurulmuştur.
Bu ağ, Avrupa Komisyonuna bağlı
“İç Güvenlik Fonu” (Internal Security Fund-Police) tarafından finanse
edilmektedir. 2015 yılında Avrupa
Komisyonu tarafından, internette
terörist faaliyetlere ilişkin içerik ve
nefret suçlarıyla mücadele etmek
amacıyla, Europol, hükümetler, internet şirketlerinin de yer aldığı “AB
Internet Forumu” (EU Internet Forum) oluşturulmuştur. 2016 yılında
Europol kapsamında Avrupa Terörle
Mücadele Merkezi kurulmuştur. Bu
Merkezin temel amaçları arasında
“terörle ilgili olarak üye devletlerde yürütülen soruşturmalarda, ilgili devlet talep ederse operasyonel
destek sağlamak”, “Terörist Finansmanı İzleme Programı” (Terrorist
Finance Tracking Programme) ve
“Finansal İstihbarat Birimi (Financial
Intelligence Unit) yoluyla istihbarat
paylaşımı yapmak” ve “terörizmin
finansmanına ilişkin tecrübe paylaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

şımı yapmak”, “AB Internet Başvuru
Birimi (EU Internet Referral Unit)
yoluyla internet ve sosyal medya
yoluyla terörizm propagandası ile
mücadele konularında çalışmalar
yapmak” bulunmaktadır. 2017 yılında alınan bir Komisyon kararına
istinaden radikalleşmeyle mücadele
kapsamında geçici süreyle görev yapacak “Üst Düzey Komisyon Uzman
Grubu” (High Level Commission Expert Group) oluşturulmuştur. Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
bu uzman grubunun görevleri arasında, “terörizme yol açan radikalleşmeyle mücadele” ve “radikalleşmeyi önleme ile ilgili politikaların
oluşturulması için Komisyona tavsiyelerde bulunmak” bulunmaktadır.
Oluşturulan mevzuat ve kurumlar,
AB’nin dış politika ve güvenlik ve
kurumları yanında, uluslararası kuruluşlarla da koordineli şekilde terörizmle mücadelede birlikte hareket
etmektedir.
Okuma Listesi
AB Konseyi. EU Counter-Terrorism
Strategy, ve EU Fight against terrorism, http://www.consilium.europa.
eu
Avrupa Komisyonu. Göç ve İçişleri
Genel Müdürlüğü, Counter Terrorism and Radicalisation, ve The EU
Internal Security Strategy in Action:
Five steps towards a more secure
Europe,2010, https://ec.europa.eu/
ve http://eur-lex.europa.eu
Tangör, Burak ve Sevinç Sayın. “Av1027

rupa Birliği’nin Terörizmle Mücadele Stratejisi: Yeni Bir Bütünleşme
Alanı mı?” Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 11, No.1, 2012, s.
85-118.

Terse Dönük Ayrımcılık
(Reverse Discrimination)
–İlke GÖÇMEN–
Terse dönük ayrımcılık, iç pazara
erişmeye yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin alt unsurlarından olan tamamen ülke içi ilişki
kuralının bir sonucudur.
Temel serbestîler, yalnızca bir somut uyuşmazlık sınır aşırı unsur
taşıdığında uygulanabilir olduğundan, dolayısıyla tamamen ülke içi
ilişki söz konusu olduğunda uygulanamadığından, bazen, terse dönük
ayrımcılık kavramı ile ifade edilen
bir durum ortaya çıkabilmektedir.
Malların serbest dolaşımı altındaki
ithalat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir yasağı çerçevesinde örneklendirilirse; A devleti, X
malının üretimi için “a”, “b” ve “c”
standartlarının sağlanmasını istiyor olsun. Öte yandan A devleti, B
devletinde yalnızca “a” standardının sağlanması ile hukuka uygun
olarak üretilebilen X malının kendi
ülkesinde de pazarlanabilmesini,
malların serbest dolaşımı kuralları
çerçevesinde engelleyemeyebilir.
Bu durumda, yerli mallar ithal mallar karşısında (örneğin fiyat rekabeti
gerçekleştiremeyerek) dezavantajlı
bir konuma düşebilir, ancak ortada
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Birlik içi ticareti etki altında bırakan
bir durum olmadığından miktar kısıtlaması ve eş etkili tedbir yasağı
burada uygulama alanı bulmayacaktır. Nitekim Avrupa Birliği Adalet
Divanı’nın (ABAD) Mathot kararına
(Case 98/86) göre, ithalat yönünden miktar kısıtlamasına eş etkili
tedbir yasağının “amacı, malların
ithalatına yönelik engelleri ortadan
kaldırmaktır, yoksa ulusal kökenli
malların ithal malları ile her zaman
aynı muameleden yararlanmasını
sağlamak değildir”. Dolayısıyla, bu
tür terse dönük ayrımcılık hâlleri
Avrupa Birliği (AB) hukuku ile bağdaşmaktadır.
Terse dönük ayrımcılığa örnek olarak Mathot kararı (Case 98/86) ve
Morson and Jhanjan kararı (Joined
Cases 35/82 and 36/82) gösterilebilir.
Okuma Listesi
Göçmen, İlke. “Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri
Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki”
İçinde Kalmama Hususu ve Birlik
Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri”,
Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 69, No:
2, 2011, s. 115–137.
Nic Shuibhne, Niamh. “Free Movement of Persons and the Wholly
Internal Rule: Time to Move on?”,
Common Market Law Review, Cilt:
39, No: 4, 2002, s. 731–771.
Tryfonidou, Alina. Reverse Discrimination in EC Law, Great Britain:
Kluwer Law International, 2009.
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Tersine Nitelikli Çoğunluk
Oylaması (Reverse
Qualified Majority
Voting)
–Gülçin GÜREŞÇİ–
Avrupa Birliği (AB) kararları alınırken genellikle şu yol uygulanır: Avrupa Komisyonu bir öneride bulunur.
Bu öneri sonrası Avrupa Parlamentosu ve Konsey nitelikli çoğunluk
ile karar verir. Ancak mali yaptırım
uygulanacağı zaman kararlar başka
bir yöntem ile alınır. Avrupa Komisyonu Konseye bir mali yaptırım ile
ilgili önerisini belirtir. Konsey, nitelikli çoğunluk önerinin aleyhinde oy
kullanmadıkça, mali yaptırımı uygular. Buna Tersine Nitelikli Çoğunluk
Oylaması denir. Tersine Nitelikli Çoğunluk Oylaması kuralların uygulanmasını daha caydırıcı ve otomatik
hale getirir bu nedenle daha güvenilirdir. AB’de küresel kriz sonrasında makroekonomik dengesizlikleri
önlemek ve azaltmak için bazı sıkı
önlemler getirilmiştir. Reformların
amacı, geçmişe göre daha bağlayıcı
mekanizma ve prosedürler ile bütçe
disiplinin tüm üyelerde sağlanmasıdır. Buna göre üye ülkelerin uymaları gereken kriterler bulunmaktadır.
Bu kriterlere uymaması ve bir ülkenin yeterli bir düzeltici eylem planı
sunmak için iki kez başarısız olması
durumunda yaptırım uygulanabilir.
Yeni düzenlemelerde karar alma süreci, yaptırımlara yol açan tüm ilgili
kararları almak için Tersine Nitelikli
Çoğunluk Oylamasının kullanılması
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

öngörülerek düzenlenmiştir.
Okuma Listesi
Chang, M. “Fiscal Policy Coordination and the Future of the Community Method”. Journal of European
Integration. 35(3),2013, s. 255-269.
European Commission. EU Economic Governance “Six-Pack” Enters
into force,2011. MEMO/11/898:
1-5.
https://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-11-898_
en.htm
Palmstorfer, R. “The Reverse Majority Voting under the ‘Six Pack’: A
Bad Turn for the Union?”. European
Law Journal. 20(2), 2014, s. 186203.

Tesadüfi Yatay Doğrudan
Etki (Incidental
Horizontal Direct Effect)
Bkz. Arızi Yatay Doğrudan Etki

Thatcher, Margaret
(1925-2013)
–Zafer Can DARTAN–
Margaret Thatcher, (Margaret Hilda Roberts) 13 Ekim 1925 tarihinde
Birleşik Krallık Lincolnshire- Grantham’da dünyaya gelmiştir. Oxford
Üniversitesi, Sommerville Koleji’nde kimya okumuştur. Genç yaşta
yerel siyasetle ilgilenen Thatcher,
1951 yılında iş insanı Denis Thatc1029

her ile evlenerek, Thatcher soyadını
almıştır.
Thatcher, 1959 yılında yeniden siyasete atılarak milletvekili seçilmiş ve
Avam Kamarası’na girmiştir. 1967
yılında Ulaştırma Bakanlığına atanmış, 1970 yılında yapılan seçimlerde
Muhafazakâr Parti’nin galibiyetiyle
Eğitim Bakanı olmuş ve Heath kabinesindeki tek kadın bakan olarak
çalışmalarına başlamıştır. Heath
hükümetinin 1974 yılında düşmesinin ardından Thatcher, 1975 yılında
parti lideri olmayı başarmıştır. 1976
yılında Sovyetler Birliği politikalarını
eleştiren konuşması nedeniyle bir
Sovyet Gazetesi tarafından kendisine
“Demir Leydi” dendiği bilinmektedir.
Thatcher, 1979 yılında Callaghan liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin
düşmesinin ardından gerçekleşen
seçimlerde, Muhafazakâr Parti’nin
galip gelmesiyle Birleşik Krallık Başbakanı olmuştur. Enflasyon ve işsizliğe rağmen vergileri artıran Thatcher,
muhalefet tarafından ağır eleştirilere
maruz kalmıştır. Thatcher, azalan sanayi üretimi ve işsizliğe rağmen, 1982
yılında Birleşik Krallık ve Arjantin arasında yapılan Falklands savaşından
galip ayrılmasıyla kamuoyundaki endişeleri yok etmiş ve 1983 yılında seçimi yeniden kazanmıştır. Bu dönemde, Kuzey İrlanda’da da açlık grevleri
ve yürüyüşler yaşanmıştır. Thatcher,
1987 yılı seçimlerini de kazanmış ancak, gelir düzeyini dikkate almaksızın
uygulamak istediği vergiler nedeniyle tepki görmüş ve bu dönemde büyük protestolar yaşanmıştır.
1030

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda Thatcher, 1973 yılında Birleşik
Krallık’ın Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliğini desteklemiş (Bkz.
Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka Genişlemesi) ve 1975 yılında
yapılan referandumda (Bkz. Birleşik Krallık Üyelik Referandumları)
AET’de kalma yönünde kampanya
yürütmüştür. Thatcher ülkesinin AET
bütçesine katkısının azaltılmasını istemiş ve dört yıllık müzakere süreci
sonunda Birleşik Krallık’ın AET’ye
yaptığı bütçe katkısının bir kısmının
geri ödenmesini sağlamıştır. Bütçe konusunun düzeltilmesi Birleşik
Krallık’ın AET’ye olan tutumunun
değişmesini sağlamıştır. Thatcher,
Tek Pazar fikrini desteklemiş ancak
Ekonomik ve Parasal Birliğe ve ortak
para birimine karşı çıkmıştır. Thatcher’in Birleşik Krallık ile AET /AB arasındaki ilişkiler hakkında görüşleriyle
ilgili 1988 yılında Bruges / Belçika’da
yaptığı konuşma (Speech to the College of Europe/”The Bruges Speech”)
literatürde en fazla atıf yapılan kimi
ifadeleriyle bilinmektedir. Thatcher
konuşmasında, Avrupa ülkelerinin
“tek başlarına değil, birlikte hareket
ederek başarabilecekleri konularda
yakın çalışmaları gerektiğini” desteklediğini ve “Avrupa’nın bu şekilde
güçlü olabileceğini ancak yakın çalışmanın gücün Brüksel’de toplanmasını gerektirmediğini” belirtmiştir.
Whitman’ın da ifade ettiği üzere,
Thatcher’ın bıraktığı en önemli miraslardan birisi de Merkezi ve Doğu
Avrupa ülkelerinin (MDAÜ) Birliğe
katılması yönündeki destekleyici tutumudur. Bunun yanında Thatcher’ın
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

AB çapındaki birçok girişime karşı
çıkması, partisindeki AB yanlısı kesimi de uzaklaştırmıştır. Margaret
Thatcher, 8 Nisan 2013 tarihinde
Londra’daki evinde hayata gözlerini
yummuştur.
Okuma Listesi
“Margaret Thatcher: Dünyanın ‘Demir Leydi’si”, BBC, 8 Nisan 2013,
https://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2013/04/130408_thatcher_obit
Margaret Thatcher Vakfı, Speech to the College of Europe („The
Bruges Speech“), 1988, https://
www.margaretthatcher.org/document/107332.
Whitman, Richard G. “On Europe:
Margaret Thatcher’s Lasting Legacy”, Chatham House, 2013, https://
www.chathamhouse.org/media/
comment/view/190655

Ticaret Politikası
Önlemleri (Commercial
Policy Measures)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Gümrük Kodu tanımına göre Ticaret
Politikası önlemleri; gözetim, korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları
ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili
hükümlerle belirlenmiş tarife dışı
önlemleri ifade etmektedir.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

İthalata ilişkin ticaret politikası önlemleri kapsamında Avrupa Birliği
(AB), hassas sektörlerini korumak
amacıyla uygulamada olan gözetim
ve korunma önlemlerinin son bulması için büyük uğraş vermektedir.
Nitekim söz konusu önlemler, temel
ilkelerden biri olan serbest dolaşımı engellemektedir. 1994 yılından
itibaren tüm gözetim ve korunma
önlemleri AB genelinde uygulanmaya başlamıştır. Bir başka Ticaret
Politikası önlemi olan anti-damping
önlemleri, AB piyasasına zarar verecek şekilde dampingli fiyatlarla
ihraç edilen ürünlere karşı alınan
önlemler şeklinde tanımlanmaktadır. Dampinge karşı önlemlere en
fazla başvuran ticari blok konumuna
gelen AB, bu aracı ticari bir engele
dönüştürdüğü suçlamaları ile sıkça
karşı karşıya kalmaktadır. Anti-sübvansiyon önlemleri ise Roma Antlaşması ile birlikte rekabeti bozacak
yardım ve desteklerin yasaklanması
temeline dayanmaktadır. 1997 yılında Konsey tarafından yayımlanan
2026/97/EC sayılı Tüzük ile sübvansiyonlar düzenlenmiş ve belirli nitelik taşıyan sübvansiyonlara karşı
telafi edici önlemler alınabileceği
yönünde karar verilmiştir.
Bir diğer önlem grubu olan haksız
ticari uygulamalara karşı topluluk
çıkarlarının korunması, üçüncü ülkelerin uygulamaya soktuğu uluslararası kurallara aykırı olan engeller
karşısında alınacak önlemleri ifade
etmektedir. Haksız ticari uygulamalara karşı alınacak önlemler arasında tarife oranlarının artırılması, ilgili
ülke veya ülkelere yönelik miktar
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kısıtlamalarını, ihracat ya da ithalat
koşullarını değiştiren veya etkileyen
diğer önlemlerin alınması ve ticari
imtiyazların geri alınması gibi başlıklar yer almaktadır. İhracata yönelik
ticaret politikası önlemleri kapsamında ise ihracat teşvikleri, resmi
destekli ihracat kredileri ve ihracat
kontrolleri gibi önlemler yer almaktadır.

Ticaretle Bağlantılı
Fikrî Mülkiyet Hakları
Anlaşması (Agreement
on Trade Related Aspects
of Intellectual Property
(TRIPS))

Okuma Listesi

Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet
Hakları Anlaşması (TRIPS), Dünya
Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) kuran anlaşma eklerinden biridir. 1986–1994
tarihleri arasında Uruguay Turu
kapsamında müzakere edilmiştir.
DTÖ’yü kuran anlaşma EK 1–C’de
tüm DTÖ üyeleri (“üyeler”) tarafından 1994’te imzalanıp 1995’te yürürlüğe girmiştir.

Mevzuat Bilgi Sistemi, (2009), Gümrük Yönetmeliği,
https://www.mevzuat.gov.tr
Akman, Sait. “Ticarette “korunma
önlemleri” ve korumacılık: Ek vergi
yoluyla ithalatın kısılması hedefe
ulaştırır mı?”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Politika
Notu, 2015.
https://www.tepav.org.tr
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri,
Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma
Önlemleri Nelerdir?
http://www.oaib.org.tr

–Emriye Özlem ŞEKER–

TRIPS, fikri mülkiyet haklarını düzenleyen ilk çok taraflı anlaşma olması, fikri mülkiyete ilişkin uluslararası ticarette kabul edilen asgari
kuralları getirmesi, öngörülebilirliği
arttırması sebepleriyle önemlidir.
TRIPS, bilgi ve yaratıcılıkla bağlantılı uluslararası ticareti kolaylaştırma, üyeler arasında fikri mülkiyet
bağlantılı uyuşmazlıkları çözme ve
üyelerin bu konudaki ulusal hedeflerini gerçekleştirme hususlarında
da önemli rol oynamaktadır.
TRIPS genel olarak beş temel konuyu düzenlemektedir. Bunlardan ilki,
çok taraflı ticaret sisteminin genel
hükümleri ve temel ilkelerinin uluslararası fikri mülkiyet haklarına uygulanmasıdır. İkincisi, fikri mülkiyet
haklarının korunmasına ilişkin üye-
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lerin sağlaması gereken asgari koruma seviyesini belirlemesidir. Üçüncüsü, bu hakların icrası için üyelerin
kendi sınırları içinde alması gereken
önlemlerdir. Dördüncüsü, üyeler
arasında fikri mülkiyete ilişkin uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğine ilişkin
usuldür. Beşincisi, TRIPS hükümlerinin uygulanmasına ilişkin özel geçici
düzenlemelerdir.

ps://www.wipo.int/

TRIPS’in esas hedefleri arasında
DTÖ kurucu anlaşmalarında yer alan
ayrımcılık yapmama kuralına ilişkin
ilkeler (milli muamele ve en çok kayırılan ülke prensibi) yer almaktadır.
TRIPS, bunlara ek olarak fikri mülkiyet hakları korumasının teknik yeniliğe ve teknoloji transferine katkıda
bulunması hedefini de içermektedir.

1974-1979 yılları arasında Belçika
Başbakanlığı görevini üstlenmiş olan
Leo Tindemans’ın 1976 yılında yayımladığı rapordur. Tindemans’ın
Avrupa’nın geleceği üzerine hazırladığı raporda herhangi bir model
önerilmeden günümüzde “iki vitesli
Avrupa” olarak tanımlanan modele
benzer bir yapıdan söz edilmiştir.
1976’da kabul edilen Tindemans Raporu, ekonomik ve sosyal birlik, devamında siyasal birlik ve son olarak
halkların yakınlaştırılması olarak üç
aşamada tanımladığı süreç ile Avrupa Birliği’nin kurulmasını öngörmüştür. Raporun devamında da bu
sürece hazır olmayanların ya da Topluluğa yeni katılacak ülkelerin süreci
geriden takip edebilmesinin gerekli
olduğu vurgulanmıştır.

TRIPS yedi fikri mülkiyet hakkını düzenlemektedir. Bunlar; fikir ve sanat
eserleri üzerindeki haklar, markalar,
coğrafi işaretler, endüstriyel tasarımlar, patentler, yeni bitki çeşitleri ve entegre devre topografyaları
üzerindeki haklar ve açıklanmamış
bilgilerdir.
TRIPS, öncülü sayılan 1886’da imzalanıp 1887’de yürürlüğe giren Bern
Sözleşmesi ve 1883’te imzalanıp
1884’te yürürlüğe giren Paris Sözleşmesi’ndeki hakları, bazı istisnalar
hariç, tekrar etmektedir. TRIPS, ayrıca bu Sözleşmelerde eksik olarak
değerlendirilen birçok konuya ilişkin
düzenleme içermektedir.
Okuma Listesi
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü: httAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Dünya Ticaret Örgütü: https://www.
wto.org

Tindemans Raporu
(Tindemans Report)
–Selvi EREN–

Tindemans Raporu’nun ardından,
1986 yılında imzalanan Avrupa Tek
Senedi’nde “farklı hızda ilerleyen
büyüme ve uyum” dan bahsedilmiştir. Aynı şekilde bu kavram, Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalarına
da dâhil edilmiştir. 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması’nda Birleşik Krallık ve Danimarka’ya opt out (dışında kalma) hakkı
verilmesiyle bütünleşmenin içindeki
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farklılaşma teorileri somut hale dönüşmeye başlamıştır.
Tindemans Raporu, günümüzde de
çok tartışılan ve AB’nin geleceği senaryolarında çokça adı geçen “çok
vitesli Avrupa” konseptinde önemli
bir referans kaynağıdır. Nitekim Schengen Alanı ve Avro Alanı çok vitesli Avrupa modelinin somut örneklerindendir. Ek olarak 1 Mart 2017
tarihinde Avrupa Komisyonunun
yayımladığı “Avrupa’nın Geleceğine
Dair Beyaz Kitap” gelecek senaryo
içerisinde de bu seçenekten bahsedilmiştir. “Gönüllüler Koalisyonu”
olarak isimlendirilen senaryoda üye
ülkelerin istedikleri şekilde koalisyon ve iş birlikleri oluşturabileceğini
savunmaktadır. Batı Avrupa ülkeleri
tarafından desteklenen görüş, geri
planda kalma korkusu yaşayan Orta
ve Doğru Avrupa ülkeleri tarafından
eleştirilmektedir.
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Titanium Dioxide Davası
(Titanium Dioxide Case)
–İlke GÖÇMEN–
Titanium Dioxide davası, C–300/89
sayı ve 11 Haziran 1991 karar tarihli
olup özellikle hukuki dayanak seçimi
ile ilgilidir.
Titanium Dioxide davasının maddi
ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Komisyon, 28 Eylül 1989 tarihinde 89/428 sayılı Direktif’in iptali
amacıyla dava açmıştır. Bu Direktif,
titanyum dioksit sanayiinden kaynaklı atıkların neden olduğu kirliliği
azaltmaya ve nihai olarak ortadan
kaldırmaya yönelik programları
uyumlaştırmaya dönük prosedürler ile ilgilidir. Konsey, bu Direktifi
Avrupa Tek Senedi (ATS) (1987) ile
değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması md. 130s temelinde oybirliğiyle kabul etmiştir.
Direktif, belirli atıkları tam olarak
yasaklamış, diğer atıklar bakımından
içerilen zararlı maddeler ile ilgili azami değerler getirmiştir. Bu Direktif
ile sonuçlanan yolun başında, Komisyon, 18 Nisan 1983 tarihli ve AET
Antlaşması md. 100 ve 235’i hukuki
dayanak alan önerisini getirmiş, ATS
yürürlüğe girdikten sonra da hukuki
dayanağı AET Antlaşması md. 100a
ile değiştirmiştir. Konsey ise, Avrupa
Parlamentosu’nun itirazlarına karşın, ATS ile değişik AET Antlaşması
md. 130s’yi hukuki dayanak alarak
Direktifi benimsemiştir. İşte Komisyon, 89/428 sayılı Direktif’in geçerli
bir hukuki dayanak temelinde alınAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

madığı iddiasıyla işbu iptal davasını
açmıştır.
Titanium Dioxide kararı ile Avrupa
Birliği (AB) tasarruflarında uygun
hukuki dayanak seçimi meselesi
üzerinde durulmuştur. Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) göre
“bir önlem için hukuki dayanak seçimi, yalnızca güdülen hedefe ilişkin bir kurumun kanısına bağlı olamaz, fakat yargısal denetime tâbi
nesnel etmenlere dayanmalıdır”
ve “bu etmenler, özellikle ilgili önlemin amacını ve içeriğini kapsar”.
89/428 sayılı Direktif, amaç yönünden hem çevrenin korunması hem
de rekabet koşullarının iyileştirilmesi olmak üzere iki yönlü bir amaç
gütmektedir. 89/428 sayılı Direktif,
içerik yönünden belirli atıkları tam
olarak yasaklamakta, diğerlerinde
içerilen zararlı maddeler ile ilgili
azami değerler getirmektedir. Böylelikle hem kirliliği azaltmak hem
de üretim masraflarının bir kalemi
ile ilgili rekabet koşullarını birörnek
kılmak sağlanmış olacaktır. Sonuç
olarak, Direktif, birbirinden ayrılamaz biçimde hem çevrenin korunması hem de rekabet koşullarındaki
farklılıkların ortadan kaldırılması ile
ilgilidir. ATS ile değişik AET Antlaşması md. 130s çevre politikası ile
ilgiliyken md. 100a –bozulmamış rekabet koşullarının varlığı da dâhil– İç
Pazar’ın tamamlanması ve işleyişi ile
ilgilidir. Bir kurum, yetkisini kurucu
antlaşmanın iki farklı maddesinden
alıyorsa ilgili önlemi her iki maddeyi
temel alarak çıkarabilir. Buna karşın,
bu davada, ATS ile değişik AET Antlaşması md. 130s Konsey’in oy birAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

liği ile ve Avrupa Parlamentosu’na
danıştıktan sonra hareket etmesini,
md. 100a ise –hem Komisyon’un
hem de Avrupa Parlamentosu’nun
daha geniş yetkiye sahip olduğu– işbirliği prosedürüne başvurulmasını
öngörmektedir. O halde, bu iki madde ortaklaşa hukuki dayanak olarak
gösterilemez. Buradaki uygun hukuki dayanak üç sebepten ötürü ATS ile
değişik AET Antlaşması md. 100a’dır.
Birincisi, md. 130r(2) uyarınca “çevrenin korunması gereklilikleri, Topluluğun diğer politikalarının bir
unsuru olmalıdır”. Demek ki bir AB
önlemi sırf çevrenin korunması hedefi de güdüyor diye md. 130s’nin
kapsamında sayılamaz. İkincisi, bir
tasarruf, rekabet bozulmalarını ortadan kaldırmak amacıyla, bir sanayi sektöründeki üretim koşulları
ile ilgili ulusal kuralları yakınlaştırmayı tasarlıyorsa iç pazara erişmeye yardımcı oluyor, dolayısıyla md.
100a’nın kapsamında kalıyor demektir. Üçüncüsü, md. 100a(3) çevrenin korunması konularında yüksek
düzey bir korumayı temel almaktan
bahsederek çevrenin korunması hedefine 100a içinde yer vermektedir.
Sonuç olarak, 89/428 sayılı Direktif,
ATS ile değişik AET Antlaşması md.
100a’yı hukuki dayanak alması gerekirken almadığından iptal edilmiştir.
Titanium Dioxide kararı, bu yönüyle,
AB tasarruflarında ve uluslararası
anlaşmalarında hukuki dayanak seçimi hatası iddiasını içeren kararlardan birisi olmuştur. Titanium Dioxide kararı, bu yönden, Commission
v Council davası (C–94/03) ve Commission v Parliament and Council
davası (C–43/12) ile takip edilmiştir.
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TLTRO – Hedefli Uzun
Dönem Refinansman
İşlemi (Targeted Long
Term Refinancement
Operation)
–Yılmaz BAYAR–
Hedefli Uzun Dönem Refinansman
İşlemleri (TLTRO), bir yıldan uzun
vadeli Avro sistemi kredi kuruluşlarına finansman sağlamaktadırlar.
TLTRO’lar bankalara cazip koşullarda
uzun vadeli fonlama sağlayarak bankalar için olumlu borçlanma koşullarını korumakta ve reel ekonomiye
bankaların kredi vermesini canlandırmaktadırlar. TLTRO’lar hedefli
işlemlerdir, bankaların borçlanabileceği miktar, finans dışı şirketler ile
hanehalklarına sağladıkları krediler
ile bağlantılıdır. İlk TLTRO serisi (TLT1036

RO I), 5 Haziran 2014 tarihinde, ikinci TLTRO serisi (TLTRO II), 10 Mart
2016 tarihinde ve üçüncü TLTRO serisi (TLTRO III) 7 Mart 2019 tarihinde
açıklanmıştır.
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Topluluk Yöntemi
(Community Method)
–A. Aslı BİLGİN–
Maastricht Antlaşması (1993) ile
oluşturulan üç sütunlu yapı kapsamında sadece Avrupa Toplulukları
adı verilen birinci sütunda uygulanan, Lizbon Antlaşması’nın (2009)
yürürlüğe girmesiyle olağan yasama usulünü de kapsayan AB karar
alma mekanizmasına verilen addır.
Komisyon, Avrupa Parlamentosu
ve Konsey’in birlikte hareket ederek
kurumsal dengenin gözetilmesinin
öngörüldüğü yöntemdir. İnisiyatif hakkının Komisyon’a tanınması,
Avrupa Parlamentosu’nun Konsey
ile eşit konumda bulunması, Konsey’de nitelikli oy çokluğu ile hareket edilmesi Topluluk yönteminin
en temel özellikleridir. Yasama girişiminde bulunma hakkının Komisyon’da olması farklı politik çıkarların
dengelenmesini sağlarken, her üç
kurumun birlikte karar alma mekanizmasında yer alması öneriye ilişAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kin tartışmaların geniş bir tabanda
yürütülerek Avrupa çıkarının ortaya
çıkarılmasına imkan sağlamaktadır.
Yasa koyucuların hareket kabiliyeti
yasa ile sınırlandığından hukukun
üstünlüğüne hizmet etmekle birlikte, mekanizmanın şeffaflığı hesap
verilebilirliği mümkün kılmaktadır.
Topluluk yöntemi ile şeffaf, etkili ve
demokratik bir sistem oluşturulmaya çalışılmaktadır.

ki bağlantıları kurmak ve karşılıklı
olarak kullanımını sağlamaktır. Bu
politikanın iki temel aracı bulunmaktadır. Bunlardan ilki yeni ağlar oluşturmak ve mevcut ağları geliştirmek
için atılacak adımları ve ortak çıkarlara yönelik hizmet edecek projeleri
belirlemek için çerçeve oluşturan AB
kılavuzlarıdır. İkincisi ise bu altyapı
projelerini destekleyen bir altyapı
fonudur.
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Trans-Avrupa Ağları adı altında ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon
alanlarında, Birliğin ortak çıkarlarına
hizmet eden projelere mali destek
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Trans-Avrupa-Ulaştırma ile AB içerisinde ve AB’nin
komşularıyla arasında kişilerle, mal
ve hizmetlerin serbest dolaşımını
kolaylaştırmak amacıyla iyi bir ulaştırma altyapısı oluşturularak, ulusal
ve uluslararası yolların ve bağlantılarının yapılması amaçlanmaktadır.
Trans-Avrupa-Enerji
kapsamında
Hazar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
bölgelerinde yer alan enerji kaynaklarının AB pazarlarına erişiminin
sağlanması için gerekli petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşa edilmesi,
işletilmesi önem kazanmıştır. Öte
yandan, elektrik alışverişinin kolaylaşması amacıyla elektrik iletim hatları bağlantılarının gerçekleştirilmesi
ve elektrik sistemlerinin entegre bir
sisteme dönüştürülerek birlikte işlerliğinin temin edilmesi öncelikli
hedeftir. Trans-Avrupa-Telekomünikasyon başlığı altında da Avrupa çapında entegre olmuş bir haberleşme
ağının ve bilgi toplumunun oluşturulması hedeflenmektedir.
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Trans Avrupa Ağları
(Trans-European
Networks)
–Emre ATAÇ–
Trans-Avrupa Ağları (TEN) ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon
alanlarına yönelik olarak 1993 yılında başlatılan bir Avrupa Birliği (AB)
politikasıdır. Trans-Avrupa ağlarının
oluşturulması, 1980’lerde malların,
hizmetlerin, kişilerin serbestçe dolaşabildiği Tek Pazar’ın ancak modern
ve yeterli bir altyapı ile ulusal ağların
ve bölgelerin birbiriyle bağlanmasıyla işleyebileceği fikrinden doğmuştur.
Bu ağların oluşturulmasındaki temel
amaç, AB üyeleri ve komşu devletlerin ulaştırma altyapıları arasındaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
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Transatlantik İlişkiler
(Transatlantic Relations)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Transatlantik ilişkiler, Soğuk Savaş
döneminin ilk yıllarından itibaren
ABD ve Kanada ile Avrupalı müttefikler arasındaki siyasi, askeri ve
ekonomik alanları kapsayan köklü
bir ilişki biçimini ifade etmektedir. Tarihsel süreçte, transatlantik
ilişkilerin kökeni kolonyal döneme
kadar gitmektedir. Bununla birlikte ilişkilerin kurumsal bir mekanizma çevresinde şekillenmesi İkinci
Dünya Şavaşı’ndan sonra ABD’nin
izolasyonist politikasını terk etmesiyle gerçekleşmiştir. Transatlantik
ilişkiler, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Soğuk Savaş yıllarındaki Blok
sisteminin özelliklerinden olan karşı
tarafı caydırma ve aynı Blok sistemi
içerisinde olan üyelerin birbirlerini savunması dinamikleri üzerinde
şekillenmiştir. NATO’nun kurulması
ve Batı bloğunun kolektif savunma
1038

anlayışı içerisinde hareket etmesi
ilişkilerin savunma boyutunu oluşturmuştur. Bu dönemde Sovyetler
Birliği’ne karşı karşılıklı askeri dayanışma, işbirliği, istihbarat paylaşımı
ve paylaşılan roller ilişkinin temel
unsuru olmuştur. Bu çerçevede, bağımlılık gösteren savunma kültürü,
transatlantik ilişkilerin belirleyici
özelliği olmuştur. Bununla birlikte
Marshall Planı kapsamında verilen
yardımlar, ABD müttefiki Avrupa
ülkelerinin ekonomilerinin yeniden
ayağa kaldırılmasını sağlamıştır.
Transatlantik ilişkiler, ABD ve AB
üyesi ülkeler kadar Kanada ve AB
arasında da önemli bir ilişkiyi kapsamaktadır. Transatlantik ilişkilerin bir
parçası olan Kanada, insan hakları,
ekonomik ve siyasi özgürlükler gibi
konularda AB ve ABD aynı değerleri
paylaşmaktadır ve örtüşen dış politika ve güvenlik önceliklerine sahiptir.
Transatlantik ilişkinin önemli unsurlarından birisi de ortak bir kimlik
oluşturmaktır. Siyasi olarak demokrasinin üstünlüğü, ekonomik açıdan işleyen bir pazar ekonomisi ve
Soğuk Savaş’ın ilerleyen yıllarında
neoliberalizmin uluslararası ekonomik sistemin temeli haline gelmesi,
Batı bloğunu tanımlayan özellikler
olmuştur. Ayrıca ortak kimlik üzerinde ortak kurumların oluşturulması
ve yönetilmesi transatlantik ittifakın diğer önemli özelliklerindendir.
Transatlantik ilişkiler çerçevesinde
bir araya gelen ülkeler, yapılan anlaşmalar, uluslararası örgütlerin kuruluş anlaşmalarının düzenlenmesi
ve uluslararası alanda temel ilkeleAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rin belirlenmesi çerçevesinde uluslararası ilişkiler alanındaki normatif
düzenlemeleri gerçekleştirmişlerdir.
Transatlantik ilişkilerin genel yapısı
özellikle Soğuk Savaş döneminde
savunma, ortak çıkarlar ve müttefiklik ilişkisine dayanmaktadır. Bununla birlikte Soğuk Savaş sonrası
dönemde transatlantik ittifak; terörle mücadele etme, başarısız devletlerde istikrarın sağlanması, insani
müdahale operasyonlarının birlikte
sürdürülmesi gibi ortak tehdit olarak kabul edilen konu başlıklarında
birlikte çalışmaya devam etmiştir.
Afganistan müdahalesi bu anlamda
altı çizilmesi gereken bir örnektir.
Arap Baharı sonrasında gerçekleşen
Libya operasyonu gibi müdahaleler,
transatlantik ilişkilerdeki ortak güvenlik algısının Soğuk Savaş sonrası
dönemde devam ettiğini göstermiştir. Bununla birlikte transatlantik
ilişkilerde önemli çatlaklar da yaşanmıştır. 2003 Irak Savaşı, 1956 yılında yaşanan Süveyş krizinden sonra transatlantik ilişkilerde yaşanan
ikinci büyük kırılma olmuştur. Transatlantik ilişkilerde sorun yaşanmasının önemli nedenlerinden birisi
de ABD dış politikasının, güvenlik
stratejisinin ve liderlerinin karakter
özellikleri ile vizyonunun transatlantik ilişkiler açısından oldukça belirleyici olmasıdır. Bu nedenle taraflar,
NATO kapsamında yapılan harcamalar, askeri operasyonlar, silahlanma
ve ortak güvenliğe tehdit olarak
kabul edilen ülkelere karşı uygulanacak olan yaptırımlar konusunda
dönemsel olarak anlaşmazlıklar yaşamaktadır. Yaşanan tüm sorunlara
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

rağmen ortak kimlik, ortak çıkarlar,
ortak savunma kültürü üzerinde
temellenmiş bu ilişki biçimi, uluslararası ilişkilerdeki mevcut şartlar
ve tehditler değiştikçe dönüşerek
devam etmektedir.
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Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı
(Transatlantic Trade and
Investment Partnership
(TTIP))
–Merve ÖZCAN ALTAN–
ABD tarafından geliştirilen ve ilk
başta son derece güvenilir bulunan
bir gayrimenkul finans sistemi olan
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mortgage’ın 2008 yılında aslında
sanıldığı kadar sağlam temellere
dayanmadığının anlaşılması ve ardından 3 milyon Dolar’lık fonların
değer kaybetmesi sonucunda ABD
ekonomisinden başlayarak tüm
dünyaya yayılan uluslararası finansal bir kriz patlak vermiştir. Kriz,
AB’yi de ciddi şekilde etkilemiş ve
Avrupa Birliği (AB) ile ABD, ticaret
hacimlerini önemli ölçüde kaybetmiştir. Sonrasında dünya ticaretinin
yaklaşık %40’ını gerçekleştiren Transatlantikteki bu iki ortak arasında
ticaret hacimlerini geri kazanmak
amacıyla akdedilecek Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) isimli bir ticaret anlaşması için girişimlere başlanmıştır.
Dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, AB Zirvesi Başkanı Herman Van Rompuy ve
ABD Başkanı Barrack Obama, 13 Şubat 2013 tarihinde yaptıkları ortak
açıklama ile ABD ve AB arasında çok
kapsamlı ticaret ve yatırım ortaklığı
kurulması için müzakerelere başlama kararı aldıklarını duyurmuştur.
Duyurulan söz konusu karar, tarafların yaptıkları toplantılarda bu anlaşmanın AB ve ABD ekonomileri için
faydalı olacağının tavsiye edilmesi
üzerine alınmıştır. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan AB ve
ABD arasında serbest ticaret ve yatırım alanı kurulmasını hedefleyen
TTIP ayrıca başta Çin olmak üzere
ekonomileri hızla yükselmekte olan
ülkeler karşısında AB’nin ve ABD’nin
rekabet gücünü artırmayı amaçlamıştır.
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Ekonominin bir dizi sektöründe
mevcut olan ticari engelleri kaldırmayı hedefleyen TTIP, üç ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; pazara
giriş ve tarifeler, düzenleyici konular
ve tarife dışı engeller ile fikri mülkiyet hakları, gümrükler ve ticaretin
kolaylaştırılması, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlara ilişkin
kurallardır. Taraflar arasında TTIP
öncesinde de tarifelerin oldukça düşük olması sebebiyle müzakereler,
taraflar arasındaki ticarette var olan
düzenleyici engellerin azaltılmasına
odaklanmıştır. Avrupa Komisyonu
tarafından paylaşılan bilgilere göre
TTIP’in birçok mal ve hizmetin fiyatının düşürülmesi, kişisel olarak
ABD’den satın alınan ürünler üzerindeki vergilerin ortadan kaldırılması, Transatlantikte yüksek olan
telekomünikasyon ücretlendirilmesinin azaltılması, ürünler için alarm
sisteminin getirilmesi ve düzenleyici
kurumlar arasında bilgi paylaşımının artırılması vasıtasıyla Avrupalı
tüketiciler için birtakım faydalar getirmesi beklenmektedir.
Diğer yandan ABD tarafından üretilen gıdaların AB’ye girecek olması
Birliğin tüketicilerini tedirgin etmektedir. Nitekim söz konusu gıdalar AB
standartlarına göre üretilmemektedir. Öte yandan veri güvenliğine ilişkin de taraflar arasında farklılıklar
bulunmaktadır. Öyle ki AB’de kişisel
verilerin korunması ve gizlilik, temel konulardan olup, ihlalleri halinde önemli yaptırımlar uygulanmaktadır. ABD’de ise kişisel verilerin korunması ve güvenlik AB’deki kadar
sıkı şekilde takip edilmemektedir.
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TTIP’in bir diğer tartışmalı konusu
ise kimyasallardır. AB’de yasak olan
kimyasallar, ABD menşeli mallarda
ve kozmetik ürünlerinde kullanılmakta ve TTIP’in yürürlüğe girmesi
durumunda bu ürünler AB raflarında yer alma ihtimali taşımaktadır.

Trans-Pasifik Ortaklık
Anlaşması (Trans-Pacific
Partnership Agreement
(TPP))

8-11 Temmuz 2013 tarihlerinde ilk
turunun Vaşington’da başlamasıyla
start alan TTIP müzakereleri, Barack Obama’nın ardından Donald
Trump’ın 45’inci ABD Başkanı seçilmesi ile 2016 yılının sonunda rafa
kaldırılmıştır ve o günden sonra da
bu konuda herhangi bir ilerleme
kaydedilmemiştir.

Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması, 12
Pasifik ülkesinde ticaret ve yatırımı
serbestleştirmeyi amaçlayan bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Bu ülkeler,
küresel ekonominin % 40’ını temsil
eden ABD, Avustralya, Bruney, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika,
Peru, Singapur, Şili, Vietnam ve Yeni
Zelanda’dır.

Okuma Listesi

Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın
önünü açan ilk olay Bruney, Şili,
Singapur ve Yeni Zelanda gibi küçük çaptaki Pasifik ülkelerinin 2005
yılında imzaladığı ticaret anlaşmasıdır. 2008 yılında ABD Başkanı
George W. Bush, bu ülkelerin yanı
sıra Avustralya, Peru ve Vietnam’ın
da katılacağı ticaret müzakerelerinin başlayacağının sinyalini vermiş,
daha sonra müzakerelere Kanada,
Japonya, Malezya ve Meksika da dâhil olmuştur. 2009 yılında ABD Başkanı Barack Obama bu müzakerelere devam etmiş, 2011 yılında ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da
Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın
ABD’nin Asya-Pasifik ekseninde yer
bulması için stratejik bir öneme
sahip olduğunu açıklamıştır. Yoğun
müzakereler sonucunda Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması, 2016 yılında
imzalanmıştır. Ancak Donald Trump
ABD başkanlığı koltuğuna oturdu-

European Commission, (2014),
Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) Fact Sheet,
https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2015/may/tradoc_153471.
pdf
İktisadi Kalkınma Vakfı 16-30 Kasım E-Bülteni, (2016), Trump ile
TTIP’e Elvada mı? https://bulten.
ikv.org.tr/icerik_print.asp?ust_
id=7243&id=7461
Deutsche Welle Türkçe, 6 soruda
TTIP serbest ticaret anlaşması, https://www.dw.com
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–Melis BOSTANOĞLU–
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ğunda, seçim kampanyasında vaat
ettiği gibi bu anlaşmadan çıkma kararını almıştır. Donald Trump bu anlaşmanın ABD’de üretimde azalma,
daha düşük maaşlar ve eşitsizliğin
artması anlamına geleceğini ifade
etmekteydi.
ABD’nin anlaşmadan çekilmesi üzerine geri kalan 11 ülke Trans-Pasifik
Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici Anlaşma’yı (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership – CPTPP) 8 Mart 2018
tarihinde imzalamıştır ve 30 Aralık
2018’de bu anlaşma yürürlüğe girmiştir. ABD Başkanı Donald Trump
daha sonradan anlaşmanın ABD’nin
çıkarlarına uygun şekilde düzeltilmesi halinde anlaşmaya dönebileceğini belirtse de, bu konuda henüz
bir eylemde bulunulmamıştır.
Okuma Listesi
McBride, James ve Chatzky, Andrew. What Is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?, Council on Foreign
Relations, 2019.
https://www.cfr.org/backgrounder/what-trans-pacific-partnership-tpp.
BBC(2017). TPP: What is it and why
does it matter?
https://www.bbc.com/news/business-32498715
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TREVI Grubu		
(TREVI Group)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği’nde (AB) Üye Devletler arasındaki cezai konularda adli
işbirliği ile polis işbirliğinin temellerinin 1976 yılında ‘TREVI (Fransızca
“Terrorisme radicalisme et violence
international” veya İngilizce “terrorism, radicalism, extremism and
international violence” (terörizm,
radikalizm, aşırılık ve uluslararası
şiddet) ifadesinin kısaltması olarak) Grubu’ olarak anılan ve 12 Üye
Devletin adalet ve içişleri bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan,
hükümetlerarası nitelikteki işbirliği
ağının kurulmasıyla atıldığını söylemek mümkündür. 1970’li yıllarda
terörizm konusunda gerçekleşen bir
dizi hükümetlerarası toplantının ardından Aralık 1975’te gerçekleşen
Roma Zirvesi’nde Üye Devletler,
terörizmle mücadele konusunda çalışmak üzere Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurumsal yapısının
dışında özel bir grubun kurulmasına
karar vermiştir. TREVI Grubu, 29 Haziran 1976 tarihinde Lüksemburg’da
gerçekleşen AET İçişleri Bakanları
toplantısında resmi olarak kurulmuştur. TREVI Grubu’nun amacı,
terör faaliyetlerinin önlenmesi ve
sorumluların adalete teslimi konusunda Üye Devletlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla Üye
Devletler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede aynı zamanda terörizmle mücadele, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve polis
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işbirliği ile gümrük işbirliği arasında
bağ kurulmuştur. TREVI Grubu çalışmaları, Maastricht Antlaşması
(1993) ile AB’nin Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği’ne ilişkin üçüncü sütunu içerisine dâhil edilmiştir.
Okuma Listesi
Bunyan, Tony. “Trevi, Europol and
The European State”, Statewatching
the new Europe, 1993.
Holzhacker, Ronald L. ve Luif, Paul
“Introduction: Freedom, Security
and Justice After Lisbon”, Ronald L.
Holzhacker ve Paul Luif (der), Freedom, Security and Justice in the
European Union– Internal and External Dimensions of Increased Cooperation after the Lisbon Treaty,
New York: Springer, 2014, s. 1–12.
Occhipinti, John D.. The Politics of
EU Police Cooperation: Toward a
European FBI?, London: Lynne Rienner, 2003, s. 29–50.

Troyka (Troika)
–Seven ERDOĞAN–
Troyka kavramının Avrupa Birliği
(AB) kurumsal sistemi içinde iki karşılığı bulunmaktadır. Bunlardan ilki
ve daha eski olanı, AB dönem başkanı olan üye ülkenin, kendisinden
önce bu görevi ifa eden ve kendisinden sonra bu görevi yerine getirecek üye ülke ile koordine bir şekilde
hareket etmesidir. 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile
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troyka sistemi, AB kurumsal yapısının bir parçası haline gelmiştir. Bu
sayede, altı ayda bir değişen dönem
başkanlığının ortaya çıkaracağı sorunların bertaraf edilmesi ve bu şekilde AB’nin faaliyetlerinin tutarlı bir
şekilde sürdürülmesi hedeflenmiştir. 2007 imzalanan Lizbon Antlaşması ile troyka sistemi gözden geçirilerek üçlü başkanlık yapısına geçilmiştir. Bu kapsamda her bir dönem
başkanlığı artık üçlü bir yapı olarak
düşünülmüştür. Dönem başkanlığını yürütecek üye ülkeler büyüklük
ya da daha önceki deneyimleri gibi
faktörler dikkate alarak üçlü gruplara bölünmüştür. Troykayı oluşturan
üç üye ülkenin, 18 ayı kapsayan ortak bir program hazırlaması gerekli
hale gelmiştir. Troyka kavramının
AB ile ilgili olan diğer kullanımı ise
2008 yılında Avro Bölgesi borç krizi
sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ekonomik krizden çok fazla
etkilenen Avro alanı üyesi ülkelere
ilişkin 2010 yılı itibariyle kurtarma
paketlerini oluşturarak, uygulama
sürecinde bu paketler kapsamında
üye ülkelerce alınan tedbirleri takip
eden üç kurum troyka olarak adlandırılmıştır. Bu kurumlar, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası
ve Uluslararası Para Fonu’dur. Kavramın bu yeni anlamıyla kullanılmaya başlanmasında medyanın büyük
etkisi olmuştur.
Okuma Listesi
Avrupa Birliği Konseyi. https://www.
consilium.europa.eu/en/council-eu/
presidency-council-eu/
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Batory, Agnes ve Puetter, Uwe.
“Consistency and Diversity? The
EU’s Rotating Trio Council Presidency after the Lisbon Treaty”, Journal
of European Public Policy, 20(1),
2013, s. 95-112.
Pompò, Maria. “Monetary Policy in
the Eurozone: A Stability-Oriented
Policy”, Advances in Economics and
Business, 1(4), 2013, s. 321-323.

Truman Doktrini
(Truman Doctrine)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde,
dünyanın siyasal düzeni ciddi bir değişim geçirmiş, iki kutuplu sisteme
dayanan Soğuk Savaş dinamikleri
uluslararası ilişkileri şekillendirmeye başlamıştır. Sözü edilen yeni
dinamikler çerçevesinde ABD, Sovyetler Birliği tehdidine karşı atılacak
adımları planlamaya başlamıştır. Bu
çerçevede Truman Doktrini, 1947
yılında Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Harry Truman tarafından
Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış bir plandır. Truman doktrini,
SSCB’yi çevreleme hareketinin ilk
aşaması olarak değerlendirilebilir.
Komünizme karşı özgür dünyanın
koruyucusu rolünü üstlenen ABD,
yeni politikasını “Truman Doktrini” ile biçimlendirmiştir. Sovyetler
Birliği’nin özellikle Doğu Avrupa’da
artan etkinliği ve güneye doğru yayılmaya başlaması, ABD için tedirgin edici bir hal almıştır. Bu sebeple
1947 yılından başlayarak Amerika
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dış politikasının temeli komünizm
ile mücadele olmuştur.
Bu dönemde çevresindeki diğer ülkelerde faaliyetleri artan Sovyetler
Birliği’nin Türkiye üzerindeki talepleri de artmıştır. Yalta Konferansı’nda, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık
ve ABD, yeni dünya düzeninin inşa
edilmesi için bir araya gelmişlerdir.
(Bkz. Yalta ve Potsdam Konferansları) Konferans’ın ardından Josef
Stalin, Dışişleri Bakanı Vyache Molotov aracılığıyla 19 Mart’ta Türkiye’ye diplomatik bir nota vererek,
Türk Boğazları’nın savunulması için
Sovyetler’e üs verilmesini istemiştir. Bununla birlikte Molotov, 1925
tarihli Türk-Sovyet Saldırmazlık Anlaşması’nın süresinin yıl sonunda
dolacağını hatırlatarak, SSCB’nin bu
anlaşmanın süresini uzatmayacağını
da belirtmiştir. Moskova Büyükelçisi Selim Sarper ile Dışişleri Bakanı
Molotov arasında gerçekleşen görüşmelerde iletilen talepler ve Türkiye’den beklenilenler Türkiye için
tedirgin edici olmuştur. Boğazlar
rejiminin değiştirilmesi, Sovyetler’e
üs verilmesi ve 16 Mart 1921 tarihli
Moskova Antlaşması’nda yapılacak
değişiklikle Kars ve Ardahan’ın Sovyetler Birliği’ne bırakılması talepleri, söz edilen tehdidi somutlaştıran
örneklerdir. Ayrıca Yunanistan’da
komünist gerillalarla zayıf merkezi
hükümet arasında başlayan iç savaş, Truman Doktrini’nin ilan edilmesini hızlandıran faktörlerden olmuştur. Birleşik Krallık’ın içinde bulunduğu sıkıntılar sebebiyle Türkiye
ve Yunanistan’a yaptığı yardımları
artık sürdüremeyeceğini belirtmesi
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bu süreci daha da gergin hale getirmiştir. Konunun ABD Kongresi’nin
gündemine gelmesi sonrasında
plan, Başkan Truman tarafından
12 Mart 1947 tarihinde ABD kongresine sunulmuş ve Türkiye ile Yunanistan’ın acilen desteklenmesi
istenmiştir. Başkan Truman Kongre
konuşmasında, Türkiye ve Yunanistan’ın bağımsızlıklarının tehdit altında olduğunu bu ülkelerin bağımsızlığının, bütünlüğünün ve dolayısıyla
uluslararası barışın korunması için
ABD’nin bu ülkelere ekonomik yardımda bulunması gerekliliğinin altı
çizilmiştir. Bu ülkelere gerekli yardımın yapılmamasının uluslararası güvenlik açısından da bedelleri olacağı
vurgulanmıştır. Bu amaçla Başkan
Truman, Kongre’den 400 milyon dolar kullanma izni istemiştir. Truman
doktrininin kabul edilmesi konusunda Kongre’de uzun tartışmalar olmuş, doktrini destekleyen senatörler, yapılacak yardımın Türkiye’deki
çok partili rejimin desteklenmesi
açısından önemi olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca Türkiye’nin savaş
sırasında izlediği denge politikasının
savaşın kazanılmasında etkili olduğu
da belirtilerek Türkiye’nin bu yardımı hak ettiğini belirtmişlerdir. Sonuç
olarak Truman’ın sunduğu teklifler,
22 Nisan 1947’de Kongre tarafından
kabul edilmiş, 22 Mayıs 1947 tarihinde ise Başkan Truman’ın imzasıyla yürürlüğe girmiştir.
Truman doktrini çerçevesinde Türkiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a
ise 300 milyon dolar yardım yapılmıştır. Türkiye, ekonomik yardımın
yanı sıra Türk ordusunun moderAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nizasyonu için de yardım sağlanmasını memnuniyetle karşılamıştır.
Bununla birlikte seçimlerde ciddi
bir muhalefetle karşılaşan iktidar
açısından da savaş yıllarında yıpranan prestijini düzeltmek, eleştirileri ortadan kaldırmak ve muhalefet
karşısında güçlenmek açısından
önemli olmuştur. Bununla birlikte,
Türkiye’nin askerî açıdan ABD’ye
bağımlı hale gelmesi sürecinin de
bu doktrin ile başladığını söylemek
yanlış olmayacaktır. Truman Doktrini sadece Yunanistan ve Türkiye’nin
değil temel olarak Batı Avrupa’nın
savunulması ve Avrupa’nın batısının
Sovyetler Birliği etkisinden korunmasını amaçlamıştır. Bu çerçevede
ABD’nin Türkiye ve Yunanistan haricinde Avrupa’nın geneline yardımda bulunmak istemesi, Marshall
yardımını (Bkz. Marshall Planı) da
beraberinde getirmiştir.
Okuma Listesi
Erhan, Çağrı. “1945-1960 ABD ve
NATO ile İlişkiler”, Baskın Oran (ed.),
Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 6. Baskı, İstanbul: İletişim
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Books, 1974, s.76-79.
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Tüketiciyi Koruma
Politikası (Consumer
Protection Policy)
–Şebnem AKİPEK ÖCAL–
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Antlaşması’nda bir hüküm bulunmamakla birlikte, tüketicinin korunmasının önemi Avrupa Birliği (AB)
içinde oldukça erken denebilecek
bir devrede fark edilmiş ve ilk olarak
1962 yılında tüketici sorunları için
bir başvuru mercii oluşturulmuştur.
1972 yılı ise tüketicinin korunması
alanında bir dönüm noktası niteliği
taşır. 19–21 Ekim 1972’de yapılan
Paris Zirvesi’nde tüketicinin korunması yeni bir hedef olarak belirlenmiş, en kısa zamanda tüketicinin korunmasını amaçlayan bir program
hazırlanması gerektiği ortaya konmuştur. Bunun sonucunda tüketiciyi
koruma ön programı hazırlanarak
Komisyon tarafından kabul edilmiş
ve Konsey’e sunulmuştur. 25 Nisan
1975’te yayınlanan Birinci Program,
adeta tüketici hakları deklarasyonu
niteliğini taşır ve o günden bugüne
gelişerek AB’nin “tüketiciyi koruma
politikası”na yön vermiştir. Açıklanan bu programda beş temel tüketici hakkı belirlenmiştir. Bu haklar;
(1) sağlık ve güvenliğin korunması
hakkı, (2) ekonomik çıkarların korunması hakkı, (3) tazmin edilme
hakkı, (4) bilgilendirilme ve eğitim
hakkı ve (5) temsil edilme ve örgütlenme hakkıdır.
Tüketiciyi koruma politikası belirlenen bu haklar kapsamında çıkarılan
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farklı direktiflerle düzenlenmeye
devam ederken kurucu antlaşmalarda da değişiklikler olmuştur. Avrupa Tek Senedi (1987) ile değişik
AET Antlaşması md. 100a (bugün
için Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 114),
iç pazara yönelik uyumlaştırma bakımından tüketicinin korunması alanında “yüksek düzeyde bir korunmanın” hedef alınması gerektiğini
vurgulamıştır. Kurucu antlaşmada
tüketicinin korunmasının düzenlenmesi ise ilk kez Maastricht Antlaşması (1993) ile gerçekleşmiştir. Antlaşmada “Tüketicinin Korunması”
başlığını taşıyan özel bir hükme yer
verilmiştir. Bu tarihten itibaren de
tüketiciyi koruma politikası, kurucu
antlaşmalarda da yer alan temel
ve önemli politikalardan biri haline
gelmiştir. Dahası, Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik ABİHA md. 12
ile tüketicinin korunmasına ilişkin
gereklerin AB’nin diğer politika ve
tedbirlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında göz önünde tutulacağı öngörülmüştür.
Günümüzde hemen her yönü ile
farklı direktiflerle ayrıntılı olarak
düzenlenen bu alanda temel konulardan biri tüketici uyuşmazlıklarının çözümünün mahkeme sistemi
dışında alternatif yollarla da çözümlenmesinin sağlanması ve özellikle
online çözüm mekanizmalarının geliştirilmesidir.
2012 yılında “Avrupa Tüketici Gündemi” kabul edilmiş ve tüketicinin
mümkün olan en yüksek düzeyde
Pazar’a katılımının sağlanması heAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

deflenmiştir. Ürün güvenliğinin sağlanması ön plana çıkmış olup tüm
AB ülkelerinde kurulan erken uyarı
sistemi (RAPEX) önemli bir araç haline gelmiştir.

Okuma Listesi

Bunun yanında bankacılık, kamu
hizmetleri, taşımacılık, iletişim ve
enerji gibi alanlar da tüketicinin korunması alanıyla yakın ilgili alanlar
olarak değerlendirilmekte ve tüketiciyi koruma politikası kapsamında
ele alınmaktadır.

Dönmez, Zeynep. “Avrupa Birliği’nde Tüketici Hukuku Alanında
Kanunlaştırma Hareketleri ve Tüketicinin Korunması Modelleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:
22, No: 3, s. 953-968.

13 Kasım 2020 tarihinde Komisyon
tarafından “Yeni Tüketici Gündemi”
kabul edilmiştir. Kabul edilen Yeni
Tüketici Gündemi ile AB içinde tüketicinin korunması politikası yeniden çerçevelenmiş ve özellikle sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekilmiştir. Teknolojik ve dijital dönüşümün sağladığı faydaların yanında,
getirdiği yeni zorluklara ve tüketici
bakımından doğurduğu tehlikelere
karşı tüketicinin daha etkili korunması ve güçlendirilmesi gereğine
vurgu yapılmıştır. Yeşil dönüşüm ve
çevresel etkenler bakımından da
yeni politikalar benimsenmesi üzerinde durularak, Covid-19 krizinin
yarattığı sonuçların tüketicinin küresel anlamda korunması gereğini
ortaya çıkardığı belirtilmiştir. Yeni
Tüketici Gündemi, AB’nin benimsediği tüketiciyi koruma politikasını genişleten, daha etkili korumayı
öngören ve en önemlisi tüketicinin
korunması konusunun küresel bir
bakışla ele alınmasına vurgu yapan
büyük bir gelişme ve değişim olarak
nitelenebilir.

Tüneldeki Yılan		
(Snake in the Tunnel)
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Akipek, Şebnem. Türk Hukuku ve
Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara: 1999, s. 96–106.

Bkz. Avrupa Para Yılanı

Türk İşçileri
(Turkish Workers)
Bkz. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklığı: Türk İşçileri

Türk İşçilerinin Aile
Üyeleri (Family Members
of Turkish Workers)
Bkz. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklığı: Türk İşçilerinin Aile Üyeleri

1047

Türkiye - Avrupa Birliği
Ortaklığı: İş Kurma
ve Hizmet Sunma
(Turkey - European
Union Association:
Establishment and
Providing Services)
–İlke GÖÇMEN–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB),
1960’lı yılların başlarında, kendi
aralarında bir ortaklık kurmuştur.
Bu ortaklık, kurumsal açıdan, Ankara Anlaşması’nı temel almakta ve
bir yandan örneğin Katma Protokol
(KP) gibi uluslararası anlaşmalar,
diğer yandan örneğin 1/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı (1/80 sayılı
OKK) gibi OKK’lar aracılığıyla derinleştirilmektedir. Ortaklık, maddi
açıdan, taraflar arasında bir gümrük
birliği kurmayı, dolayısıyla malların
serbest dolaşımını, dahası taraflar
arasında işçilerin serbest dolaşımını, iş kurma hakkını, hizmetlerin
serbest dolaşımını ve sermayenin
serbest dolaşımını kademeli olarak
gerçekleştirme ihtimalini içermektedir. Bu arka planda Türkiye ile AB
ortaklığı; maddi açıdan; sermayenin
serbest dolaşımı hariç olmak üzere,
malların serbest dolaşımı, işçilerin
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımı söz konusu olduğunda, farklı seviyelerde,
gelişmişlik düzeyine erişmiştir.
Türkiye ile AB ortaklığı, taraflar
arasında iş kurma hakkının ve hiz1048

metlerin serbest dolaşımının tamamlanması ihtimalini öngörmüşse
bile, bu gerçekleşememiştir. Ankara Anlaşması’na göre Türkiye ile
AB, aralarında iş kurma hakkını ve
hizmetlerin serbest dolaşımını gerçekleştirmek için kurucu antlaşmaların iş kurma hakkı ve hizmetlerin
serbest dolaşımı ile ilgili maddelerinden esinlenmekte uyuşmuştur
(md. 13 ve 14.). KP’ye göre Türkiye
ile AB, aralarında, iş kurma hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımına yeni
kısıtlamalar koymaktan sakınır (md.
41(1)) ve Ortaklık Konseyi, Ankara
Anlaşması’nın 13. ve 14. maddelerinde yer alan ilkelere uygun şekilde, tarafların iş kurma hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımındaki
kısıtlamaları aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre
ve usulleri tespit eder (md. 41(2)).
Bununla birlikte, Ortaklık Konseyi,
bu konuda herhangi bir karar benimsemediği gibi, Türkiye ile AB,
bu konuda herhangi bir uluslararası
anlaşma da akdetmemiştir. Sonuç
olarak, taraflar arasında iş kurma
hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı, yalnızca bir yeni kısıtlama yasağı getirilmiş halde kalmış, bir başka
ifadeyle tamamlanamamıştır.
Bu arka planda, Türkiye ile AB ortaklığı çerçevesinde, iş kurma ve
hizmet sunma ile ilgili tek etkili
düzenleme, yeni kısıtlama getirme
yasağı öngören KP md. 41(1) olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre:
“Akit Taraflar, aralarında, [iş kurma]
hakkı ve hizmetlerin serbest [dolaşımına] yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar”. Burada, öncelikle bu
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hükmün kişi ve konu bakımından
kapsamı, ardından da uygulanışı ele
alınacaktır.
KP md. 41(1)’in kişi bakımından
kapsamında kalmak için, ya iş kurma hakkından ya da hizmetlerin
serbest dolaşımından faydalanan
gerçek veya tüzel kişi olmak gerekir.
İş kurma hakkından faydalanmak
için ortada “Türk vatandaşı” “serbest çalışan” bir gerçek kişi veya
“Türkiye merkezli” şirket (tüzel kişi)
olmalıdır. Gerçek kişiler yönünden
ilgili hüküm bir serbest çalışan Türk
vatandaşı oldukça ona uygulanır.
Serbest çalışan tanımının ise bir biçimsel yönü, bir de ekonomik yönü
vardır. Biçimsel yönden bir kişi; ilgili
etkinliğin, çalışma koşullarının ve
ücretlendirmenin seçilmesi yönünden her türlü itaat ilişkisinin dışında, sadece kendi sorumluluğunda,
kendisine doğrudan ve tam olarak
ödenen bir ücret karşılığında hizmet sunmalıdır. Ekonomik yönden
bir kişi, marjinal ve tali etkinlik boyutlarını aşan, etkili ve gerçek bir
etkinlik sürdürmelidir. Tüzel kişiler
yönünden ilgili hüküm bir şirket
Türkiye merkezli oldukça ona uygulanır. Bunun için Türk mevzuatına göre kurulmuş ve sicilde kayıtlı
merkezi, idare merkezi veya başlıca
iş yeri Türkiye’de bulunan bir şirket
olmak gerekir. Son olarak, iş kurma
hakkının hizmetlerin serbest dolaşımından ayrıldığı yön olarak, Türk
serbest çalışanının bir Üye Devlette
istikrarlı ve devamlı olarak çalışması
veya Türk şirketinin bir Üye Devlete
fiilen yerleşmesi aranır.
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Hizmetlerin serbest dolaşımından
faydalanmak için ortada “Türk vatandaşı” “serbest çalışan” bir gerçek kişi veya “Türkiye merkezli”
şirket (tüzel kişi) olabileceği gibi,
bunların “iş gücü” de olabilir. İlk iki
grup yönünden hizmetlerin serbest
dolaşımı ile iş kurma hakkını birbirinden ayıran ölçüt ise, bu kez, bu
kişilerce bir Üye Devlette hizmet
sunumunun kalıcı değil, geçici olarak yapılıyor oluşudur. Son grup ise,
vatandaşlığı önem taşımaksızın, ilgili hükmün kişi bakımından kapsamı
içinde kalır. Buna karşın, Demirkan
davası (C‑221/11) ile ortaya konduğu üzere, AB iç pazar hukukundaki
karşılığından farklı olarak, “hizmet
alıcılar” bu hükmün kapsamı içinde
olarak kabul edilmemiştir.
KP md. 41(1), belirli alanlara yönelik
yeni kısıtlamalar getirilmesinin önüne geçer: –AB üyesi devlet ülkesine
giriş, –iş kurma hakkı ile ilgili konular (serbest çalışma pazarına erişim
ve hakkın kullanımı boyunca), –hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili
konular (hizmet pazarına erişim ve
hakkın kullanımı boyunca), –aile
birleşimi, –sınır dışı etme.
KP md. 41(1)’in kapsamında kalan
bir olayda, sırasıyla, şu sorular yanıtlanmalıdır: (i) Ortada kısıtlama
var mı? (ii) Kısıtlama yeni mi? (iii)
Yeni kısıtlama haklı gösterilebilir
mi? Bir ulusal önlem, serbest dolaşımı yasaklamaya ya da engellemeye elverişliyse veya serbest dolaşıma yönelik bir engel veya kısıtlama
oluşturuyorsa ortada bir “kısıtlama”
var denilebilir. Bir kısıtlamanın yeni
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olup olmadığı sorusu ancak referans tarih ile belirlenebilir. Buradaki
referans tarih iki türlüdür: – Bir kısıtlama, o Üye Devlette KP yürürlüğe girdiği zamandaki uygulamaya
nazaran yeni ise yeni kısıtlama sayılır. – Bir kısıtlama o Üye Devlette
KP yürürlüğe girdikten sonraki daha
lehe bir uygulamaya nazaran yeni
ise yine yeni kısıtlama sayılır. Bununla birlikte, ilgili ulusal önlem,
meşru bir amacın varlığına dayalı
olarak orantılı ise haklı gösterilebilir, dolayısıyla KP md. 41(1) ihlal
edilmemiş demektir, böyle değilse
KP md. 41(1) ihlal edilmiş demektir
ve sonuç olarak –eğer varsa– o Üye
Devletin referans tarihinden önceki
düzenlemeleri uygulanır hâle gelir.
Savas davası (C–37/98), Soysal davası (C–228/06) ve Dogan davası
(C‑138/13) buna örnek gösterilebilir.

Göçmen, İlke. “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1,
2014, s. 73–121.

Son olarak, Türkiye ile AB ortaklığı
çerçevesinde, iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile Ankara Anlaşması’nın öngördüğü genel
ayrımcılık yasağının (md. 9) birleşerek bir olaya etki etme ihtimali olduğu not düşülebilir. CX davası (C–
629/16) buna örnek gösterilebilir.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB),
1960’lı yılların başlarında, kendi
aralarında bir ortaklık kurmuştur.
Bu ortaklık, kurumsal açıdan, Ankara Anlaşması’nı temel almakta ve
bir yandan örneğin Katma Protokol
(KP) gibi uluslararası anlaşmalar,
diğer yandan örneğin 1/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı (1/80 sayılı
OKK) gibi OKK’lar aracılığıyla derinleştirilmektedir. Ortaklık, maddi
açıdan, taraflar arasında bir gümrük
birliği kurmayı, dolayısıyla malların
serbest dolaşımını, dahası taraflar
arasında işçilerin serbest dolaşımını, iş kurma hakkını, hizmetlerin
serbest dolaşımını ve sermayenin
serbest dolaşımını kademeli olarak
gerçekleştirme ihtimalini içermek-
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Türkiye – Avrupa Birliği
Ortaklığı: Türk İşçileri
(Turkey – European
Union Association:
Turkish Workers)
–İlke GÖÇMEN–
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tedir. Bu arka planda Türkiye ile AB
ortaklığı; maddi açıdan; sermayenin
serbest dolaşımı hariç olmak üzere,
malların serbest dolaşımı, işçilerin
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımı söz konusu olduğunda, farklı seviyelerde,
gelişmişlik düzeyine erişmiştir.
Türkiye ile AB ortaklığı, taraflar arasında işçilerin serbest dolaşımının
tamamlanmasını öngörmüşse bile,
bu gerçekleşememiştir. Ankara Anlaşması’na göre Türkiye ile AB, aralarında işçilerin serbest dolaşımını
gerçekleştirmek için kurucu antlaşmaların işçilerin serbest dolaşımı
ile ilgili maddelerinden esinlenmekte uyuşmuştur (md. 12.). KP’ye göre
de Türkiye ile AB, Ankara Anlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, 1976 ile 1986
yılları arasında kademeli olarak aralarında işçilerin serbest dolaşımını
gerçekleştirecek, bu konuda gerekli
usulleri ise Ortaklık Konseyi kararlaştıracaktır (md. 36). Ortaklık Konseyi, bu amaçla, 2/76 sayılı OKK ile
1/80 sayılı OKK’yı benimsemiş, ancak bu OKK’lar ile yalnızca özellikle
hâlihazırda taraf devletlerde bulunan işçilere yönelik birtakım haklar,
kimi istisnalara tabi tutularak, getirilmiştir. 2/76 OKK ile 1/80 OKK arasındaki ilişki bakımından, Bozkurt
davasında (C–434/93) belirtildiği
üzere, 1/80 OKK, 2/76 OKK’nın kendindekilere nazaran daha az lehe
olan hükümlerinin yerine geçmiştir. Son olarak, sosyal güvenlik alanı
ile ilgili 3/80 sayılı OKK benimsenmiştir. Tüm bunlara karşın, taraflar
arasında işçilerin serbest dolaşımı,
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Ankara Anlaşması ve KP’de öngörüldüğü gibi, 1986 yılına gelindiğinde,
tamamlanamamıştır.
Bu arka planda, Türk işçileri, Türkiye
ile AB ortaklığı çerçevesinde, belirli koşullar altında çalışma izni alma
hakkına, oturma izni alma hakkına,
ayrımcılık yasağına ve yeni kısıtlama getirme yasağına tâbi olup bu
haklar –diğer ihtimaller saklı kalmak
kaydıyla– ortak sınırlama sebepleri olarak kamu düzeni, güvenliği ve
sağlığı gerekçeleriyle sınırlandırılabilir.
Öncelikle bu haklardan faydalanmak için bir kişi, Türk vatandaşı olmalı ve işçi sıfatını taşımalıdır. Birden davasında (C–1/97) belirtildiği
üzere, işçi tanımının bir biçimsel
yönü, bir de ekonomik yönü vardır.
Biçimsel yönden bir kişi; belirli bir
süre, bir başka kişi için ve o kişinin
yönlendirmeleri doğrultusunda, bir
ücret karşılığında hizmet sunmalıdır. Ekonomik yönden bir kişi, marjinal ve tali etkinlik boyutlarını aşan,
etkili ve gerçek bir etkinlik sürdürmelidir.
Türk işçilerinin çalışma izni alma
hakkı 1/80 sayılı OKK md. 6(1) ile
kurala bağlanmıştır. Buna göre: “…
bir Üye Devletin işgücü piyasasına yasal olarak dâhil bulunan bir
Türk işçisi: – O Üye Devlette bir yıllık yasal çalışmadan sonra, eğer iş
mevcut ise, aynı işverenin yanında
çalışma iznini yeniletme hakkına
sahiptir; – O Üye Devlette, üç yıllık
yasal çalışmadan sonra ve [AB] Üye
Devletleri işçilerine tanınan öncelik
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saklı kalmak kaydıyla, dilediği bir
işveren yanında, ancak aynı meslek
için, o Üye Devletin iş bulma kurumlarına kayıtlı ve normal şartlarda yapılmış bir iş teklifine başvurma
hakkına sahiptir; – O Üye Devlette,
dört yıllık yasal çalışmadan sonra,
dilediği bütün ücretli işlere serbestçe girme hakkına sahiptir.”
Bir Türk işçisi, çalışma izni alma hakkından faydalanmak için o devletin
işgücü piyasasına hukuka uygun
olarak dâhil bulunmalı ve o devlette hukuka uygun olarak ve belirli bir
süre çalışmalıdır. Bir Üye Devletin
işgücü piyasasına dâhil bulunmak,
Bozkurt davasında (C–434/93) görülebileceği gibi, bir Türk işçisinin iş
ilişkisinin bir Üye Devlet ile ilişkilendirilmesi ile ilgilidir. Bir Üye Devletin işgücü piyasasına hukuka uygun
olarak dâhil bulunmak ise, Kurz davasında (C–188/00) görülebileceği
gibi, bir Üye Devlete hukuka uygun
olarak giriş yapmak ve hukuka uygun olarak çalışmak ile ilgilidir. Bir
Üye Devlette hukuka uygun olarak
çalışmak, Birden davasında (C–
1/97) görülebileceği gibi, “bir Üye
Devletteki işgücü piyasasının bir
üyesi olarak istikrarlı ve güvenli bir
durumun var oluşu” ile ilgilidir. Bir
Üye Devlette belirli bir süre çalışmak, 1/80 sayılı OKK md. 6(1)’deki
bir, üç ve dört yıllık süreleri kast etmektedir. Bir Türk işçisi, aynı işverenin yanında bir yıl çalışırsa ve eğer
iş mevcut ise o işverenin yanında
çalışma iznini yeniletebilir. Bir Türk
işçisi, aynı işverenin yanında üç yıl
çalışırsa, AB Üye Devletleri işçilerine
tanınan öncelik saklı kalmak kaydıy1052

la, dilediği bir işveren yanında, ancak aynı meslek için, yapılmış bir iş
teklifine başvurabilir. Bir Türk işçisi,
üç yılı aynı işverenin yanında olmak
üzere, toplamda dört yıl çalışırsa artık dilediği bütün işlere girebilir.
Türk işçilerinin oturma izni alma
hakkı içtihat hukuku temelinde
ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği
Adalet Divanı’na (ABAD) göre, Günaydin davasında (C–36/96) belirtildiği üzere, bir Türk işçisinin 1/80
sayılı OKK md. 6(1)’den kaynaklanan
çalışma izni alma hakkı, “ilgili kişinin
oturma izni alma hakkının varlığını
zorunlu olarak gerektirir”. Dolayısıyla, Türk işçisinin en az çalışma izninin süresi kadar, oturma izni alma
hakkı vardır.
Gerek çalışma izni gerek oturma izni
alma hakkı iki türlü sona erebilir: (i)
1/80 sayılı OKK md. 14’te öngörüldüğü üzere, bir Üye Devlet; kamu
düzeni, kamu güvenliği ve kamu
sağlığı nedenlerine dayanarak bu
hakkı sona erdirebilir. (ii) Dogan davasında (C–383/03) belirtildiği üzere, bir Üye Devlet, ilgili Türk işçisinin
“nesnel olarak işgücü piyasasına
yeniden katılma şansı olmadığından
veya … yeni iş bulmak için makul zaman dilimini aştığından, artık ev sahibi Üye Devletin işgücü piyasasına
hukuka uygun olarak dâhil bulunmadığı kesinlik taşıyorsa” bu hakkı
sona erdirebilir.
Türk işçileri, çalışma şartları ve ücret
ile sosyal güvenlik yardımları bakımından vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı ile de korunmaktadır.
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Çalışma şartları ve ücret bakımından
ayrımcılık yasağı, KP md. 37 ve 1/80
OKK md. 10(1) ile kurala bağlanmıştır. KP md. 37’ye göre lex specialis
(özel hüküm) oluşturan 1/80 sayılı
OKK md. 10(1) uyarınca: “[AB] üyesi
devletler, işgücü piyasalarına yasal
olarak dâhil bulunan Türk işçilerine,
ücret ve diğer çalışma koşulları bakımından, [AB] işçilerine göre farklılık içermeyen bir rejim uygular”. Bir
Türk işçisi, bu ayrımcılık yasağından
faydalanmak için o devletin işgücü
piyasasına hukuka uygun olarak dâhil bulunmalıdır ve uyuşmazlık ücret ve diğer çalışma koşulları ile ilgili
olmalıdır. Ücret kavramı, işgücünün
karşılığı olan –genellikle– para olarak tanımlanabilir. Çalışma koşulları
kavramı, Wählergruppe davasında
(C–171/01) belirtildiği üzere, “ev sahibi Üye Devlette işçi olarak etkinlik
yürütme ile doğrudan veya dolaylı
olarak alakalı her türlü konuyu” içerir. 1/80 sayılı OKK md. 10(1) uyarınca vatandaşlık temelinde hem
doğrudan hem de dolaylı ayrımcılık
hâlleri, kural olarak, yasaktır.
Sosyal güvenlik yardımları bakımından ayrımcılık yasağı, 3/80 sayılı
OKK md. 3 ile kurala bağlanmıştır.
Buna göre: “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 öngörülen yükümlülüklere
o Üye Devletin vatandaşlarıyla aynı
koşullarda tabi olur ve yardımlardan
aynı koşullarda faydalanır. 2. Birinci
fıkra hükümleri, sosyal güvenlik kurum organlarının üyelerini seçme
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hakkına ya da onların belirlenmesine katılmaya uygulanır. Ancak, bu
hükümler herhangi bir Üye Devletin
söz konusu organların üyelerini belirleme yöntemlerine ilişkin mevzuat hükümlerini etkilemez.” Bir Türk
işçisi, sosyal güvenlik yardımları
bakımından ayrımcılık yasağından
faydalanmak için Üye Devletlerden
birinin sınırları içinde ikamet etmeli
ve 3/80 sayılı OKK kapsamında işçi
sayılmalıdır, ayrıca sosyal güvenlik
ile ilgili bir uyuşmazlık söz konusu
olmalıdır. Herhangi bir ek açıklama
gerektirmeyen ikamet etme unsuru bir kenara bırakılırsa, 3/80 sayılı OKK kapsamında işçi olmak için,
bir ya da daha fazla Üye Devletin
mevzuatına tabi olmak ve Sürül
davasında (C–262/96) belirtildiği
üzere, “istihdam ilişkisinin varlığından bağımsız olarak, ister zorunlu
ister isteğe bağlı olsun, genel veya
özel bir sosyal güvenlik sistemince
–tek bir risk bakımından olsa bile–
kapsanmak” gerekir. Sosyal güvenlik ise; 3/80 sayılı OKK md. 4(1) ile
belirtildiği üzere; hastalık ve analık
yardımlarını, malullük yardımlarını,
yaşlılık yardımlarını, dul ve yetim
yardımlarını, iş kazaları ve meslek
hastalıklarına yönelik yardımları,
ölüm ödeneklerini, işsizlik yardımını
ve aile yardımlarını içerir. 3/80 sayılı
OKK md. 3 uyarınca vatandaşlık temelinde hem doğrudan hem de dolaylı ayrımcılık hâlleri, kural olarak,
yasaktır.
1/80 sayılı OKK md. 10(1) ve 3/80
sayılı OKK md. 3 çerçevesinde vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı ile ilgili şu tespitler yapılabilir.
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Vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık varsa bu; kamu düzeni,
kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle ve orantılılık ilkesine
riayet edildiyse haklı gösterilebilecektir. Wählergruppe davası (C–
171/01), Kahveci davası (C–152/08)
ve Sürül davası (C–262/96) buna
örnek gösterilebilir. Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık varsa bu;
kamu düzeni, kamu güvenliği ve
kamu sağlığı gerekçelerine ek olarak kamu yararına ilişkin ağır basan
sebepler ile de ve orantılılık ilkesine
riayet edildiyse haklı gösterilebilecektir. Öztürk davası (C–373/02)
buna örnek gösterilebilir.
Türk işçileri ile ilgili bir de 1/80 OKK
md. 13 ile yeni kısıtlama getirme
yasağı getirilmiştir. Buna göre “[AB]
Üye Devletleri ve Türkiye, kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden
ve istihdam edilen işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe girme şartlarına yeni kısıtlamalar getiremez”.
Buradaki yeni kısıtlama getirme yasağından her Türk işçisi faydalanır ve
bu hüküm, AB üyesi devlet ülkesine
giriş, istihdam edilme hakkı ile ilgili
konular (istihdam pazarına erişim
ve hakkın kullanımı boyunca), aile
birleşimi, sınır dışı etme ile ilgili yeni
kısıtlamalar getirilmesinin önüne
geçer. 1/80 OKK md. 13 kapsamında
kalan bir olayda, sırasıyla, şu sorular yanıtlanmalıdır: (i) Ortada kısıtlama var mı? (ii) Kısıtlama yeni mi?
(iii) Yeni kısıtlama haklı gösterilebilir
mi? Bir ulusal önlem, serbest dolaşımı yasaklamaya ya da engellemeye
elverişliyse veya serbest dolaşıma
yönelik bir engel veya kısıtlama
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oluşturuyorsa ortada bir “kısıtlama”
var denilebilir. Bir kısıtlamanın yeni
olup olmadığı ise ancak referans
tarih ile belirlenebilir. Buradaki referans tarih iki türlüdür: Bir kısıtlama, o Üye Devlette 1/80 sayılı OKK
yürürlüğe girdiği zamandaki uygulamaya nazaran yeni ise yeni kısıtlama sayılır ya da bir kısıtlama o Üye
Devlette 1/80 sayılı OKK yürürlüğe
girdikten sonraki daha lehe bir uygulamaya nazaran yeni ise yine yeni
kısıtlama sayılır. Bununla birlikte, ilgili ulusal önlem, meşru bir amacın
varlığına dayalı olarak orantılı ise
haklı gösterilebilir, dolayısıyla 1/80
sayılı OKK md. 13 ihlal edilmemiş
demektir, böyle değilse 1/80 sayılı
OKK md. 13 ihlal edilmiş demektir
ve sonuç olarak –eğer varsa– o Üye
Devletin referans tarihinden önceki
düzenlemeleri uygulanır hâle gelir.
Demir davası (C‑225/12) buna örnek gösterilebilir.
Son olarak, Türk işçilerinin haklarının ortak sınırlama sebepleri, 1/80
OKK md. 14(1) ile kurala bağlanmıştır. Buna göre: “Bu Kesim’de yer alan
hükümler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedenlerine
dayanan kısıtlamalar saklı kalmak
kaydıyla uygulanır”. Kamu düzeni,
kamu güvenliği ve kamu sağlığı, ana
hatlarıyla, AB iç pazar hukukundaki
anlamları ile yorumlanmakta olup,
bunlar arasından öne çıkanı kamu
düzeni kavramıdır. Buna göre kamu
düzeni kavramı, maddi açıdan, “hukukun herhangi bir ihlalinin içerdiği
sosyal düzende karışıklığın yanı sıra
toplumun temel çıkarlarından birisini etkileyen hakiki ve yeterince cidAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

di bir tehlikenin varlığını gerektirir”.
Kamu düzeni kavramı, usuli açıdan,
örneğin sınır dışı kararlarının yazılı
bildirimi şartı veya bu bildirim ile
itiraz yeri ve süresinin belirtilmesi
şartı gibi, belirli güvenceler içerir.
Nazli davası (C–340/97), Dörr and
Ünal davası (C–136/03) ve Ziebell
davası (C–371/08) buna örnek gösterilebilir.
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Türkiye – Avrupa Birliği
Ortaklığı: Türk İşçilerinin
Aile Üyeleri (Turkey
– European Union
Association: Family
Members of Turkish
Workers)
–İlke GÖÇMEN–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB),
1960’lı yılların başlarında, kendi
aralarında bir ortaklık kurmuştur.
Bu ortaklık, kurumsal açıdan, Ankara Anlaşması’nı temel almakta ve
bir yandan örneğin Katma Protokol
(KP) gibi uluslararası anlaşmalar,
diğer yandan örneğin 1/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı (1/80 sayılı
OKK) gibi OKK’lar aracılığıyla derinleştirilmektedir. Ortaklık, maddi
açıdan, taraflar arasında bir gümrük
birliği kurmayı, dolayısıyla malların
serbest dolaşımını, dahası taraflar
arasında işçilerin serbest dolaşımını, iş kurma hakkını, hizmetlerin
serbest dolaşımını ve sermayenin
serbest dolaşımını kademeli olarak
gerçekleştirme ihtimalini içermektedir. Bu arka planda Türkiye ile AB
ortaklığı; maddi açıdan; sermayenin
serbest dolaşımı hariç olmak üzere,
malların serbest dolaşımı, işçilerin
serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımı söz konusu olduğunda, farklı seviyelerde,
gelişmişlik düzeyine erişmiştir.
Türkiye ile AB ortaklığı, taraflar arasında işçilerin serbest dolaşımının
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tamamlanmasını öngörmüşse bile,
bu gerçekleşememiştir. Ankara Anlaşması’na göre Türkiye ile AB, aralarında işçilerin serbest dolaşımını
gerçekleştirmek için kurucu antlaşmaların işçilerin serbest dolaşımı
ile ilgili maddelerinden esinlenmekte uyuşmuştur (md. 12.). KP’ye göre
de Türkiye ile AB, Ankara Anlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, 1976 ile 1986
yılları arasında kademi olarak aralarında işçilerin serbest dolaşımını
gerçekleştirecek, bu konuda gerekli
usulleri ise Ortaklık Konseyi kararlaştıracaktır (md. 36). Ortaklık Konseyi, bu amaçla, 2/76 sayılı OKK ile
1/80 sayılı OKK’yı benimsemiş, ancak bu OKK’lar ile yalnızca özellikle
hâlihazırda taraf devletlerde bulunan işçilere yönelik birtakım haklar,
kimi istisnalara tabi tutularak, getirilmiştir. 2/76 OKK ile 1/80 OKK arasındaki ilişki bakımından, Bozkurt
davasında (C–434/93) belirtildiği
üzere, 1/80 OKK, 2/76 OKK’nın kendindekilere nazaran daha az lehe
olan hükümlerinin yerine geçmiştir. Son olarak, sosyal güvenlik alanı
ile ilgili 3/80 sayılı OKK benimsenmiştir. Tüm bunlara karşın, taraflar
arasında işçilerin serbest dolaşımı,
Ankara Anlaşması ve KP’de öngörüldüğü gibi, 1986 yılına gelindiğinde,
tamamlanamamıştır.
Bu arka planda, Türkiye ile AB ortaklığı çerçevesinde, Türk işçisinin aile
üyeleri ve Türk işçisinin çocukları
için ayrı ayrı haklar getirilmiştir. Türk
işçisinin aile üyeleri, belirli koşullar
altında, çalışma izni alma hakkına,
oturma izni alma hakkına, ayrımcı1056

lık yasağına ve yeni kısıtlama getirme yasağına tâbiyken Türk işçisinin
çocukları, belirli koşullar altında, çalışma izni alma hakkına, oturma izni
alma hakkına, ayrımcılık yasağına
tâbi olup bu haklar –diğer ihtimaller
saklı kalmak kaydıyla– ortak sınırlama sebepleri olarak kamu düzeni,
güvenliği ve sağlığı gerekçeleriyle
sınırlandırılabilir.
Öncelikle bu haklardan faydalanmak için bir kişi Türk işçisinin aile
üyesi veya çocuğu olmalıdır. Türk
işçisinin çocuğu ile onun alt soyu
kastedilirken aile üyesi ile, ana hatlarıyla, Ayaz davasında (C–275/02)
belirtildiği üzere, AB iç pazar hukukunda olduğu gibi, hangi devletin
vatandaşı olduğuna bakılmaksızın,
Türk işçisinin eşi, kendisinin veya
eşinin 21 yaşının altındaki altsoyu
veya bağımlı altsoyu ve kendisinin
veya eşinin bağımlı üstsoyu kastedilmektedir.
Türk işçisinin aile üyesinin çalışma
izni alma hakkı 1/80 sayılı OKK md.
7/1 ile kurala bağlanmıştır. Buna
göre: “Bir Üye Devletin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan bir
Türk işçisinin onunla birlikte oturma
hakkına sahip bulunan aile bireyleri:
– O Üye Devlette üç yıl ikamet ettikten sonra, –[AB] Üye Devletleri işçilerine tanınan öncelik saklı kalmak
kaydıyla– her türlü işe başvurmak
hakkına sahiptir; – O Üye Devlette
beş yıl ikamet ettikten sonra, diledikleri bütün ücretli işlere serbestçe
girme hakkına sahiptir.” O halde, bir
Türk işçisinin aile üyesi, çalışma izni
alma hakkından faydalanmak için,
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bir Üye Devletin işgücü piyasasına
yasal olarak dahil bulunan bir Türk
işçisi ile birlikte oturma hakkına sahip bulunmalı ve o devlette hukuka
uygun olarak belirli süre ikamet etmelidir. Bir aile bireyi, bir Üye Devlette üç yıl ikamet ettikten sonra, AB
Üye Devletleri işçilerine tanınan öncelik saklı kalmak kaydıyla, her türlü
işe başvurabilir. Bir aile bireyi, bir
Üye Devlette beş yıl ikamet ettikten
sonra dilediği bütün ücretli işlere
serbestçe girebilir.
Türk işçisinin aile üyesinin oturma
izni alma hakkı içtihat hukuku temelinde ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD)
göre, bir Türk işçisinin aile üyesinin
oturma izni alma hakkı, aile üyesinin kendi seçeceği herhangi bir
ücretli işte serbestçe çalışabilecek
olma hakkının tamamlayıcısıdır.
Türk işçisinin aile üyesinin gerek çalışma izni gerek oturma izni alma
hakkı iki türlü sona erebilir: (i) 1/80
sayılı OKK md. 14’te öngörüldüğü
üzere, bir Üye Devlet; kamu düzeni,
kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedenlerine dayanarak bu hakkı sona
erdirebilir. (ii) Er davası (C–453/07)
belirtildiği üzere, bir Üye Devlet, ilgili Türk işçisinin aile üyesi herhangi
bir meşru sebep olmaksızın oldukça
uzun bir zaman ilgili devletin ülkesini terk etmişse bu hakkı sona erdirebilir.
Türk işçisinin aile üyesi, 3/80 sayılı OKK md. 3 aracılığıyla, sosyal
güvenlik yardımları bakımından
vatandaşlık temelinde ayrımcılık
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yasağı ile de korunmaktadır. Buna
göre: “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 öngörülen yükümlülüklere o Üye
Devletin 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 Devletin
söz konusu organların üyelerini belirleme yöntemlerine ilişkin mevzuat hükümlerini etkilemez.”
Bir Türk işçisinin aile üyesi, sosyal
güvenlik yardımları bakımından ayrımcılık yasağından faydalanmak
için Üye Devletlerden birinin sınırları içinde ikamet etmeli ve 3/80 sayılı
OKK kapsamında işçinin aile üyesi
sayılmalıdır, ayrıca sosyal güvenlik
ile ilgili bir uyuşmazlık söz konusu
olmalıdır. Herhangi bir ek açıklama
gerektirmeyen ikamet etme unsuru bir kenara bırakılırsa, 3/80 sayılı OKK kapsamında işçi olmak için,
bir ya da daha fazla Üye Devletin
mevzuatına tabi olmak ve Sürül
davasında (C–262/96) belirtildiği
üzere, “istihdam ilişkisinin varlığından bağımsız olarak, ister zorunlu
ister isteğe bağlı olsun, genel veya
özel bir sosyal güvenlik sistemince
–tek bir risk bakımından olsa bile–
kapsanmak” gerekir. Sosyal güvenlik ise; 3/80 sayılı OKK md. 4(1) ile
belirtildiği üzere; hastalık ve analık
yardımlarını, malullük yardımlarını,
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yaşlılık yardımlarını, dul ve yetim
yardımlarını, iş kazaları ve meslek
hastalıklarına yönelik yardımları,
ölüm ödeneklerini, işsizlik yardımını
ve aile yardımlarını içerir. 3/80 sayılı OKK md. 3 uyarınca vatandaşlık
temelinde hem doğrudan hem de
dolaylı ayrımcılık hâlleri, kural olarak, yasaktır. Vatandaşlık temelinde
doğrudan ayrımcılık varsa bu; kamu
düzeni, kamu güvenliği ve kamu
sağlığı gerekçeleriyle ve orantılılık ilkesine riayet edildiyse haklı gösterilebilecektir. Sürül davası (C–262/96)
buna örnek gösterilebilir. Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık varsa
bu; kamu düzeni, kamu güvenliği ve
kamu sağlığı gerekçelerine ek olarak kamu yararına ilişkin ağır basan
sebepler ile de ve orantılılık ilkesine
riayet edildiyse haklı gösterilebilecektir. Öztürk davası (C–373/02)
buna örnek gösterilebilir.
Türk işçisinin aile üyesi ile ilgili bir de
1/80 OKK md. 13 ile yeni kısıtlama
getirme yasağı getirilmiştir. Buna
göre “[AB] Üye Devletleri ve Türkiye, kendi topraklarında yasal olarak
ikamet eden ve istihdam edilen işçiler ve aile bireylerine uygulanan işe
girme şartlarına yeni kısıtlamalar
getiremez”. ABAD, henüz bu hükmü
aile üyesi bakımından yorumlamamışsa bile, bu hükümden Türk işçisinin aile üyesi faydalanacağı ve bu
hükmün, AB üyesi devlet ülkesine
giriş, istihdam edilme hakkı ile ilgili konular (istihdam pazarına erişim
ve hakkın kullanımı boyunca), aile
birleşimi, sınır dışı etme ile ilgili yeni
kısıtlamalar getirilmesinin önüne
geçeceği tahmininde bulunulabilir.
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1/80 OKK md. 13 kapsamında kalan bir olayda, sırasıyla, şu sorular
yanıtlanmalıdır: (i) Ortada kısıtlama
var mı? (ii) Kısıtlama yeni mi? (iii)
Yeni kısıtlama haklı gösterilebilir
mi? Bir ulusal önlem, serbest dolaşımı yasaklamaya ya da engellemeye elverişliyse veya serbest dolaşıma yönelik bir engel veya kısıtlama
oluşturuyorsa ortada bir “kısıtlama”
var denilebilir. Bir kısıtlamanın yeni
olup olmadığı ise ancak referans
tarih ile belirlenebilir. Buradaki referans tarih iki türlüdür: Bir kısıtlama, o Üye Devlette 1/80 sayılı OKK
yürürlüğe girdiği zamandaki uygulamaya nazaran yeni ise yeni kısıtlama sayılır ya da bir kısıtlama o Üye
Devlette 1/80 sayılı OKK yürürlüğe
girdikten sonraki daha lehe bir uygulamaya nazaran yeni ise yine yeni
kısıtlama sayılır. Bununla birlikte, ilgili ulusal önlem, meşru bir amacın
varlığına dayalı olarak orantılı ise
haklı gösterilebilir, dolayısıyla 1/80
sayılı OKK md. 13 ihlal edilmemiş
demektir, böyle değilse 1/80 sayılı
OKK md. 13 ihlal edilmiş demektir
ve sonuç olarak –eğer varsa– o Üye
Devletin referans tarihinden önceki
düzenlemeleri uygulanır hâle gelir.
Demir davası (C‑225/12) buna örnek gösterilebilir.
Türk işçisinin çocuğunun çalışma
izni alma hakkı 1/80 sayılı OKK md.
7/2 ile kurala bağlanmıştır. Buna
göre: “Ev sahibi ülkede mesleki bir
eğitim programını tamamlayan Türk
işçi çocukları, bu Üye Devletteki
oturma sürelerine bakılmaksızın,
anne veya babasından birinin ilgili
Üye Devlette en az üç yıldır yasal
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Türk işçisinin çocuğunun gerek çalışma izni gerek oturma izni alma
hakkı iki türlü sona erebilir: (i) 1/80
sayılı OKK md. 14’te öngörüldüğü
üzere, bir Üye Devlet; kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı
nedenlerine dayanarak bu hakkı
sona erdirebilir. (ii) Bir Üye Devlet,
ilgili Türk işçisinin çocuğu herhangi
bir meşru sebep olmaksızın oldukça
uzun bir zaman ilgili devletin ülkesini terk etmişse bu hakkı sona erdirebilir.

Devletteki genel eğitim, çıraklık eğitimi ve mesleki eğitim kurslarına kabul edilmelerinde, o Üye Devlet vatandaşlarının çocukları için istenen
giriş koşulları aranır. Türk çocukları,
o Üye Devlette, bu alandaki ulusal
mevzuat çerçevesinde sağlanan
avantajlardan yararlanabilir”. Türk
işçisinin çocuğu, bu yasaktan faydalanmak için Türk vatandaşı olmalı ve
bir Üye Devlette yasal olarak çalışmakta bulunan ebeveyni ile birlikte
oturmalıdır ve genel eğitim, çıraklık
eğitimi ve mesleki eğitim kurslarına
kabul edilme veya bu alandaki avantajlar ile ilgili bir uyuşmazlık bulunmalıdır. 1/80 sayılı OKK md. 9 uyarınca vatandaşlık temelinde hem
doğrudan hem de dolaylı ayrımcılık
hâlleri, kural olarak, yasaktır. Vatandaşlık temelinde doğrudan ayrımcılık varsa bu; kamu düzeni, kamu
güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle ve orantılılık ilkesine riayet
edildiyse haklı gösterilebilecektir.
Gürol davası (C–374/03) buna örnek gösterilebilir. Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık varsa bu;
kamu düzeni, kamu güvenliği ve
kamu sağlığı gerekçelerine ek olarak kamu yararına ilişkin ağır basan
sebepler ile de ve orantılılık ilkesine
riayet edildiyse haklı gösterilebilecektir.

Türk işçisinin çocuğu, 1/80 sayılı
OKK md. 9 aracılığıyla, eğitim ile ilgili vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yasağı ile de korunmaktadır. Buna
göre: “[AB’nin] bir Üye Devletinde
yasal olarak çalışmakta bulunan
ebeveyni ile birlikte o Üye Devlette oturan Türk çocuklarının, bu Üye

Son olarak, Türk işçisinin aile üyesinin veya çocuğunun haklarının ortak sınırlama sebepleri, 1/80 OKK
md. 14(1) ile kurala bağlanmıştır.
Buna göre: “Bu Kesim’de yer alan
hükümler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedenlerine
dayanan kısıtlamalar saklı kalmak

olarak çalışıyor olması kaydıyla, söz
konusu Üye Devlette, her türlü işe
başvurabilir”. Türk işçisinin çocuğu,
çalışma izni alma hakkından faydalanmak için ev sahibi Üye Devlette
mesleki eğitim programı tamamlamalı ve anne veya babası o devlette
üç yıl yasal olarak çalışmış olmalıdır.
Akman davası (C–210/97) buna örnek gösterilebilir.
Türk işçisinin çocuğunun oturma
izni alma hakkı içtihat hukuku temelinde ortaya çıkmaktadır. ABAD’a
göre, bir Türk işçisinin çocuğunun
oturma izni alma hakkı, çocuğun
her türlü işe başvurabilecek olma
hakkının tamamlayıcısıdır. Akman
davası (C–210/97) buna örnek gösterilebilir.
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kaydıyla uygulanır”. Kamu düzeni,
kamu güvenliği ve kamu sağlığı, ana
hatlarıyla, AB iç pazar hukukundaki
anlamları ile yorumlanmakta olup,
bunlar arasından öne çıkanı kamu
düzeni kavramıdır. Buna göre kamu
düzeni kavramı, maddi açıdan, “hukukun herhangi bir ihlalinin içerdiği
sosyal düzende karışıklığın yanı sıra
toplumun temel çıkarlarından birisini etkileyen hakiki ve yeterince ciddi bir tehlikenin varlığını gerektirir”.
Kamu düzeni kavramı, usuli açıdan,
örneğin sınır dışı kararlarının yazılı
bildirimi şartı veya bu bildirim ile
itiraz yeri ve süresinin belirtilmesi
şartı gibi, belirli güvenceler içerir.
Nazli davası (C–340/97), Dörr and
Ünal davası (C–136/03) ve Ziebell
davası (C–371/08) buna örnek gösterilebilir.
Okuma Listesi
Barnard, Catherine. The Substantive
Law of the EU: The Four Freedoms,
New York: Oxford University Press,
5. Baskı, 2016, s. 393–401.
Rogers, Nicola, Scannell, Rick ve
Walsh, John. Free Movement of
Persons in the Enlarged European Union, United Kingdom: Sweet
& Maxwell – Thomson Reuters, 2.
Baskı, 2012, s. 371–384.
van der Mei, A.P.. “The Bozkurt–Interpretation Rule and the Legal Status of Family Members of Turkish
Workers under Decision 1/80 of the
EEC–Turkey Association Council”,
European Journal of Migration and
Law, Cilt: 11, No: 4, s. 367–382.
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Türkiye (Turkey)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) süreci 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET)
ortaklık başvurusunda bulunulması
ile başlamıştır. Türkiye’nin başvurusuna istinaden, AET tarafından bir
ortaklık anlaşmasının imzalanması
tavsiye edilmiştir. Ankara Anlaşması olarak bilinen ve Türkiye ile AB
arasındaki ilişkilerin bugün de hukuki temelini oluşturan söz konusu
Anlaşma, 12 Eylül 1963’te imzalanarak, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ankara Anlaşması’nda
Türkiye ile AET arasındaki ortaklığın
hazırlık, geçiş ve son dönemden
(md. 2) oluştuğu belirtilmektedir.
Hazırlık döneminin, 1970’de imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe
giren Katma Protokol ile birlikte
sona ermesi öngörülmüştür. Ardından geçiş döneminde, Ankara
Anlaşması’nda öngörülen Gümrük
Birliği’nin tamamlanması planlanmıştır. 1971 itibarıyla AET, tek taraflı
olarak bazı petrol ve tekstil ürünleri
dışında Türkiye’den ithal edilen sanayi ürünlerine uygulanan gümrük
vergilerini ve miktar kısıtlamalarını
kaldırmıştır. Bu aşamada Türkiye’ye
Gümrük Birliği’nin tam olarak yürürlüğe girmesi için 22 yıllık bir süre
verilmiştir.
Taraflar arasındaki ilişkiler, 1970’lerin başından 1980’lerin ikinci yarısına kadar siyasi ve ekonomik seAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

beplerden ötürü inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Nitekim 12 Eylül 1980
darbesinin ardından ilişkiler askıya
alınmış, 1983 yılından itibaren ilişkiler yeniden düzelmeye başlamıştır.
Türkiye, Ankara Anlaşması’nda kabul edilen dönemler henüz tamamlanmadan 14 Nisan 1987 tarihinde
üyelik başvurusunda bulunmuştur.
Bu konudaki görüşünü 18 Aralık
1989 tarihinde açıklayan Avrupa
Komisyonu görüşünde Türkiye’nin
siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan
gelişmesi gerektiği ifade edilmiş ve
Ortaklık Anlaşması kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi tavsiye edilmiştir. Ardından Türkiye, Gümrük Birliği’nin tamamlanması için çalışmalarını hızlandırmıştır. 6 Mart 1995
tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi
Toplantısı’nda alınan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı neticesinde, 1
Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB
arasında Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Böylelikle taraflar arasındaki
ortaklık ilişkisinde son döneme geçilmiştir.
10-11 Aralık 1999 tarihleri, Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktası
olma özelliği taşımaktadır. Finlandiya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında ülkenin başkenti
Helsinki’de düzenlenen AB Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye, AB’ye aday ülke ilan
edilmiştir. AB’ye üyelik amacı doğrultusunda reform hareketleri hızlanmıştır. Müzakerelerin başlaması
için gerekli olan siyasi kriterlerin
sağlanması için çok sayıda uyum
yasası paketi hayata geçirilmiştir. 3
Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

arasında katılım müzakereleri başlamıştır. Bugüne kadar 35 fasıldan
16 tanesi müzakerelere açılmış, bir
tanesi geçici olarak kapatılmıştır.
(Bkz. Türkiye-Avrupa Birliği Katılım
Müzakereleri) (Bkz. Ek Protokol)
(Bkz. Kıbrıs Sorunu).
Türk vatandaşlarının Schengen Alanı’na 90 günü aşmayan seyahatlerinde vize zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik sürdürülen girişimler kapsamında, 16 Aralık 2013
tarihinde Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştır. Bu Anlaşma
ile ile Türkiye ve AB arasında Vize
Serbestliği Diyaloğu da başlamıştır.
Bu anlaşmayla birlikte vize serbestisi yol haritası oluşturulmuştur. Bu
kapsamda AB, Türk vatandaşlarının
AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesi için 72 kriterin yerine getirilmesini şart koşmuştur. Komisyon
tarafından Türkiye’nin bu kriterlerdeki gidişatını değerlendirmeye
yönelik yayımlanan raporlara göre,
Türkiye 72 kriterden 66’sını sağlamıştır. 18 Mart 2016 tarihinde de
düzensiz göçün kontrol altına alınması amacıyla Türkiye ve AB arasında bir mutabakata varılmıştır. (Bkz.
Türkiye-Avrupa Birliği Zirveleri)
Türkiye-AB ilişkilerinin son döneminde önemli yeri olan diğer bir
konu ise Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir. Türkiye ve AB arasında
1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe
giren ve sanayi malları ve işlenmiş
tarım ürünlerini kapsayan Gümrük
Birliği’nin Türkiye ekonomisine farklı yönlerden katkıları sıklıkla tartışılmıştır. Ancak Gümrük Birliği’nin
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tesis edildiği günden bu yana, gerek
Türkiye, gerekse AB ekonomisindeki gelişmeler, Gümrük Birliği’nin
kimi yapısal sorunlarının (ihtilafların halli mekanizmasında eksiklikler,
hizmetler ve kamu alımlarının kapsam dışında kalması, AB’nin üçüncü
ülkelerle imzaladığı serbest ticaret
anlaşmalarına (STA) paralel olarak
Türkiye’nin sözkonusu ülkelerle
STA imzalama yükümlülüğü ve bu
konunun doğurduğu sonuçlar gibi)
sıklıkla gündeme gelmesine sebep
olmuştur.
Bu sorunların etkisiyle, Avrupa
Komisyonu öncelikle Dünya Bankası’na Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin bir
rapor hazırlatmıştır. Nisan 2014’te
yayımlanan bu raporda, Gümrük
Birliği’nin yapısal sorunlarının çözülmesinin ve kapsamının hizmetleri, kamu alımlarını ve tüm tarım
ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin her iki taraf için de
faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
Ardından 12 Mayıs 2015 tarihinde
Avrupa Komisyonunun Ticaretten
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström
ve dönemin Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci tarafından mevcut Gümrük Birliği’ndeki sorunların çözülmesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda mutabık kalındığı açıklanmıştır.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine
yönelik müzakerelere başlayabilmek için, AB Konseyinden Komisyona müzakereleri yürütme yetkisi
verilmesi gerekmektedir ancak bu
yetki henüz verilmemiştir. Avrupa
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Komisyonu 2016 yılının sonunda
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine
ilişkin senaryoları ve etkileri değerlendiren bir etki analizi yayımlamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından
yayımlanan analizde, Gümrük Birliği’nin güncellenerek kapsamına hizmetleri, kamu alımlarını ve tarımda
daha fazla serbestleşmeyi ekleyecek
senaryonun tarafların ihracatını, refahını ve GSYH’sini daha fazla artıracağı tespit edilmiştir. Ancak aradan
geçen zaman içerisinde Konseyden
Komisyona Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için yapılacak
müzakereleri yürütme yetkisi henüz
verilmemiştir. Öte yandan 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen AB
Genel İşler Konseyi’nde Türkiye ile
AB arasındaki Gümrük Birliği’nin
güncellenmesine yönelik herhangi
bir gelişmenin öngörülmediği belirtilmiştir.
2020 yılı Ekim ve Aralık ayında gerçekleştirilen AB zirvelerinde alınan
kararlarda “pozitif gündem” kavramı ile ifade edilen öneriler yer
almaktadır. Türkiye-AB ilişkileriyle
ilgili Mart 2021 Zirvesi öncesinde
Yüksek Temsilci Josep Borrell’in hazırladığı rapor kapsamında sunulan
önerilerde pozitif gündem konusu
devam ettirilmiştir. Bu kapsamda
göç konusunda işbirliği, Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi, yüksek
düzeyli diyaloglar ve halklar arası
temasın sağlanması konuları belirtilmektedir.
Okuma Listesi
İKV. “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Katılım Müzakereleri Sürecinde Son
Durum”, https://www.ikv.org.tr/ .
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı. “Türkiye- AB İlişkilerinin
Tarihçesi”, 2019, https://ab.gov.tr/ .
Üstün, Çiğdem ve Özgehan Şenyuva. “Turkey – EU relations hit by
populist rhetoric.” In The Rise and
Fall of Europeanization , Çiğdem Üstün (der.) 44-68. Berlin: Peter Lang
GmbH, Internationaler Verlag der
Wissenschaften, 2018.

Türkiye ile ilgili İş
Kurma Hakkı ve Hizmet
Sunma Serbestîsi (Right
of Establishment and
Freedom to Provide
Services regarding
Turkey)
Bkz. Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı: İş Kurma ve Hizmet Sunma

Türkiye – Avrupa Birliği
Gümrük Birliği (Turkey –
European Union Customs
Union)
–Melis BOSTANOĞLU–
1958 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye olmak isteyen
Türkiye, yoğun müzakereler sonucu
1964 yılında Ankara Anlaşması olarak bilinen “Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması’na (European CommuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

nity Association Agreement – ECAA)
imza atmıştır. Anlaşma, Türkiye’nin
Topluluğa tam üyeliğini bir nihai
hedef olarak ortaya koyarak, ivme
kazanmış Türk ekonomisinin kalkınmasının sağlanması ve Türklerin
yaşam şartları ve istihdamı seviyesinin artırılması ihtiyacı göz önünde
bulundurularak, taraflar arasındaki
ticari ve ekonomik ilişkilerin sürekli
ve dengeli bir şekilde güçlendirilmesinin desteklenmesini amaçlamıştır.
Bu anlaşma, Türkiye’nin tam üyeliğe giden yolunu “hazırlık dönemi”,
“geçiş dönemi” ve “son dönem” olmak üzere üç evrede öngörmüştür.
Geçiş döneminin sonunda, Gümrük
Birliği’nin tamamlanması hedeflenmiştir.
1963 yılında Ankara Anlaşması’yla
başlatılan bütünleşme sürecinin bir
aşaması olan Gümrük Birliği, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart
1995 tarihli toplantısında kabul
edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi
Kararı uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren tamamlanmış ve
yürürlüğe girmiştir. Türkiye ile AB
arasındaki bu Gümrük Birliği, AB’nin
üye olmayan bir ülke ile kurduğu ilk
önemli işlevsel gümrük birliği olarak kabul edilmektedir. Bu Gümrük
Birliği ile Türkiye, sanayi ürünleri ile
işlenmiş tarım ürünleri için AB’nin
ortak gümrük tarifesini kabul etmiş,
hem AB hem de Türkiye karşılıklı
olarak gümrük vergileri, miktar kısıtlaması ve ikili ticaretteki eş etkili
vergileri kaldırma kararı almıştır.
Böylece, AB ve Türkiye’nin ikili ticareti 20 yıl içerisinde dört katından
bile daha fazla artmış, Türkiye’ye
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yapılan doğrudan yatırımlar da paralel bir şekilde yükselişe geçmiştir.
Gümrük Birliği, Türkiye’nin üretkenliğini artırmış, Türk tüketicilerin
lehine olacak şekilde teknik düzenlemelerin iyileştirilmesine olanak
sağlayarak ve kalite altyapısını iyileştirerek, Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecine de katkıda
bulunmuştur.
Okuma Listesi
Dura, Cihan ve Atik, Hayriye. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye,
Üçüncü Baskı, 2007, S.481-487.
Dışişleri Bakanlığı. Türkiye-AB Gümrük Birliği, http://www.mfa.gov.tr/
turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa
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House, 2018. https://www.chathamhouse.org

Türkiye – Avrupa Birliği
Katılım Müzakereleri
(Turkey – European
Union Accession
Negotiations)
–Hatice YAZGAN–
2004 tarihinde gerçekleştirilen
Brüksel Zirvesi ile Türkiye ile katılım
müzakerelerinin başlatılması kararı
alınmıştır. Müzakere Çerçevesi’nde
ortaya konan esaslar dahilinde 3
Ekim 2005 tarihinde Türkiye-Avru1064

pa Birliği (AB) katılım müzakereleri
başlamıştır. Müzakerelerin koordinasyonu mevcut durumda Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir. Müzakere Çerçevesi kapsamında, Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi
ve bu kapsamda AB müktesebatının
üstlenilmesi olarak tanımlanabilecek müzakere sürecinde Türkiye, sivil toplumla diyaloğun geliştirilmesi
amacına uygun olarak bir iletişim
stratejisi de oluşturmuştur. Müzakerelerin ilk aşamasını oluşturan ve
müzakere fasılları temelinde yürütülen tarama sürecini gerçekleştirmek üzere tarama toplantıları 20
Ekim 2005 tarihinde başlamış ve 13
Ekim 2006 tarihinde tamamlanmıştır.
Fiili müzakerelerde mevcut durumda bir fasıl, (“Bilim ve Araştırma”)
Haziran 2006 tarihinde müzakereye
açılmış ve müzakere edilerek, aynı
gün geçici olarak kapatılmıştır. Bu
fasıl ile birlikte mevcut durumda 16
fasıl müzakereye açılmıştır. Bu fasıllar: 2007 yılında açılan “İstatistik”,
“İşletme ve Sanayi Politikası”, “Mali
Kontrol”, “Trans-Avrupa Ağları” ve
“Tüketicinin ve Sağlığın Korunması”
fasılları, 2008 yılında açılan, “Şirketler Hukuku”, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, “Sermayenin Serbest Dolaşımı”,
“Bilgi Toplumu ve Medya” fasılları,
2009 yılında açılan “Vergilendirme”
ve “Çevre” fasılları, 2010 yılında
açılan “Gıda Güvenliği, Veterinerlik
ve Bitki Sağlığı” faslı, 2013 yılında
açılan “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslı,
2015 yılında açılan “Ekonomik ve
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Parasal Politika” faslı ve 2016 yılında açılan “Mali ve Bütçesel Hükümler” faslıdır.

Membership in the European Union,” International Journal, Cilt. 57,
Sayı.4, 2002, s. 579-603.

Türkiye ile AB arasındaki gümrük
birliği’nin, aralarında Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi’nin bulunduğu 2004
yılında AB’ye üye olan ülkelere genişletilmesini öngören Ek Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerin Türkiye tarafından yerine getirilmediği gerekçesiyle, 2006 yılında
AB Genel İşler Konseyi sekiz fasılda
müzakerelerin askıya alınmasına karar vermiştir. Ek Protokol’ün uygulanması diğer fasıllar için de kapanış
kriteri olarak kabul edilmiştir. Askıya
alınan sekiz fasıl: “Malların Serbest
Dolaşımı”, “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “Mali Hizmetler”, “Tarım ve Kırsal Kalkınma”,
“Balıkçılık”, “Taşımacılık Politikası”,
“Gümrük Birliği” ve “Dış İlişkiler”
fasıllarıdır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı. “Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum”, https://www.
ab.gov.tr/katilim-muzakerelerinde-mevcut-durum_65.html

Bu fasıllar dışında Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi 2009 yılında şu fasılları
bloke ettiğini açıklamıştır. “İşçilerin
Serbest Dolaşımı”, “Enerji”, “Yargı
ve Temel Haklar”, “Adalet, Özgürlük
ve Güvenlik”, “Eğitim ve Kültür” ve
“Dış Güvenlik ve Savunma Politikası”dır.
Okuma Listesi
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Türkiye – Avrupa Birliği
Ortaklığı: Kurumlar
(Turkey – European
Union Association:
Institutions)
–Sanem BAYKAL–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile
kurulan ortaklık rejiminde, anılan
ortaklığın yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurumsal bir yapı
oluşturulmuştur.
Türkiye – AB ortaklık ilişkisinin kurumları ikiye ayrılır. Asli organ Ortaklık Konseyi’dir. Bağlayıcı karar
alma ve anlaşmazlıkların halli mekanizması olarak faaliyet göstermesinin yanı sıra, komite kurma yetkisine de sahiptir. Tali organlar ise
Karma Parlamento Komitesi, Ortaklık Komitesi, Gümrük İşbirliği Komitesi, Gümrük Birliği Ortak Komitesi,
Karma İstişare Komitesidir. Bunun
yanı sıra Türkiye’nin 1999’da aday
ülke ilan edilmesi ile 2000 yılında
Ortaklık Komitesinin altında 8 adet
Alt Komite de kurulmuştur.
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Söz konusu organlar sadece Türkiye
– AB ortaklık ilişkisinin yürütülmesi
yönünde faaliyet göstermekle kalmamakta, aynı zamanda Türkiye’nin
katılım müzakerelerinin yürütüldüğü kurumsal zemini oluşturmaktadır. 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi
uyarınca Ortaklık Konseyi, Türkiye
için Katılım Ortaklığının uygulanmasının Ortaklık Anlaşmasıyla kurulan uygun organlar tarafından izleneceğini kararlaştırmıştır. Katılım
Ortaklığının uygulanması, Ortaklık
Anlaşması çerçevesinde izlenecektir. AB Zirvesi tarafından Helsinki’de
belirtildiği şekilde, Türkiye için Ankara Anlaşması’nın kurumlarının,
müzakerelerin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın, aynı düzenlemelere
göre müktesebata uyumun incelenebileceği bir çerçeve oluşturmaya
devam etmesi önemlidir. Katılım
Ortaklığının ilgili bölümleri, ilgili alt
komitede tartışılacaktır. Ortaklık Komitesi, tüm gelişmeleri, ilerleme ve
öncelikler ile orta vadeli amaçların
yerine getirilmesinde karşılaşılan
sorunları ve alt komiteler tarafından kendisine gönderilen daha belirli konuları tartışır. Bu çerçevede,
katılım müzakerelerine başlamış
bir ülke sıfatıyla Türkiye’nin ortaklık
ilişkisini yürüten kurumsal yapı ile
katılım sürecini yürüten kurumsal
yapı birbirinden ayrılamaz. Özellikle
Ortaklık Konseyi ve Ortaklık Konseyi
tarafından kurulmuş Ortaklık Komitesi ile alt komiteler, müzakere sürecinin kurumsal yapısını da oluşturur.
Okuma Listesi
Tezcan, Ercüment. “Türkiye - Avrupa
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Türkiye – Avrupa
Birliği Zirveleri (Turkey
– European Union
Summits)
–İlke GÖÇMEN–
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB),
AB’ye yönelik düzensiz göç rakamlarının tavan yaptığı 2015 ve 2016
yıllarında üç kez Türkiye – AB Zirvesi
düzenlemiş ve çeşitli kararlar almıştır.
Birinci Türkiye – AB Zirvesi 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş
olup Türkiye ile AB belirli konularda
uzlaşmıştır. Ana hatlarıyla, birincisi,
katılım süreci yeniden canlandırılmalıdır. İkincisi, Türkiye – AB ilişkilerini tam potansiyeline ulaştırabilmek adına yapısal ve daha sık üst
düzey diyalog gereklidir. Bunun için
uygun formatta olmak üzere yılda
iki kez düzenli Zirveler yapılacak,
böylece hem Türkiye – AB ilişkilerinin gelişimi değerlendirilecek hem
de uluslararası konular görüşülecektir. Ayrıca, düzenli Ortaklık Konseyi toplantılarının yanı sıra Bakan
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/ Yüksek Temsilci / Komisyon Üyesi
seviyesinde düzenli ve kapsamlı siyasi diyalog toplantıları yapılacaktır.
Üçüncüsü, müzakere fasılları arasından 17 numaralı faslın müzakerelere açılacak olması ve birtakım fasılları müzakereye açma hazırlıkları
olması memnuniyetle karşılanmıştır. Dördüncüsü, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun bir parçası olarak, Türkiye Vize Serbestisi Yol Haritasındaki
72 kriteri yerine getirecek, özellikle
AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması
Haziran 2016 tarihinden itibaren
tam uygulanacak, AB de Schengen
alanı yönünden Türk vatandaşları
için vize gerekliliğini Ekim 2016 ile
birlikte kaldıracaktır. Beşincisi, AB,
Türkiye’ye hemen ve devamlı olarak insancıl yardım sunacak, toplam
mali desteğini ciddi biçimde genişletecektir. Bu yönden ilk planda 3
Milyar Avro ek kaynak sunulacaktır.
AB, bu yönden Türkiye – AB işbirliği çerçevesinde yük paylaşımının
önemini vurgular. Altıncısı, 15 Ekim
2015 tarihli Ortak Eylem Planı etkinleştirilecektir. Böylelikle göç akışına düzen getirilecek ve düzensiz
göç akışı yavaşlatılacaktır. Yedincisi,
Türkiye ve AB, ekonomik ilişkileri
daha da ilerletmeye katkı sunmak
için Üst Düzey Ekonomik Diyalog
Mekanizması kurmak için çalışacaktır. Sekizincisi, Türkiye ve AB, enerji
işbirliği hakkında düzenli bilgi değişimi çerçevesinde Üst Düzey Enerji
Diyalogu ve Stratejik Enerji İşbirliği
kurulmuş olmasını memnuniyetle
karşılamıştır. Dokuzuncusu, gümrük
birliğinin güncellenmesi için hazırlık
adımları başlatılmış olup resmi müzakereler 2016 yılının sonuna doğru
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başlatılabilecektir. Son olarak, tüm
bu unsurlar paralel olarak ilerletilmelidir ve yakından takip edilmelidir.
İkinci Türkiye – AB Zirvesi 7 Mart
2016 tarihinde gerçekleştirilmiş
olup AB tek taraflı olarak bir açıklama yayınlamıştır. Üçüncü Türkiye
– AB Zirvesi 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Türkiye ile
AB belirli konularda uzlaşmıştır. Ana
hatlarıyla, bu toplantı, kendisinden
önceki toplantılar gibi, bir yandan
göç krizi ile ilgilenmeye, diğer yandan Türkiye – AB ilişkilerinin derinleştirilmesine adanmıştır. Türkiye
ve AB, 29 Kasım 2015 tarihinde
etkinleştirilen Ortak Eylem Planını
uygulamaktaki taahhütlerini tekrarlamıştır. Bu zamana kadar, örneğin
geçici koruma altındaki Suriyelilere
istihdam pazarının açılması, 3 milyar Avro kaynağın dağıtımına başlanması ve vize serbestisi ve katılım
müzakerelerinde ilerlemeler olması
gibi birtakım gelişmeler yaşanmıştır.
AB ve Türkiye, Türkiye’den AB’ye yönelik düzensiz göçü sona erdirmeye
karar vermiştir ve bu amaçla şu ek
eylemler üstünde uzlaşmıştır.
18 Mart 2016 tarihli açıklama uyarınca bu eylemler ana hatlarıyla
şöyle belirtilebilir. Birincisi, Türkiye’den Yunanistan adalarına geçen
tüm yeni düzensiz göçmenler, AB
hukuku ve uluslararası hukuka uygun olarak, 20 Mart 2016 tarihinden itibaren Türkiye’ye geri gönderilecektir. Daha açık olarak, iltica
başvurusunda bulunmayan veya
başvurusu kabul edilebilir bulunma1067

yan veya asılsız bulunan göçmenler
Türkiye’ye geri gönderilecektir. Türkiye ve Yunanistan, gerekli ikili ayarlamalar üzerinde uzlaşmak da dâhil,
bu yönde gerekli adımları atacaktır.
Düzensiz göçmenlerin geri gönderme operasyonlarının masrafları AB
tarafından karşılanacaktır. İkincisi,
Yunan adalarından Türkiye’ye geri
gönderilen her bir Suriye vatandaşı
için bir başka Suriye vatandaşı BM
İncinebilirlik Kriterleri göz önünde
tutularak Türkiye’den AB’ye yeniden yerleştirilecektir. AB tarafında,
önceden kararlaştırılmış olanlardan
arta kalan 18.000 yer bu yeniden
yerleştirme için kullanılacaktır. Ayrıca, ek 54.000 kişi ile sınırlı olmak
kaydıyla, benzer gönüllü ayarlamalar aracılığıyla yeniden yerleştirme
gerçekleştirilecektir. Bu mekanizma
duruma göre gözden geçirilecek
veya sonlandırılabilecektir. Üçüncüsü, Türkiye, Türkiye’den AB’ye
düzensiz göç bakımından yeni deniz veya kara rotalarının açılmasının önüne geçmek için gerekli her
türlü tedbiri alacaktır. Dördüncüsü,
Türkiye ile AB arasındaki düzensiz
geçişler sona erdiğinde veya kayda
değer ve aralıksız biçimde azaldığında Gönüllü İnsancıl Kabul Planı
etkinleştirilecektir ve üye devletler bu plana gönüllülük temelinde
katkıda bulunacaktır. Beşincisi, vize
serbestisi yol haritasının tamamlanması hızlandırılacaktır, böylelikle tüm kriterler karşılanırsa en geç
Haziran 2016’nın sonu ile birlikte
Türk vatandaşları için vize gerekliliği
kaldırılabilecektir. Altıncısı, AB, Türkiye ile işbirliği içinde 3 milyar Avro
kaynağın dağıtımını hızlandıracaktır
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ve AB, 2018 yılının sonuna kadar ek
3 milyar Avro kaynak daha destekte
bulunacaktır. Yedincisi, AB ve Türkiye, gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili devam eden çalışmaları
memnuniyetle karşılar. Sekizincisi,
AB ve Türkiye, katılım sürecinin yeniden canlandırılması yönündeki
taahhütlerini teyit etmektedir ve 33
numaralı faslın –ve diğer fasılların–
açılışı hazırlıklarını memnuniyetle
karşılamaktadır. Dokuzuncusu, AB
ve üye devletler, Suriye’deki insancıl koşulları geliştirmek için Türkiye
ile birlikte çalışacaktır. Son olarak,
tüm bu unsurlar paralel olarak ilerletilmelidir ve aylık olarak takip edilmelidir. AB ve Türkiye, ihtiyaç hasıl
oldukça yeniden toplanmayı kararlaştırmaktadır.
18 Mart 2016 tarihli Türkiye – AB
Açıklamaları, Genel Mahkeme
önündeki NG v European Council
davasına (T-193/16) konu olmuştur. Davacılar, AB-Türkiye Açıklamalarının AB Zirvesi’ne atfedilebilir
olan ve 18 Mart 2016 tarihinde AB
ile Türkiye arasında akdedilen bir
uluslararası anlaşma tesis eden bir
tasarruf olduğunu belirterek ona
karşı iptal davası açmıştır. Genel
Mahkemeye göre AB Zirvesi, bir
kurum olarak, AB adına Türkiye ile
bir anlaşma akdetmeye yönelik bir
karar kabul etmemiştir ve ayrıca
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma md. 218 anlamında AB’yi
taahhüt altına sokmamıştır. Dahası,
bir uluslararası anlaşmanın 18 Mart
2016 tarihli toplantı esnasında gayri
resmi olarak akdedildiği varsayılsa
bile, bu anlaşma, Üye Devlet DevAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

let ve Hükümet Başkanları ile Türkiye Başbakanı arasında akdedilmiş
bir anlaşma olacaktır. Buna karşın,
Genel Mahkeme, iptal davası çerçevesinde üye devletlerin akdettiği
uluslararası anlaşmaların hukukiliği hakkında karar verme yetkisine sahip bulunmamaktadır. Sonuç
olarak, iptal davası kabul edilemez
bulunmuştur. Bu karar temyiz edilmişse de temyiz başvurusu belirgin
biçimde kabul edilemez bulunmuştur (C-208/17-210/17 P).
18 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen
Üçüncü Türkiye – AB Zirvesi, şu ana
kadar, benzer nitelikli son Zirve olmuştur.
Okuma Listesi
29 Kasım 2015 tarihli Türkiye – AB
Açıklaması: https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/
7 Mart 2016 tarihli AB Açıklaması: https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2016/03/08/
eu-turkey-meeting-statement/
18 Mart 2016 tarihli Türkiye – AB
Açıklaması: https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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Tüzel Kişilik (Legal
Personality)
–İlke GÖÇMEN–
Tüzel kişilik ile ana hatlarıyla bir
birimin, örneğin bir uluslararası örgütün, hak sahibi olabilmesi ve yükümlülük üstlenebilmesi anlatılmak
istenmektedir.
Avrupa Toplulukları, yani Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT),
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), tüzel kişilik sahibi olarak
nitelendirilmiştir. AKÇT Antlaşması
(1952) uyarınca: “Topluluk tüzel kişilik sahibidir. Topluluk, uluslararası
ilişkilerde işlevlerini yerine getirmek
ve hedeflerine erişmek için gereken
hukuki ehliyetten yararlanır. Topluluk, Üye Devletlerden her birinde
o devlette oluşturulan tüzel kişilere
tanınan en geniş hukuki ehliyetten
yararlanır; özellikle menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunlar
üzerinde tasarrufta bulunabilir ve
davalarda taraf olabilir. Topluluk,
her biri kendi yetkilerinin sınırları
dahilinde olmak üzere, kendi kurumları aracılığıyla temsil edilir”
(md. 6).
AAET Antlaşması (1958) uyarınca:
“Topluluk tüzel kişilik sahibidir”
(md. 184). Ayrıca: “Topluluk, Üye
Devletlerden her birinde o devlette oluşturulan tüzel kişilere tanınan
en geniş hukuki ehliyetten yararlanır; özellikle menkul ve gayrimenkul
mallar edinebilir, bunlar üzerinde
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tasarrufta bulunabilir ve davalarda
taraf olabilir. Topluluk, bu amaçla
Komisyon tarafından temsil edilir”
(md. 185).
AET Antlaşması (1958) uyarınca:
“Topluluk tüzel kişilik sahibidir”
(md. 210). Ayrıca: “Topluluk, Üye
Devletlerden her birinde iç hukuku
uyarınca tüzel kişilere tanınan en
geniş hukuki ehliyetten yararlanır;
özellikle menkul ve gayrimenkul
mallar edinebilir, bunlar üzerinde
tasarrufta bulunabilir ve kendi adına dava açabilir veya davalı olabilir.
Topluluk, bu amaçla Komisyon tarafından temsil edilir” (md. 211).
Tüzel kişilik, bu maddelerden hareketle, özel hukuk kişiliği ve uluslararası hukuk kişiliği olarak ikiye ayrılabilir. Özel hukuk kişiliği, her bir
kurucu antlaşma ile her bir Topluluk
için ayrıca ve açıkça tesis edilmiştir.
Buna göre, her bir Topluluk, başta özellikle menkul ve gayrimenkul
mallar edinmek olmak üzere, bir
Üye Devletin kendi tüzel kişilerine
tanıdığı en geniş hukuki ehliyetten
yararlanacaktır. Uluslararası hukuk
kişiliği ise yalnızca AKÇT Antlaşması
ile ayrıca ve açıkça dile getirilmişse
de, “Topluluk tüzel kişilik sahibidir”
maddelerinde örtülü olarak mevcut
olduğu kabul edilmektedir. Bununla
birlikte, uluslararası hukuk kişiliği,
en nihayetinde –kurucu antlaşmalardaki maddeleri gereği gibi dikkate almak kaydıyla– uluslararası hukuk tarafından belirlenecektir.
Avrupa Birliği (AB) ise, Maastricht
Antlaşması (1993) kurulduğu haliy1070

le, tüzel kişilik yönünden tartışmalı
olmuştur. Bir kere, AB Antlaşması,
diğer kurucu antlaşmalardan farklı
olarak, AB’yi tüzel kişilik sahibi olarak nitelendirmemiştir. Bu nedenle,
bir görüşe göre AB tüzel kişilik sahibi
değil olarak, bir başka görüşe göre
ise AB tüzel kişilik sahibi olarak görülmüştür. Amsterdam Antlaşması
(1999), AB ve uluslararası anlaşma
akdetmek ile ilgili birtakım düzenlemeler getirince tüzel kişilik konusu,
herhangi bir uzlaşıya varılmaksızın,
tekrar tartışılmıştır.
Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte ise AB, Avrupa (Ekonomik) Topluluğu’nun yerini almıştır ve halefi
olmuştur (AB Antlaşması md. 1).
Bunu takiben artık “Birlik tüzel kişiliğe sahiptir” (md. 47) ve “Birlik, Üye
Devletlerin her birinde, ulusal mevzuat uyarınca tüzel kişilere tanınan
en geniş hak ve fiil ehliyetine sahiptir; özellikle menkul ve gayrimenkul
mallar edinebilir, bunlar üzerinde
tasarrufta bulunabilir ve davalarda
taraf olabilir. Birlik, bu çerçevede,
Komisyon tarafından temsil edilir.
Ancak, Birlik, kurumlarının görevleriyle ilgili konularda, idari özerkliğe
sahip olmaları sebebiyle, bu kurumlar tarafından temsil edilir” (ABİHA
md. 335). Dolayısıyla, bugün için
AB, kurucu antlaşmalar aracılığıyla,
artık hem özel hukuk kişiliği hem de
uluslararası hukuk kişiliği sahibi olarak nitelendirilmiştir.
Okuma Listesi
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ties and the European Union”, Netherlands Yearbook of International
Law, Cilt: 30, 1999, s. 75–113.
Büyüktanır, Derya. “Dış İlişkiler Kapsamında Avrupa Birliği’nin Tüzel Kişiliği ve Lizbon Antlaşması”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 27, 2010,
s. 87–110.

Tüzük (Regulation)
–Narin İDRİZ–
Tüzükler Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
288’de tanımlanan hukuki tasarruflardır. Tüzükler; genel uygulama alanına sahiptir, bütünüyle bağlayıcıdır
ve tüm Üye Devletlerde doğrudan
uygulanır. Tüzükler ikincil hukukun
bir parçasıdır. Avrupa Birliği (AB)
kurumları tarafından kurucu antlaşmalara dayanılarak kabul edilmektedir. Tüzükler, AB hukukunun tüm
AB Üye Devletlerinde yeknesek bir
şekilde uygulanmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Tüzükler; AB kurumları, AB Üye
Devletleri ve gerçek ve tüzel kişiler açısından bağlayıcıdır. Aynı zamanda tüm AB Üye Devletlerinde
doğrudan uygulanır, yani iç hukuka
aktarma işlemine gerek kalmadan
hemen uygulanır. Tüzükler, öncelik
ilkesi gereği, AB hukukunun bir parçası olarak ulusal hukuka göre öncelik taşımaktadır.
Tüzükler, olağan yasama usulü veya
özel yasama usulleri takip edilerek
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Konsey ve Avrupa Parlamentosu
tarafından kabul edildiklerinde yasama tasarrufu olarak sınıflandırılır.
ABİHA md. 291 uyarınca bağlayıcı
Birlik tasarruflarının uygulanması
için kabul edildiklerinde ise, uygulama tasarrufu haline gelirler.
Tüzük hükümleri; daha geniş olabilen ve daha fazla uygulama önleminin benimsenmesini gerektirebilecek çerçeve tüzükler hariç olmak
üzere; doğaları gereği açık, kesin ve
koşulsuzdur. Doğrudan etkili olma
koşullarını (yani açık, kesin, koşulsuz olma ve uygulama önlemleri
gerektirmeme) karşılayan tüzük hükümleri hem dikey doğrudan etkiye
hem de yatay doğrudan etkiye sahiptir. Bu, bireylerin mahkemelerde
ilgili tüzük hükümlerine hem devlete hem de diğer kişilere karşı dayanabileceği anlamına gelmektedir.
Bir Tüzük, yürürlüğe giriş tarihinde veya bu tarihin belirtilmemesi
halinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayım tarihini izleyen
yirminci gün yürürlüğe girerek tüm
AB Üye Devletlerinde uygulanabilir
hale gelir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
342–352.
Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2.
Baskı, 2017, s. 120.
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Ukrayna Krizi
(Ukraine Crisis)
–Habibe ÖZDAL–
21 Kasım 2013’te Ukrayna’da dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in Avrupa Birliği (AB) ile imzalanması öngörülen Ortaklık Anlaşması
(Association Agreement) sürecini
tek taraflı olarak askıya aldığını açıklaması üzerine sokak gösterileri ile
başlayan ve gerek Ukrayna siyaseti,
gerek Rus dış politikası gerekse Rusya-Batı ilişkilerinde önemli sonuçlar
doğuran çalkantılı dönem, Ukrayna
Krizi olarak anılmaktadır. Ukrayna
krizi yalnızca ülkenin iç dinamikleri
ile açıklanabilmekten uzaktır. Zira
literatüre bakıldığında yaşanan siyasi sürecin, Ukrayna’nın Rusya ile
AB’nin Kiev’e yönelik entegrasyon
politikaları arasında bir dış politika tercihi yapması zorunluluğunun
neticesinde ortaya çıktığı tartışılmaktadır. Buna ek olarak bir yandan
Kasım 2013’te başlayan protesto
gösterileri süresince Avrupalı bazı
siyasilerin protestoculara destek
verdiğini, diğer yandan ise Kırım’ın
ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunu fiilen kontrol altında bulunduran ve
Rus yanlısı olarak bilinen milis güçlere yönelik örtülü bir Rusya desteği söz konusu olduğunu eklemek
gerekmektedir. Tüm bu boyutları
nedeniyle Ukrayna krizi, çok yönlü
olarak ele alınmalıdır.
Ukrayna siyaseti bakımından önce
Cumhurbaşkanı azledilmiş ve geçici bir hükümet kurulmuştur. Ardın1072

dan Kırım Parlamentosu bağımsızlık ilanında bulunmuş ve Rusya’ya
bağlanma kararı ile sonuçlanan bir
referandumu hayata geçirmiştir. Nihayetinde Rus yanlısı milis güçler ülkenin doğusunda bulunan Donetsk
ve Luhansk bölgelerini kontrol altına almış ve neticede Ukrayna’da yönetimin tam kontrolü sağlayamadığı
ve seçimlerin bu bölgelerde gerçekleştirilememesi de dahil olmak üzere çeşitli aksaklıkları beraberinde
getiren bir iç savaş ortaya çıkmıştır.
Dış politika bakımından ise Ukrayna, 2014 yılında AB ile Ortaklık Anlaşması’nı imzalamış, 2017 yılında
ise Ukrayna vatandaşları için Avrupa’ya vizesiz seyahat olanağı sağlanmıştır. Diğer taraftan Rusya ile
ilişkilerde Ukrayna krizinin üzerinden geçen altı yılın ardından ilişkilerin normalleşmeden uzak olduğu
söylenebilir. Ukrayna krizinin siyasi
çözümüne ilişkin diplomatik çabalar
2019 yılı sonu itibarıyla Almanya ve
Fransa’nın arabuluculuğunda Rusya
ile Ukrayna arasındaki Minsk Görüşmeleri çerçevesinde devam etmektedir.
Ukrayna krizinin Rus iç ve dış politikasına önemli etkileri olmuştur.
Öncelikle belirtmek gerekir ki Rus
tarih yazımında Ukrayna’nın kilit
bir önemi vardır. Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rus şehirlerinin “anası”
olarak belirtilmektedir ve SSCB’nin
dağılmasının ardından Ukrayna ile
Rusya’nın tarihsel bağına atıfla Slav
kardeşliğine vurgu yapılagelmiştir.
Bu söylem üzerine Rusya Ukrayna’nın hem iç hem de dış siyasasını
şekillendirmeye ya da en azından
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Kiev’in Rusya ile bağlarını tamamen
koparmamasını sağlamaya gayret
etmiştir. Buna ilişkin çabalar daha
SSCB’nin dağılmasıyla başlamış,
Birliğin dağıldığını ilan eden anlaşma ile eş zamanlı olarak Bağımsız
Devletler Topluluğu kurulmuştur.
Bu dönemden itibaren Ukrayna,
Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasına
yönelik entegrasyon projelerinin
başarıya ulaşabilmesi adına Belarus
ile birlikte en önemli ülkelerden biri
olarak öne çıkmıştır. 46 milyonluk
nüfusu, Avrupa’da Rusya’dan sonra toprak büyüklüğü bakımından
ikinci sırada yer alması, Rusya’dan
Avrupa’ya giden gazda transit ülke
konumunda olmasına olanak sağlayacak şekilde AB üyeleriyle komşu
durumundaki konumu ve ekonomik
potansiyeli Kiev’in taşıdığı önemi
açıklamaktadır. Rusya’nın AB ile
“ortak komşuluk alanı” (shared neighborhood) olan eski Sovyet coğrafyasında yönelik en yeni yaklaşımı
2011 yılında ortaya attığı Avrasya
Birliği projesi olmuştur. Söz konusu
proje ile Putin, eski Sovyet coğrafyasında AB yapısını model alarak önce
ekonomik birlik tesis etmeyi, ardından bu süreci siyasi entegrasyona
taşımayı hedeflemiştir. 2012 yılında
bu sürecin ilk adımı olarak Avrasya
Ekonomik Birliği Rusya, Belarus ve
Kazakistan’ın katılımıyla atılmıştır.
Ukrayna krizinin patlak vermesi ve
ardından Rusya-Ukrayna ilişkilerinde yaşanan kopmanın ardından
Ukrayna, söz konusu yapılanmaya
dahil olmamıştır.
Ukrayna krizi Rusya-Batı ilişkileri
bakımından da değerlendirilmelidir.
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Zira pek çok bölge çalışanına göre
kriz, Ukrayna’nın dış politikada Rusya ile Batı arasındaki sıkışmışlığı olarak kendisini göstermiştir. SSCB’nin
dağılmasının ardından ortaya çıkan siyasi durumda Ukrayna, ortak
komşuluk alanında yer almıştır. Rus
dış politikasında Ukrayna ile yakın
ilişkiler, tarihi, kültürel, kimliksel
ögeler üzerine temellendirilmiştir.
AB açısından ise bölgesel istikrarın
sağlanması bakımından SSCB’nin
dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan devletler ile iyi ilişkiler
üzerine kurulu bir yapı inşa etme
gereği ortaya çıkmıştır. Buna uygun
olarak önce 2004 yılında hayata geçirilen Avrupa Komşuluk Politikası
(European Neighbourhood Policy)
daha sonra ise 2008 Gürcistan Savaşı’nı takiben başlatılan Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership) inisiyatifleri ile Birlik, Ukrayna’nın da dahil
olduğu bölge ülkelerine yönelik demokratik dönüşüm ve iyi yönetişim
odaklı yeni bir bakış açısı geliştirmiştir. Avrupa Komşuluk Politikası dahil
ettiği ülkeler bakımından güney ve
doğudaki ortak ülkeleri kapsayan
daha geniş bir politika olmuştur.
Doğu Avrupa’dan Kafkasya’ya ve
Ortadoğu’ya 16 ülkeyi kapsayan
Komşuluk Politikası ile Birlik, ortak
ülkelerde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi
temel değerlerin yaygınlaştırılması
gibi alanlarda iş birliğine gidilmesini
hedeflemiştir.
2008 yılında yaşanan Gürcistan Savaşı’ndan sonra ise Birlik, eski Sovyet coğrafyasına yönelik politikalarının yetersiz olduğundan yola çıka1073

rak altı Doğu Avrupalı ortağa yönelik
Doğu Ortaklığı isimli yeni bir inisiyatifi hayata geçirmiştir. Ermenistan,
Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna,
Belarus, Moldova’ya yönelik olarak
bu yeni politikanın amacı demokratik, ekonomik olarak kalkınmış ve
istikrarlı devletlerin oluşturduğu bir
işbirliği bölgesi kurmak olarak belirtilmiştir. Bu vesileyle ortak devletler
iç ve dış zorluklara karşı daha dayanıklı hale getirilecektir. Birlik açısından eski Sovyet coğrafyasındaki
devletler ile yakın ilişkilerin gereği
bölgenin istikrarı, güveni, kalkınması için iyi komşuluk ilişkilerine dayanan ilişkiler geliştirilmesi için gerekli
görülmüştür.

ekonomi ayağında ise malların ve
hizmetlerin serbest dolaşımını öngören Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement-DCFTA) (Bkz. Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı Anlaşmaları)
bulunmaktadır. Birlik ile Ukrayna
arasındaki ticari ilişkilerde gümrük
tarifelerinin ve kotaların aşamalı
olarak kaldırılmasını ve Ukrayna’da
ticarete ilişkin düzenlemelerin AB
müktesebatına uyumlu hale getirilmesini gerektiren Derin ve Kapsamlı
Serbest Ticaret Anlaşması ise Haziran 2014’te imzalanmış ve gerekli
hazırlıkların yapılmasının ardından
1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Ukrayna ise bir yandan Rusya ile Avrasya Birliği projesine, diğer yandan
ise AB üyeliği vizyonu vermeden
Ukrayna ile AB arasındaki ikili ilişkileri siyasi ve ekonomik alanlarda
geliştirme perspektifi sunan Ortaklık Anlaşması imzalanmasına ilişkin
görüşmeleri eş zamanlı olarak yürütmüştür. Birbirine alternatif olarak görülen söz konusu entegrasyon
projeleri konusunda Ukrayna tercih
yapmak zorunda kaldığında Kasım
2013’te Ukrayna krizi patlak vermiştir. Neticede Ukrayna krizi ile görüldüğü üzere Rusya-Batı ilişkilerinde
de normatif güç mücadelesi olarak
da tanımlayabileceğimiz çıkar çatışmalarının gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Nihayetinde Ukrayna
ile AB arasında işbirliğini yoğunlaştırması beklenen Ortaklık Anlaşması’nın siyasi ayağı Mart 2014’te
imzalanmış, Kasım 2014’te yürürlüğe girmiştir. Ortaklık Anlaşması’nın

Okuma Listesi

1074

Özdal, Habibe. “İç-Bölgesel-Küresel
Dinamikler Bağlamında Ukrayna
Krizi”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt. 11, Sayı. 42, 2015, s. 69-142.
Sağlam, Mühdan. “21. Yüzyılda Küresel Rekabetin Zemini Ukrayna”,
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt.
69, Sayı. 2, 2014, s. 435-444.
Sakwa, Richard. Frontline Ukraine:
Crisis in the Borderlands, London: I.
B. Tauris, 2015.

AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Ulusal Hukuki Çareler
veya Prosedürler
(National Remedies and
Procedures)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği (AB) hukukundan
kaynaklı hakların temininde ve yükümlülüklerin
uygulanmasında
adem–i merkezi yapılanma ve dolayısıyla ulusal hukuki çareler ve prosedürler / usul kuralları önemlidir.
Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik AB Antlaşması 19. maddeye göre
Üye Devletler AB hukuku kapsamındaki alanlarda etkili hukuki/yargısal korumayı sağlamak için yeterli
hukuki çareleri temin eder. Usule
ilişkin yeknesaklığı temin edecek
AB kuralları oluşturulmadığı takdirde, AB kaynaklı hakların icrailiğinin
şartlarını ulusal hukuk belirler. AB
hukuku icrailiği için hukuki çareleri
ve yargı yollarını düzenleyen maddi veya usuli hukuka yönelik genel
düzenleme içermemektedir. Bu
itibarla, ulusal usul özerkliği ilkesi
çerçevesinde AB hukuku, AB kaynaklı hakların ulusal hukuk kaynaklı
haklarla eşit usul kurallarına tabi olması ile ulusal usul kuralları ve yargı
yollarının AB haklarının kullanımını
fiiliyatta imkansız kılmaması şartları
çerçevesinde AB hukukunun etkililiği sağlandığı müddetçe müdahaleci olmaz. Yani eşitlik ve etkililik
ilkeleri fiiliyatta sağlandığı takdirde
ulusal hukuk yeni çareler yaratma
yükümlülüğünde değildir. Güncel
içtihat hukuku çerçevesinde AvruAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

pa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD)
ulusal usul özerkliği ile etkili yargısal
korunma ilkeleri arasında bir denge
oluşturmaya çalıştığı söylenebilir.
Hukukçular arasında AB hak ve yükümlülüklerinin
uygulanmasının
yeknesak AB hükümleriyle tekbiçim
şekilde temin edilerek yeknesak
yargısal koruma sisteminin kurulmasıyla icrailikte parçalı sistemlerin
ve icrailik açığının giderilmesi gerekliliği ile ulusal usul özerkliğine saygı
çerçevesinde ulusal kurallara bırakılarak çeşitlilik sağlanması gerekliliği
olarak çeşitli yaklaşımların savunulduğunu ifade etmek gerekir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
663–675.
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Ulusal Mahkemeler
(National Courts)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği (AB) hukukunun uygulanmasının büyük oranda adem–i
merkezi yapılanmada Üye Devletler
tarafından gerçekleştirildiğini, bunda da ulusal mahkemelerin özel bir
önem arz ettiğini belirtmek gerekir.
AB hukuk düzeninde AB hukukunun uygulanmasını temin edecek
şekilde Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) ulusal, bölgesel veya
yerel düzeyde yapılanması ve ağı
bulunmadığından, AB hukuk düzeninin anayasallaştırılmasıyla birlikte
ulusal mahkemeler AB mahkemesi
sıfatlarıyla AB hukukunun adem–i
merkezi uygulanması ve denetimi
noktasında görev ve yetkilerle donatılmışlardır. Ulusal mahkemeler
AB mahkemesi sıfatlarıyla ve ön karar prosedürü çerçevesinde Adalet
Divanı ile işbirliği içerisinde AB hukukunun doğrudan etki ilkesi, dolaylı etki ilkesi, Üye devlet sorumluluğu ilkesi gibi hukuki çareler yoluyla (yeknesak) uygulanması, icraliğinin temininde ve kişilerin yargısal
korunmasında büyük işlev görmektedirler. Kişiler ön karar prosedürü
çerçevesinde hukuki çareler kombinasyonunda ulusal mahkemeler
önünde AB hukukundan kaynaklı
haklarını ileri sürebilmektedir. Ayrıca AB hukukunun ulusüstü hukuka
evrilmesinde ve anayasallaştırılmasında ulusal mahkemelerin ön karar prosedürü çerçevesinde Adalet
Divanı’na soru tevcih ederek Ada1076

let Divanı’nın içtihat oluşturmasına
imkan tanıması ve oluşturulan içtihada genelde uygun tarzda uygulamalarıyla bu içtihadın yerleşmesine
olanak tanıması özellikle vurgulanması gereken bir gerçekliktir. Ulusal
mahkemelerin AB hukuk düzeninde tam bir yargısal yollar ve hukuki
çareler sisteminin oluşturulmasına
ve işlerliğine katkı sağlayarak kişilerin yargısal korunması sisteminin
muhafızları olarak ABAD’ın yanında
faaliyet yürüttükleri özellikle vurgulanmalıdır.
Okuma Listesi
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Ulusal Parlamentolar
(National Parliaments)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Avrupa Birliği’nde (AB) demokrasinin geliştirilmesi adına ulusal parlamentoların rolü tedricen artırılmışAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tır. 2004 tarihli Ulusal Parlamentoların AB’deki Rolüne Dair Protokol
ile (mevcuttaki Lizbon Antlaşması
(2009) ile değişik AB Antlaşması ve
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’ya (ABİHA) ekli 1 Nolu
Protokol) AB faaliyetlerinde ulusal
parlamentoların rolünün ve katılımının daha da artırılması için Komisyon tarafından danışma belgelerinin, yıllık yasama programının,
yasama politika ve plan araçlarının,
yasama tasarrufu önerilerinin ulusal parlamentolara gönderilmesi
yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı Protokol ile ayrıca Avrupa Parlamentosu ile ulusal parlamentolar arası
işbirliği bağlamında Avrupa Parlamentosu ile ulusal parlamentoların
AB’de etkili ve düzenli parlamentolararası işbirliğinin organizasyonu
ve teşvikine beraber karar verme
yükümlülüğü getirilmiştir. Esas etkili düzenleme Lizbon Antlaşması ile
getirilen Katmanlı Yetki İlkesinin ve
Orantılılık İlkesinin Uygulanmasına
Dair 2 Nolu Protokol’le ulusal mahkemeler lehine geliştirilen AB yasama tasarrufu önerilerinin katmanlı
yetki ilkesine uygunluğuna ilişkin
siyasi ön–denetim ve yargısal denetim yetkisidir. Bu çerçevede ulusal
parlamentolar önerilere ilişkin sarı
veya turuncu kart gösterme yetkisi
kazanmıştır. Erken uyarı sistemiyle
her bir ulusal parlamento veya ulusal parlamentonun her bir kamarası
yasama tasarruf önerisinin kendisine ulaştırılmasından itibaren sekiz
hafta içinde Avrupa Parlamentosu,
Konsey ve Komisyon’un başkanlarına tasarının katmanlı yetki ilkesine
uymadığına ilişkin düşüncesini ifade
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eden bir gerekçeli görüş gönderebilme imkanına sahip olmuştur. Önerilerin katmanlı yetki ilkesine uymadığına dair gerekçeli görüşlerin ulusal parlamentolara tanınan oyların
1/3’üne ulaşması durumunda (bu
oran özgürlük, güvenlik ve adalet
alanına ilişkin tasarılarda 1/4’tür)
sarı kart söz konusu olmaktadır ve
dolayısıyla öneri gözden geçirilmelidir. Önerinin gözden geçirilmesi
sonucunda öneri aynen kabul edilebileceği gibi, değiştirilebilir veya
geri de çekilebilir. Bu karar gerekçeli
olmak zorundadır. Olağan yasama
usulü çerçevesinde yasama tasarrufu teklifinin katmanlı yetki ilkesine
uymadığına dair gerekçeli görüşler
oyların basit çoğunluğa ulaşması
durumunda turuncu kart söz konusudur ve öneri yeniden gözden
geçirilir. Bu gözden geçirme sonrasında Komisyon, öneriyi aynen tutabileceği gibi, değiştirmeye veya geri
çekmeye de karar verebilir. Ancak
aynen tutmayı tercih etmesi durumunda, gerekçeli görüşünde önerinin neden katmanlı yetki ilkesine
uygunluk taşıdığını ispatlamakla
mükelleftir. Yargısal denetim açısından ise, katmanlı yetki ilkesinin bir
yasama tasarrufu tarafından ihlali
nedeniyle iptal davası çerçevesinde Üye Devletler tarafından hukuk
düzenleri uyarınca ulusal parlamentoları veya parlamentolarının bir
kamarası adına iptal davası açılabilecektir.
Genel mahiyette Lizbon Antlaşması
ile değişik AB Antlaşması 12. madde
ulusal parlamentoların, AB kurumları tarafından bilgilendirilmeleri ve
1077

AB yasama tasarrufu önerilerinin
1 Nolu Protokol çerçevesinde kendilerine iletilmesi; 2 Nolu Protokol
tarafından sağlanan prosedürler
çerçevesinde katmanlı yetki ilkesine
saygının temin edilmesinin denetlenmesi; özgürlük, güvenlik ve adalet alanı çerçevesinde AB politikalarının uygulanması için mekanizmaların değerlendirilmesinde yer alınması ve Europol’ün ve Eurojust’ın
faaliyetlerinin siyasi denetimine
katılım; kurucu antlaşma değişikliği
usullerine katılım; AB’ye yeni üyelik
başvurularının kendilerine bildirilmesi ve Avrupa Parlamentosu ile
parlamentolararası işbirliğinde yer
alınması suretiyle AB’nin iyi işlemesine aktif bir şekilde katkı sağladığını vurgulamaktadır.
Okuma Listesi
Bayram, Mehmet Hanifi. “Lizbon
Antlaşması: Parlamentoların Avrupa Birliği Karar Alma Sürecindeki
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Ulusal Program (National
Programme for the
Adoption of Acquis)
–Hatice YAZGAN–
Ulusal Program, genişleme süreci kapsamında AB’ye aday ülkeler
tarafından hazırlanan bir belgedir. Avrupa Birliği (AB) tarafından,
aday ülkelerin AB sürecinde yerine
getirmeleri gereken kriterlerin kısa
ve orta vade öncelikler halinde belirlendiği Katılım Ortaklığı’nın hazırlanmasının ardından, sözkonusu
önceliklerin yerine getirilmesine
ilişkin Ulusal Program oluşturulur.
Ulusal Programlar, Katılım Ortaklıkları gibi güncellenebilirler. Nitekim
Türkiye 2001 yılında Ulusal Programını hazırlamış, 2003 ve 2008 yıllarında güncellemiştir.
AB Müktesebatının kabul edilmesi
için Ulusal Program (National Program for the Adoption of Acquis)
olarak da adlandırılan bu belge içeriğinde, Türkiye 2001 yılı için “Siyasi
Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve
“Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Kapasitesi” başlıkları altında
katılım ortaklığı önceliklerinin yerine getirilmesi için bir program oluşturmuştur. Siyasi kriterler kapsamında “siyasi, idari ve yargı reformlarına ilişkin çalışmaların 2001 yılında hızlandırılacağı”… “insan hakları,
demokrasi ve hukukun üstünlüğü
alanlarında kaydedilecek gelişmelerin sürekli olarak izleneceği, AB
müktesebatına uyum çalışmalarının
düzenli olarak değerlendirileceği ve
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bu çalışmaların hızlandırılması için
gerekli tüm önlemlerin alınacağı…”
belirtilmektedir.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Tuğrul Arat. “AB’yle İlişkiler”, Baskın Oran (der.), Türk
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Ulusal Usul Özerkliği
(National Procedural
Autonomy)
Bkz. Ulusal Hukuki Çareler veya
Prosedürler

Uluslararası Anlaşma
(International
Agreement)
–Narin İDRİZ–
Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler Avrupa Birliği (AB) hukukunun
önemli kaynaklarındandır. Bunlar,
uluslararası kamu hukuku kapsamındaki anlaşmalardır ve onları
müzakere eden taraflar için hak ve
yükümlülükler doğurmaktadır. AB
tarafından akdedilen anlaşmalar
AB, AB’nin kurumları ve Üye Devletler açısından bağlayıcıdır. AB normlar hiyerarşisi bakımından birincil
hukuka göre alt, ikincil hukuka göre
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üst seviyede bulunmaktadır.
Lizbon Antlaşması (2009) ile değişik AB Antlaşması md. 47 AB’ye
açıkça tüzel kişilik tanımaktadır. Bu
da AB’yi kendi başına bağımsız bir
suje haline getirmektedir. Böylelikle
AB, kurucu antlaşmalar tarafından
kendisine yetki verilen alanlarda,
kendi adına uluslararası anlaşmaları
müzakere ve akdetme yeteneğine
sahip kılınmaktadır. Bu sayede, bir
yanda AB, diğer yanda üçüncü ülke
veya uluslararası örgüt gibi uluslararası kamu hukukunun başka bir
sujesi arasında uluslararası anlaşmalar yapılmaktadır. Bu tür anlaşmalar Üye Devletlerin yetki alanına
giren konuları da içerdiğinde karma
anlaşma haline gelmekte ve Üye
Devletler de bu anlaşmalara taraf
olmaktadır.
ABİHA md. 216, AB dış ilişkileri alanındaki Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihat hukukunu tedvin
etmektedir. Birlik, ABİHA md. 79(3)
veya 191(4) gibi kurucu antlaşmalarda özel olarak öngörüldüğünde
veya bir anlaşmanın akdedilmesi
kurucu antlaşmalarda veya ikincil
hukukta belirlenen hedeflerden birine ulaşılması için gerekli olduğunda veya bir anlaşma Birliğin ortak
kurallarını etkileme ya da kapsamlarını değiştirme ihtimali taşıdığında
anlaşmalar akdedebilir.
AB, bir ekonomik bütünleşme projesi olarak geliştiği için, daha geniş
dünya ile etkileşime girmesinin başlıca yollarından biri olarak ticaret
anlaşmaları yapmaktadır. AB, Ortak
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Ticaret Politikası alanında münhasır
yetkiye sahiptir ve bu alanda üçüncü ülkelerle çok sayıda ticaret anlaşması imzalamıştır (ABİHA md. 207).
Bunların güncel örnekleri Singapur,
Japonya ve Vietnam ile yapılan ticaret anlaşmalarıdır.
Birlik, ticaretin ötesine geçen ve
kurucu antlaşmalarda düzenlenen
diğer işbirliği alanlarını içeren anlaşmalar için genellikle Ortaklık Anlaşmaları imzalamayı seçmektedir
(ABİHA md. 217). Ortaklık Anlaşmaları da farklı türlerde olabilmektedir.
Bunlardan ilki Türkiye ile olan Ortaklık Anlaşması –Ankara Anlaşması– veya Batı Balkan ülkeleriyle olan
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları gibi
bir ülkeyi gelecekte AB’ye katılım için
hazırlayanlardır. İkincisi ise Avrupa
Ekonomik Alanı Anlaşması (AEA)
gibi AB’ye katılım amacı gütmeyen
ve AB ile ilişkiler için alternatif bir
model oluşturanlardır. AEA, AB tarafından imzalanan en gelişmiş Ortaklık Anlaşması’dır ve AB iç pazarını
AEA ülkelerine, yani Norveç, İzlanda
ve Lihtenştayn’a genişletmektedir.
Birlik ayrıca Ortaklık Anlaşmalarını
imzaladığı ülkelere kıyasla daha az
yoğun ekonomik işbirliği öngördüğü
ülkelerle Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları da yapmaktadır. Örneğin AB,
Rusya ile bir Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’na sahipti. Ukrayna ve Tunus
gibi bazı ülkelerdeki Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmalarının yerini ise zamanla Ortaklık Anlaşmaları almaktadır.
AB, ayrıca, tek amacı bazı Üye Devletlerle özel bir ilişkisi olan ülke ve
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toprakların ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik etme olan anlaşmalar da imzalamaktadır (ABİHA
md. 198). Bu tür en önemli anlaşma
Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri
ile olan Ortaklık Anlaşması’dır. Bu
anlaşma şu anda bölgesel ekonomik
ortaklık anlaşmalarına dönüştürülmektedir.
Sayılan uluslararası anlaşmalar yalnızca en bilinen anlaşma türlerine
genel bir bakıştır, hiçbir şekilde AB
tarafından imzalanan uluslararası anlaşma türlerinin kapsamlı bir
listesini oluşturmamaktadır. AB tarafından göç alanındaki Geri Kabul
Anlaşması, Ortak Dış ve Güvenlik
Politikası, Ortak Balıkçılık Politikası
ve çevre politikası alanındaki anlaşmalar gibi birçok farklı alanda anlaşmalar akdedilmektedir.
Okuma Listesi
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Uluslararası Ödemeler
Bankası (Bank
for International
Settlements)
–Sevgi İNECİ–
Uluslararası Ödemeler Bankası
(BIS) 1930 yılında kurulmuş olup,
toplamda dünya GSYH’nın %95’ine
sahip olan 60 ülkenin merkez bankasından oluşmaktadır. Ana merkezi
İsviçre’nin Basel kenti olan BIS’in,
Hong Kong SAR ve Meksika’da da
temsilcilikleri bulunmaktadır. Temel
hedefi merkez bankaları arasında
iletişim ve işbirliğini arttırmak, finansal istikrara katkıda bulunacak
diğer kurumlarla da işbirlikleri yaratmak, parasal ve finansal konularda politika önerisi ve araştırmaları desteklemek, borç yönetimi
likidite yönetimi konularında rapor
ve yayınlarla kullanıcılara ve araştırmacılara veri ve bilgi sağlamaktır.
Uluslararası finans sistemi ile ilgili
her türlü bilgi ve istatistiğe ulaşılır
olması bu bankanın 1930’dan bu
yana önemli bir düzenleyici ve veri
sağlayıcısı olduğunu da göstermektedir.
Ulusal Merkez Bankaları BIS-Konsolide Bankacılık İstatistikleri başlığı
altında 3 aylık dönemler için ülkede
yerleşik bankaların yurt dışı yerleşiklerden alacaklarını; ülke, vade
ve sektör bazında sınıflandırmaktadır. Yerli bankaların alacakları, yurt
dışı şubelerinin de alacaklarını da
kapsarken; yabancı bankaların alaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

cakları sadece genel merkezlerinin
bulunduğu ülkeden olan borçları
kapsamaktadır.
Ulusal Merkez Bankaları BIS- Yerel Bankacılık İstatistikleri başlığı
altında, ülkede faaliyette bulunan
bankalardan Uluslararası Ödemeler
Bankası’nın bu istatistik grubu için
özel olarak belirlediği tanım,
kapsam ve sınıflandırmalar dikkate
alınarak Merkez Bankası tarafından
hazırlanmaktadır. Bankaların yurt
dışında yerleşik kişilerden alacakları
ve yurt dışında yerleşik kişilere olan
yükümlülükleri yanında, yurt içi yerleşiklerle döviz cinsinden olan varlık
ve yükümlülükleri de istatistiki tablolar olarak hazırlanmaktadır.
Okuma Listesi
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Uluslararası Para Fonu
(International Monetary
Fund)
–Elif UÇKAN DAĞDEMİR–
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund – IMF), 2019 yılı
itibariyle yüz seksen dokuz ülkenin
üye olduğu, uluslararası parasal işbirliğini güçlendirmek, finansal istikrarı güvence altına almak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek
istihdam ve sürdürülebilir ekonomik
büyümeyi teşvik etmek ve dünya genelinde yoksulluğu azaltmak için çalışan bir kuruluştur.
1945 yılında oluşturulan IMF, üye
ülkeler tarafından yönetilen ve onlara karşı sorumlu olan bir kuruluştur.
IMF’nin kuruluşu, 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı’na
dayanmaktadır. Bretton Woods Konferansı’na katılan ülkeler, II. Dünya
Savaşı sonrasında oluşturulacak yeni
ekonomik düzen üzerinde çalışmışlardır. IMF, yeni oluşturulan ve Bretton Woods Sistemi olarak adlandırılan, ABD dolarına endeksli sabit kur
sisteminin işleyişinden sorumlu kuruluş olarak hayata geçirilmiştir.
Günümüzde IMF’nin temel misyonu,
döviz kuru sistemlerinden ve ülkeler arası ekonomik işlemlere olanak
sağlayan uluslararası ödemelerden
oluşan uluslararası parasal sistemin
istikrarını sağlamaktır. IMF’nin temel misyonu, 2012 yılında küresel
istikrarla ilgili tüm makroekonomik
ve finansal sektör uygulamalarını
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kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
IMF temel misyonunu, ekonomik
gözetim, borç verme ve kapasite geliştirme mekanizmalarıyla gerçekleştirmektedir. IMF, ekonomik gözetim
mekanizması ile uluslararası parasal
sistemi gözden geçirmekte ve üye
ülkelerin ekonomik ve finansal politikalarını izlemektedir. IMF, küresel ve üye ülke bazında uygulanan
ekonomik gözetim mekanizmasının
bir parçası olarak ekonomik istikrarı
tehdit edebilecek olası riskleri belirlemekte ve gerekli politika düzenlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.
IMF, borç verme mekanizması ile
ödemeler dengesi sorunu yaşayan
veya yaşama olasılığı bulunan üye
ülkelere, uluslararası rezervlerini yeniden yapılandırmaları, ulusal paralarına istikrar kazandırmaları, ithalat
için ödeme yapmaya devam edebilmeleri ve mevcut sorunları çözerken
aynı zamanda güçlü ekonomik büyüme için gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri için borç sağlamaktadır.
IMF, kapasite geliştirme mekanizması çerçevesinde üye ülkelerin ekonomi politikalarını ve kurumlarını
modernize etmeleri ve ilgili beşeri
sermayeye nitelik kazandırmaları konusunda hükümetlerle birlikte çalışmaktadır. İlgili mekanizma, ülkelerin
ekonomilerini güçlendirmelerine,
ekonomik büyümeyi hızlandırmalarına ve yeni iş olanakları yaratmalarına yardımcı olmaktadır.
IMF sözkonusu mekanizmaları işletirken üye ülkeler tarafından yaratıAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lan finansal kaynakları, Özel Çekme
Hakları’nı (Special Drawing Rights
– SDR), altın ve ödünç alma düzenlemelerini kullanmaktadır. İlgili finansal kaynaklar arasında en büyük
pay, üye ülkeler tarafından yaratılan
finansal kaynaklara aittir. Sözkonusu uygulamaya göre, IMF’ye üye her
ülkenin dünya ekonomisinden aldığı
paya göre belirlenmiş bir kotası vardır. Ülkeler IMF’nin finansal desteğinden kotaları nispetinde yararlanmaktadırlar. SDR, 1969 yılında üye
ülkelerin resmî rezervlerine ek kaynak olmak üzere yaratılmış olan bir
uluslararası rezerv kaynağıdır. Altın,
birçok ülkede olduğu gibi IMF’de de
en önemli rezerv kaynaklarından biridir. Ödünç alma düzenlemeleri ise
üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamada, kotaları nispetinde verilen borçların yetersiz kalması durumunda
sağlanan ilave finansal kaynaklardır.
IMF’de karar alma mekanizması,
üye ülkelerin dünya ekonomisinden
aldıkları paylara göre şekillenmektedir. Diğer bir ifade ile dünya ekonomisinde büyük paya sahip olan
üye ülkeler, IMF’nin karar alma mekanizmasında daha fazla oy hakkına
sahiptirler.
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Uluslararası Teamül
Hukuku (International
Customary Law)
–Narin İDRİZ–
Uluslararası teamül hukuku, uluslararası hukukun kapsayıcı bütününün
bir parçasını oluşturmaktadır. Uluslararası teamül hukuku, yerleşik (i)
devlet uygulamasından (nesnel unsur) ve (ii) psikolojik ögeden/opinio
juris, yani söz konusu uygulamanın
yasal bir yükümlülük olarak devletleri bağladığı inancından (öznel
unsur) kaynaklanan uluslararası kurallar olarak tanımlanmaktadır. Bu
kurallar, başlangıçta yazılı sözleşme
ve anlaşmalarda resmi olarak yer
almazken daha sonra bu belgelerde
tedvin edilebilmektedir. Dolayısıyla,
uluslararası teamül hukuku, devletlerin hukuki bir yükümlülük duygusu ile takip ettikleri genel ve tutarlı
bir uygulamadan kaynaklanmaktadır. Uluslararası teamül hukuku
kurallarına örnek olarak kurucu antlaşmalarda da tedvin edilmiş olan
geri göndermeme ilkesi belirtilebilir.
Uluslararası teamül hukuku, Uluslararası Adalet Divanı Statüsü II. Bölüm, md. 38 uyarınca bir hukuk kaynağı olarak kabul edilmektedir. İlgili
madde uyarınca uluslararası teamülü “hukuk olarak kabul edilmiş genel
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bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası yapılageliş kuralları” olarak
tanımlamaktadır. 38. maddenin
uluslararası hukukun kaynaklarına
ilişkin buyurucu bir beyan olduğu
yaygın olarak kabul edilmektedir.
Avrupa Birliği (AB) hukuk düzeni
içinde, kurucu antlaşma metinleri içinde uluslararası geleneklere
özellikle değinilmemektedir. Lizbon
Antlaşması (2009) ile değişik AB
Antlaşması md. 3(5) ve md. 21(1)
uluslararası hukuka saygı gösterme
konusunda genel bir hukuki yükümlülük getirmektedir. Bu maddeler
uyarınca teamül hukuku da dahil
olmak üzere uluslararası hukuk kuralları, AB kurumlarını üye olmayan
devletlerle ve diğer uluslararası hukuk sujeleriyle ilişkilerinde bağlayıcıdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), örneğin Racke kararından
(C–162/96) görüleceği üzere, bu
taahhüdün kapsamını AB kurumlarının yetkilerini kullanırken uluslararası teamül hukuku kuralları ile bağlı
olduğunu belirten içtihat hukuku ile
açıklığa kavuşturmuştur. ABAD ayrıca, örneğin Intertanko kararından
(C–308/06) görüleceği üzere, AB
yetkilerinin, uluslararası teamül hukuku kurallarını da içerdiği sürece,
uluslararası anlaşmaların hükümleri
de dahil olmak üzere, uluslararası
hukuka uygun olarak kullanılması
gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur.
ABAD, uluslararası teamül hukukuna ilişkin olarak içtihat hukukunda on yıllar boyunca monist bir
yaklaşım benimsemiştir. Ancak bu
görüşe, ABAD’ın daha dualist bir
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yaklaşım benimsediği Kadi I kararı
(C–402/05 P) ile gölge düşmüştür.
ABAD, uluslararası hukuka genellikle açık olsa da uluslararası hukukun
AB hukuk sistemini nasıl ve hangi
koşullar altında etkileyeceğini belirleme yetkisini saklı tutmaktadır.
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Ulusüstü Hukuk
(Supranational Law)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Ulusüstü hukuk kavramı genel bir
kavram olsa da günümüzde tam
anlamıyla tek varlık bulan temsilcisi
olarak Avrupa Birliği (AB) ile özdeşleştirilmektedir. Ulusüstü hukuk/
yapı, uluslararası hukuk/örgütler
veya hükümetlerarası kurumsal yapılanmadan ayırıcı şekilde mukayeseli anlatımla belirli özelliklere
sahip hukuk sistemlerini/yapıları
nitelemek için kullanılır. Bu itibarla,
ulusüstü hukuk kurucu Üye Devletlerin ulusüstü yapıya yetkilerini
devretmesi ve bunun sonucunda
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

egemenlik haklarının kısıtlanması felsefesine dayanır. Kurucu Üye
Devlet hukukları/hukuk sistemleri
ile ulusüstü hukuk/hukuk düzeni
arasındaki ilişki ve hiyerarşi ile ulusüstü yapıdaki karar verme mekanizması ve tasarrufların kurucu Üye
Devlet hukuk sistemlerindeki etkisine dair belirli özellikler gösterir. Yani
ulusüstü yapının devletlere has olan
bazı yetkileri kullanabilmesi ve işlevleri yerine getirebilmesi durumunu ifade eder. Bununla birlikte kurucu unsurlar uluslararası hukukta
tüzel kişiliklerini muhafaza ederler.
Üç açıdan, yani ulusüstü yapıda karar alma mekanizması, alınan kararların kurucu devlet hukuk sistemlerindeki statü, etki ve uygulanması
ile uyuşmazlık çözüm yolları ve ulusüstü yargısal yapı itibariyle ulusüstü hukuk incelemeye tabi tutulabilir.
Uluslararası hukukta tasarruflar oy
birliğine dayanan hükümetlerarası
yapıda alınırken, ulusüstü hukukta
tasarruflar genelde nitelikli oy çokluğu ile ve Üye Devletlerden özerk
kurumlar/organlar marifetiyle alınır.
Kurumların/organların terkibi ve çalışma usulü Üye Devletlerden özerktir. Kurumların/organların terkibi ve
üye seçimi, farklı çıkarların temsil
edilmesi için ulusüstü ve hükümetlerarası nitelikleri bünyesinde barındırmak üzere formüle edilebilir. Bu
yapı doğrudan vatandaşların katıldığı seçimle oluşan ulusüstü parlamentoya da sahip olabilir. Kararlar
Üye Devletlere veto hakkı bırakmayacak şekilde (nitelikli) çoğunlukla
alınır ve Üye Devletlerin rızalarına
bağlı olmaksızın bağlayıcıdır. UlusAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lararası hukukta rızailik ögesi ve
veto yetkisi varken, ulusüstü yapıda rızailik sadece sistemi kurarken
veya sisteme girerken geçerlidir.
Yeni tasarruflar ve hukukun bağlayıcılığı artık Üye Devletin rızasına tabi
değildir. Ulusüstü hukuk, ulusüstü
kurumlar/organlar tarafından uygulanabilir veya uygulanması ulusüstü
kurumlar/organlar tarafından denetlenebilir. Dikey kamusal denetim
söz konusudur. Ulusüstü hukuku
esas ayırıcı unsur, bu hukukun kurucu devlet hukuk sistemlerinde önceliğe/üstünlüğe, doğrudan etkiye,
dolaylı etkiye ve preemptif etkiye
sahip olması ve daha da önemlisi
ise bu hukukun Üye Devlet hukuk
sistemlerindeki bağlayıcılığı, statüsü, değeri, etkisi ve uygulanma kabiliyetinin ulusüstü hukukun kendisi
tarafından belirlenebilmesi karakteristiğidir. Bu sayede ulusüstü hukuk/
kurumlar/organlar, kişilerin hukuki
durumlarını, yani hak ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek
şekilde kamu otoritesi kullanabilmektedir. Bu durum ulusüstü hukuk
düzeninin süjelerinin artık sadece
Üye Devletlerden müteşekkil olmaması, kişilerle kurulan özel bağ sayesinde onların da bu hukuk düzeninin süjeleri arasına katılması sonucunu doğurur. Uluslararası hukuktaki devletlerarası nitelikte ve rızailiğe
dayandığı için devlet kontrollü yargı
mekanizması yerine, sadece devletlerarası veya organlar–devletlerarası uyuşmazlıklarda değil, ayrıca dikey şekildeki uyuşmazlıklarda kişileri de içeren zorunlu yargı yetkisi ve
neticedeki yargısal kararların kurucu unsurlar ve kişiler için bağlayıcılı1085

ğı bu hukuk düzeninin yargısal denetim mekanizmasının özelliklerinden
biridir. Bu sayede, ulusüstü hukukun
kişilerin hukuki durumları açısından
kazandırdığı haklar veya getirdiği
yükümlülükler kurucu devlet hukuk
sistemlerinde yargısal icrailiğe sahip
olabilmektedir. Yani ulusüstü hukuk,
uluslararası hukuka nazaran iç hukuk
sistemine daha fazla nüfuz edebilen
ve bu noktada ulusal hukuk sistemlerine filtre mekanizması tanımayan
bir niteliği haizdir.
Okuma Listesi
Günuğur, Haluk. “Avrupa Birliği Hukukunun Uluslarüstü (Supranasyonal) Niteliği”, Sanem Baykal et al.
(ed), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son
Gelişmeler ve Türkiye–AB İlişkileri
ATAUM 30. Yıl Armağanı, Ankara:
Ankara Üniversitesi Basımevi, 2018.
Yazıcı, Serap. “Avrupa Birliği Süreci:
Ulus Devletten Ulusüstü Devlete Geçişte Egemenlik Yetkisinin Devri”, Fazil Sağlam 65. Yas Armağanı, Türk–
Alman Kamu Hukukçular Forumu
Yayını, Ankara: İmaj Yayınevi, 2005,
s.447–472.

Ulusüstücülük
(Supranationalism)
–Sezgin MERCAN–
Ulusüstücülük Hükümetlerarasıcılığın zıttı olarak görülebilmektedir.
Ulusüstücülükte hükümetler Hükümetlerarasıcılıkta olduğu gibi tek
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yetkili birimler değillerdir. Ancak,
Hükümetlerarasıcılıkta Avrupa bütünleşmesinin temel kurumları, ulusal hükümetlerin iç meselelerdeki
kontrollerini arttırdığı sürece kabul
edilebilir. Avrupa bütünleşmesinde
görüldüğü gibi, ulusüstü kurumlar
hükümetlerin gücünü ve etkinliğini
arttırabilmektedirler. Bunun iki dayanağının olduğu belirtilebilir. İlki,
devletler arasındaki pazarlığın varlığı ve etkinliğidir. Aralarında ortak
bir müzakere zemininin, karar alma
sürecinin, anlaşma ortamının olması
bu varlığı ve etkinliği pekiştirmektedir. İkincisi de ulusüstü kurumların
ulusal düzeyde faaliyet gösteren siyasi liderlerin varlığını çeşitli sosyal
gruplar aracılığıyla güçlendirmeleridir. Ulusüstücülükte üye ülke yetkilerinin ulusüstü kurumlara devri
ya da egemenliklerin paylaşımı söz
konusudur.
Yetki devredilen ya da egemenlik
paylaşımı yapılan kurumlar, literatüre göre üç temel işlevi yerine getirmek durumundadırlar. Bu işlevler;
dış temsil, gündemin belirlenmesi
ve uygulamaya konmasıdır. İlk işlev
bağlamında Avrupa bütünleşmesinin temel bir unsuru olan Gümrük
Birliği örnek gösterilebilir. Gümrük
Birliği’ne dahil olan ülkelerin üçüncü
ülkelere ortak gümrük tarifesi belirlemek için AB Bakanlar Konseyi ve
Avrupa Komisyonu gibi kurumlara
yetki vermeleri temsil işlevinin bir
göstergesidir. AB’nin ortak ticaret
politikası kapsamında Komisyon
tüm üyeleri ve Birliği temsil etmektedir. Her ne kadar üye ülkelerin
kurum işlevlerini izleme ve kontrol
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

etme potansiyelleri korunsa da,
aralarında fikir ayrılıklarının yaşandığı koşullarda ulusüstü kurumlar
inisiyatif kullanarak kararlar alabilmektedirler. İkinci işlev bağlamında yine Avrupa Komisyonu öne
çıkarılabilir. Alınması gereken bir
karar için gerekli teknik bilgi Komisyon tarafından sağlanabilmektedir.
Konu sadece teknik bilgiyle de sınırlı olmayıp karar alma yöntemini de
düşündürten bir niteliktedir. Oybirliğiyle karar alımı üye ülkeleri, veto
yetkilerinden dolayı kritik bir konuma taşıyıp hükümetlerarasıcılığı
yansıtırken, oy çokluğuyla karar alımı ulusüstücülüğü yansıtmaktadır.
Oy çokluğuyla karar alımında ulusal
hükümetlerin etkinlikleri tamamen
ortadan kalkıyor da değildir. Hükümetler bu yöntemle pazarlık güçlerini artırmaya çalışabilmektedirler.
Böylece gündem belirleme güçleri
de öne çıkabilmektedir. AB düzeyinde gündem belirleme yetkisinin
Komisyon’da olduğu koşullarda,
teklifler görüşülürken ve kararlar
alınırken oluşabilecek zaman kayıplarının ya da sonuca vardırılamayan
uzun görüşmelerin önüne geçilmesi de düşünülmektedir. Hatta çoğu
üye devlet ulusüstü kurumları ulusal hükümetlere kıyasla çok daha
tarafsız görmekte ve gündemin belirlenmesinde tıkanan görüşmeler
yerine sonuç odaklı müzakereler
yürütebileceklerinden yine onlara
nazaran daha işlevsel bulmaktadır.
Üçüncü işlev açısından da ulusüstü
bir hukuk sisteminin uluslararası kurumlara ulusal taahhütlerle bağlılığı
sağlama pratiği örnek olarak gösterilebilir. Komisyon tarafından yürüAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tülen rekabet politikası, AB hukukunun Avrupa Birliği Adalet Divanı
tarafından kabul edilip işletilmesi
diğer uygulama örnekleri olarak sunulabilir.
Okuma Listesi
Kahraman, Sevilay. “Avrupa Bütünleşmesi Kuramları: 1980 Sonrası”,
Belgin Akçay ve İlke Göçmen, (der.)
Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2014.
Moravcsik, Andrew. “Preferences
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Union”, International Organization,
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Uygulama Tasarrufu
(Implenting Act)
–Narin İDRİZ–
Üye Devletlerin bağlayıcı Avrupa
Birliği (AB) tasarruflarının uygulanmasına yönelik tedbirleri kabul
etme sorumluluğunun bir istisnası olarak, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
291, Komisyon’a “hukuken bağlayıcı Birlik tasarruflarının uygulanması
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için yeknesak koşulların gerekli olması halinde” bunu yapma imkanı
vermektedir. Komisyon tarafından
kabul edilen uygulama tasarrufları
yasama dışı tasarruflardır ve hukuken bağlayıcıdır. Uygulama yetkileri,
sadece haklı gösterildiği veya Ortak
Dış ve Güvenlik Politikası alanında öngörülen özel durumlarda (AB
Antlaşması md. 24 ve 26) Konsey’e
devredilebilmektedir.
ABİHA md. 291 uygulama yetkilerinin Komisyon tarafından kullanımını, Üye Devletlerce kontrolüne
yönelik mekanizmalara ilişkin önceden belirleyeceği kurallara ve genel
ilkelere tabi kılmaktadır. Bu genel
kural ve ilkeler, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in olağan yasama
usulü uyarınca hareket ederek kabul etmiş olduğu 82/2011 sayılı Tüzük’te bulunabilir.
Uygulama tasarrufları, her AB Üye
Devletinden gelen teknik uzmanlardan ve temsilcilerden oluşan ilgili
komitelerin onayına tabidir. Bu usul
komitoloji olarak adlandırılmaktadır. İlgili komitenin oy vermesinden
önce Komisyon, paydaşların ve vatandaşların Komisyon tarafından
hazırlanan uygulama tasarrufuna
geri bildirim sunabilecekleri dört
haftalık bir danışma süresi sağlamalıdır. Bir uygulama tasarrufunun
kabulü ancak uzman komitenin bu
usule göre onaylamasından sonra
mümkündür.
Avrupa Parlamentosu ve Konsey uygulama tasarruflarını kontrol edebilir, fakat veto edemez. Bu iki kurum,
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herhangi bir zamanda Komisyon’a,
kendi görüşlerine göre, bir taslak
uygulama tasarrufunun esas tasarrufta öngörülen uygulama yetkisinin ötesine geçtiğini belirtebilir. Bu
durumda Komisyon söz konusu taslak tasarrufu revize etmelidir. Bununla birlikte, Komisyon tarafından
bir uygulama tasarrufunun kabul
edilmesi halinde, ne Avrupa Parlamentosu ne de Konsey bunu iptal
veya veto edebilir.
Uygulama tasarrufları; İç Pazar’dan
vergilendirmeye, harcama programlarına, gıda güvenliğine (örneğin belirli gıda katkı maddelerinin
yetkilendirilmesine ilişkin tedbirlerin uygulanması) ve sivil havacılık
güvenliği kontrol ekipmanlarına kadar çok çeşitli politika alanı ve başlığında benimsenmektedir.
Okuma Listesi
Ağzıtemiz, Merve. “Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nde
‘Yasama Dışı Tasarruflar’”, Avrupa
Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25 Yıl Armağanı,
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2017, s. 1–27.
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Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
317–332.
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Tatevik. “Legal Acts and Hierarchy
of Norms in EU Law”, Anthony Arnull ve Daminal Chalmers (der), The
Oxford Handbook of European UniAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

on Law, Oxford: Oxford University
Press, 2015, s. 117–119.

Uygunluk Görüşü Usulü
(Consent Procedure)
–A. Aslı BİLGİN–
Avrupa Tek Senedi (1987) ile Avrupa Birliği (AB) hukukuna “onay usulü” adı altında dahil olan bugünkü
adıyla uygunluk görüşü usulü yasama tasarrufu için kullanılabildiği gibi yasama dışı tasarruf için de
kullanılmaktadır. Özel yasama usulleri kapsamında yasama tasarrufları için uygulanan sistem, kurucu
antlaşmalarda belirlenen birtakım
konularda da geçerlidir. Özellikle
yeni Üye Devletlerin katılımı (AB
Antlaşması md. 49), üye olmayan
devletler veya uluslararası örgütlerle ticari anlaşmalar imzalanması
(Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 207(3) veya
218(6/a)), bir Üye Devletin Birlik’ten
ayrılmak istemesi (AB Antlaşması
md. 50) veya AB değerlerinin ciddi şekilde ihlali (ABİHA md. 7) gibi
belli başlı konularda Avrupa Parlamentosunun onayı Konsey’in işlemi
kabul edebilmesi için ön koşuldur.
Avrupa Parlamentosunun onayı
olmaksızın Konsey’in belirtilen konularda tasarrufta bulunması söz
konusu olmaz. Dolayısıyla, uygunluk görüşü usulünde tasarrufun geleceğini belirleme yetkisinin Avrupa
Parlamentosuna ait olduğu, reddetmesi halinde tasarruf önerisinin kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Okuma Listesi
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s. 129.
Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu
Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2011, s. 170.

Uygunluk Mantığı (Logic
of Appropriateness)
–Sezgin MERCAN–
Avrupa bütünleşmesini açıklayan
kuramlardan sosyolojik kurumsalcılık bağlamında kullanılan Uygunluk Mantığı, belli bir durum karşısında aktörlerin hangi kuralın geçerli
olacağını belirleme arayışına karşılık
gelmektedir. Hükümetler, şirketler,
çıkar grupları gibi aktörler dahil oldukları sosyal kurumlardan etkilenmektedirler. Dolayısıyla aktörler, bu
kurumların yönlendirdiği koşullarda
eyleme geçebilmekte ve davranış
tercihlerinde bulunabilmektedirler.
Bir başka deyişle, Uygunluk Mantığı
bireylerin ve diğer aktörlerin eylem
ve davranışlarının kimlikler, normlar, değerler, kurallar ve kurumlarca
şekillendirildiğini varsaymaktadır.
Eylemler, ilgili kimlik ve rollerin gerektirdiği eksende gerçekleşmektedir. Hedeflerin belirlenmesine
çıkarlardan ziyade kimliği oluşturan
unsurlar, rasyonel beklentilerden ziyade norm ve kurallar kaynaklık etmektedir. Uygun olanın belirlenmesinde sonuçlar değil, bilişsel ve etik
boyutlar önemsenmektedir. Etik ve
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dolayısıyla uygun olan bir davranış,
erdemi yansıtmaktadır. Bir dış politika pratiği bu mantıksal çerçeveden
açıklanmaya çalışıldığında, belli durumlar karşısında benimsenen belli
kurallarca şekillendirilen bir pratik
olarak kabul edilmek durumundadır. Aktörlerin davranışları da, belli
durumlara yüklenen anlamlarla şekillenen kimliklere referansla açıklanabilmektedir.
Temelde Uygunluk Mantığı bireysel
eylemlerin ve bireylerle aktörlerin
varlığının meşruiyet zeminini ortaya koymaktadır. Eylem ve toplum
ilişkisi bağlamında ele alındığında
bu mantık, uluslararası sistemi çıkar
maksimizasyonu yaratmaya çalışan
aktörlerin etkileşiminden ibaret
saymamaktadır. Sosyal olarak kabul
edilen, inşa edilen ya da yapılandırılan kural ve pratiklere uygun hareket eden aktörlerin etkileşimini
geçerli kabul etmektedir. Böyle bir
uluslararası sistem, sosyo-kültürel
bağlara, karşılıklı anlayış ve aidiyet
duygularına sahip bir topluluktan
doğan bir uluslararası toplumu barındırmaktadır. Uygunluk Mantığına
göre, kimlikler ve kurallar düzenleyici ve inşa edici olup, sosyal etkileşim ve deneyimlerle de değişmekte
ve şekillenmektedir. Kurallar politikalarla ilgili sorunları çözen ve işlemleri kolaylaştıran bir niteliktedir.
Okuma Listesi
Goldmann, Kjell. “Appropriateness
and Consequences: The Logic of
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Handbook of Political Science, Oxford: Oxford University Press, 2011
ve Müller, Harald. “Arguing, Bargaining and all that: Communicative
Action, Rationalist Theory and the
Logic of Appropriateness in International Relations”, European Journal
of International Relations, Cilt: 10,
No. 3, 2004, s. 395-435.
Rumelili, Bahar. “Bölgeselcilik ve
İnşacılık: Kazanımlar ve Vaatler”,
Uluslararası İlişkiler, Cilt 12, Sayı 46,
2015, s. 169-185.

Uyum ve Uyum Fonu
(Cohesion and Cohesion
Fund)
–Merve ÖZCAN ALTAN–
27 ülkeden oluşan AB’nin nüfusu
2020 verilerine göre yaklaşık 448
milyondur. Her ne kadar AB, altı
ülke tarafından kurulduğunda söz
konusu ülkeler ekonomik açıdan
birbirlerine yakın düzeylerde olsalar da zaman içerisinde yaşanan
genişleme dalgaları sonucunda
yeni ülkelerin Birliğe dahil olması
ile birlikte ülkelerin ekonomileri birbirinden farklı seviyelerde olmaya
başlamıştır. Bugün gelinen noktada
AB, gerek bir ülkedeki farklı bölgeler gerekse farklı ülkelerin bölgeleri
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

arasında görülen birtakım sosyo-ekonomik farklılıkları bünyesinde barındırmaktadır.
Her ne kadar sosyo-ekonomik farklılıklar AB’nin çoğulcu yapısına katkı
sağlasa da çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sebeple
bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen Bölgesel Politika’nın
(Uyum Politikası) temel hedefleri
arasında; Birliğin gelişmişlik düzeyi birbirinden farklı olan bölgeleri
arasındaki uyumun sağlanması ve
bölgeler arasındaki denge bozukluklarının ortadan kaldırılması gibi
başlıklar yer almaktadır. AB Bölgesel Politikası’nın ekonomik ve
sosyal bütünlüğün geliştirilmesi ve
sürdürülmesini sağlama yolunda
en temel araçları; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund – ERDF)
ve Uyum Fonu’dur (Cohesion Fund
- CF). Bu iki fon ile Avrupa Sosyal
Fonu (European Social Fund – ESF),
Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal
Fonu (European Agricultural Fund
for Rural Development – EAFRD) ve
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu
(European Maritime and Fisheries
Fund – EMFF) birleşerek Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarını (European
Structural and Investment Funds –
ESI) oluşturmaktadır.
AB, sosyo-ekonomik durumu diğer
ülkelerden daha kötü olan Üye Devletlerin Ekonomik ve Parasal Birliğe
entegrasyonunu kolaylaştırmak ve
uyum seviyelerini artırmak amacıyla
Uyum Fonu’nu oluşturmuştur. AB,
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daha ciddi boyutlara ulaşan bölgesel
dengesizliklere son vermek amacıyla da Yapısal Fonlara başvurmaktadır. Kısacası Uyum Fonu, üye ülkeleri
sosyo-ekonomik açıdan birbirlerine
yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.
Uyum Fonu, kişi başına düşen Gayri
Safi Milli Hasılası (GSMH) AB ortalamasının %90’ının altında kalan Üye
Devletlere verilmektedir. 2014-2020
döneminde Uyum Fonu’ndan yararlanan ülkeler; Bulgaristan, Hırvatistan, GKRY, Çekya, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Letonya,
Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya olmuştur.
Uyum Fonu enerji, çevre ve ulaştırma alanlarındaki projeleri finanse
etmektedir. Aynı zamanda altyapı ve
yatırım gereksinimlerini karşılarken,
teknik yardım ve ulaştırma altyapısı alanında Trans-Avrupa ağları gibi
alanları da kapsamaktadır.
Okuma Listesi
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Uyumlaştırma
(Harmonization)
–İlke GÖÇMEN–
Uyumlaştırma, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden pozitif bütünleşmenin aracıdır. Uyumlaştırma ile
ilgili olarak, öncelikle, Avrupa Birliği’nin (AB) yetkisi tespit edilmeli,
sonra tanımı ve türleri ele alınmalıdır.
AB’nin iç pazar ile ilgili yetkisi; yetkinin niteliği, kullanımı ve varlığı üzerinden incelenebilir. Birincisi, iç pazar paylaşılan yetki içinde kalmaktadır, dolayısıyla iç pazar yönünden
kural olarak AB ve Üye Devletler bu
alanda yasama faaliyetinde bulunabilir ve hukuken bağlayıcı tasarruflar kabul edebilir, ancak Üye Devletler, yetkilerini ya AB kendi yetkisini
kullanmadığı ölçüde ya da AB kendi
yetkisini kullanmayı durdurmaya
karar verdiği ölçüde kullanır. İkincisi,
AB, iç pazar alanında tasarrufta bulunurken hem katmanlı yetki ilkesi
hem de orantılılık ilkesi ile uyumlu
hareket etmelidir. Üçüncüsü, AB, iç
pazar alanında tasarrufta bulunurken kurucu antlaşmadaki hem özel
hem de genel nitelikli maddeler,
yani hukuki dayanaklar aracılığıyla
yetkilendirilmiştir. Özel maddelere
örnek oluşturmak üzere işçilerin
serbest dolaşımı / sosyal güvenlik
alanı ile ilgili Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) md.
48, iş kurma hakkı ve hizmetlerin
serbest dolaşımı / mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ile ilgili ABİHA
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md. 53 ve sermayenin serbest dolaşımı / doğrudan yatırımlar ile ilgili
ABİHA md. 64 gösterilebilir. Genel
maddelere örnek oluşturmak üzere
ABİHA madde 114, madde 115 ve
madde 352 gösterilebilir.
Uyumlaştırma belirli bir tanıma
sahip olup türlere ayrılmaktadır.
Uyumlaştırma, öz olarak, belirli bir
konudaki birden fazla ve farklı ulusal kuralı tek bir AB kuralı ile değiştirmeyi içerir ve dolayısıyla Birlik
çapında –en azından taban olarak–
eşit şartlar oluşturmayı amaçlar. AB,
bu amaçla bugüne kadar pek çok
uyumlaştırma türü denediyse de
bunlar arasından en yaygın olan ikisi
tam uyumlaştırma ve asgari uyumlaştırma olarak belirtilebilir.
Okuma Listesi
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Uyumlu Eylemler
(Concerted Practices)
–Selvi EREN–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma’nın 101’inci maddesi, Üye
Devletler arasındaki ticareti etkileyebilecek, Ortak Pazar’da rekabetin
önlenmesi, kısıtlanması veya çarpıtılmasını etkileyebilecek olan kararlar, anlaşmalar veya uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Anlaşmalar ve
kararlar gibi uyumlu eylemler de geniş bir şekilde tanımlanmış ve sınırlarının tanımlanması zor bir kavram
olarak kabul edilmiştir.
Uyumlu eylemler kavramının yasal çerçevesi ilk kez Boyalar Vakası
(Dyestuffs Case) ile çizilmiştir. Bu
vakada, ortak pazardaki birçok boya
üreticisi işbirliği yapmaktaydı ve
aralarındaki ilişki, aynı dönemlerde
yapılan benzer oranlardaki fiyat artışlarından çok net bir şekilde görülebilmiştir. Farklı ülkelerde faaliyet
gösteren üreticiler, 1964-1967 yılları arasında çeşitli fiyat açıklamaları
yapmışlardır ve boya fiyatlarını neredeyse aynı anda ve benzer oranlarda üç farklı kez artırmışlardır.
Avrupa Komisyonu aynı anda veya
yakın zamanlarda açıklanan fiyat
değişikliklerinin uyumlu eylem olduğu kararına varmıştır. Avrupa
Birliği Adalet Divanına gönderilen
vakada anlaşma ve uyumlu eylem
arasındaki fark belirlenmiştir. Buna
göre uyumlu eylemin piyasa rekabetinin üzerinde bir etkisi olması
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gerekmektedir. Fakat anlaşmalar
için piyasada görünür bir etki olmak
zorunda değildir. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararında, fiyat belirleme
konusunda yapılan iş birliğinin piyasa şeffaflığını azalttığı kararına varmıştır. Ek olarak böylesi girişimlerin
piyasadaki bağımsız davranışları
ortadan kaldırma riski barındırdığını belirtmiştir. Daha sonra 1975 yılında Suiker Unie davası da benzer
şekilde sonuçlandırılmıştır.
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Uyumlu Yorum İlkesi
(Principle of Consistent
Interpretation)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Dolaylı etki ilkesi de denilen uyumlu
yorum ilkesi, bir hukuki çare olarak
Avrupa Birliği (AB) hukukunun ulusal hukukun yorumlanması yoluyla
etki doğurmasını ve farklı iki hukuk düzenine ait kurallar arasındaki
normlar çatışmasının yorum yoluyla
giderilmesini ifade eder. Başka bir
ifadeyle, AB hukukuna uyumlu yorumlanan ulusal hukukun uygulanması marifetiyle AB hukuku etki doğurmaktadır. Bu itibarla doğrudan
etki ilkesine nazaran ulusal hukuk
sistemlerine daha az müdahaleci
ve daha yumuşak etkili bir ilkedir.
Uyumlu yorum ilkesi yoruma dayalı etki doğurduğu için ulusal kuralın
lafzının böyle bir yoruma müsait
nitelikte olması gerekir. Uyumlu yorum ilkesi de, diğer bazı ilkeler gibi,
içtihat hukukuna dayalı bir ilkedir.
Adalet Divanı tarafından ilk defa Von
Colson and Kamann davası (Case
14/83) ile ortaya konulmuştur. İlkenin ihdasında dürüst işbirliği ilkesi,
öncelik ilkesi, etkili yargısal koruma
ve AB hukukunun etkililiğinin sağlanması gereği hukuki dayanaklar
teşkil etmiştir. Uyumlu yorum ile
doğrudan etki ilkeleri münhasır ilkeler değildir ve örtüşebilirler. Ancak
uyumlu yorum ilkesinin kapsamı
doğrudan etkiye göre daha geniştir. Doğrudan etkili normun şartları
olmasına rağmen, uyumlu yorum
bağlamında AB hukukunun dolaylı
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etki doğurması için ulusal normun
lafzının buna müsait olması yeterlilik taşımaktadır. Uyumlu yorum, bütün AB hukuku müktesebatını kapsayacak şekilde ve taraf sınırlaması
olmaksızın uygulanabilir. Ancak direktifler bağlamında uyumlu yorumun doğasından kaynaklı belirli sınırlılıkları vardır. Birincisi, direktifin
uygulanma alanının kapsamıyla alakalı olmak üzere ulusal mahkeme,
direktifin uygulanma kapsamına
girmeyen ulusal hükümleri direktife
uyumlu yorumlamak mecburiyetinde değildir. İkincisi, uyumlu yorum yükümlülüğünün sınırı ulusal
normun lafzına aykırı contra legem
yorum yasağıdır. Üçüncüsü, uyumlu
yorum cezai sorumluluk çerçevesinde hukuki kesinlik ve geçmişe etkili
olmama gibi AB hukukunun genel
ilkeleri tarafından sınırlandırılmıştır.
Dördüncüsü, ters dolaylı etki yasağı itibariyle, iç hukukunu direktife
uyarlamayan bir Üye Devletin ulusal
hukuku söz konusu direktife uyumlu
yorumlaması estoppel oluşturabilecektir.
Uyumlu yorum ilkesinin uygulanma
alanı sadece AB hukukuna uyumlu
yorumlanacak ulusal hukuk değil,
ayrıca AB hukukunun kendi normlar hiyerarşisi içerisinde üst norma
uygun olarak yorumlanması gereken alt norm hükümleridir. Örneğin
bu sayede AB tasarruflarının AB’nin
akdettiği uluslararası anlaşmalara
uyumlu yorumlanması yoluyla hem
uluslararası anlaşmaların uygulanması sağlanabilmekte, hem de
AB’nin uluslararası hukukta sorumluluğunun önüne geçilebilmektedir.
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Uzun Dönem Mukimler
(Long Term Residents)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği’nde (AB) ekonomik
ve sosyal uyumun gerçekleşmesi
bakımından Üye Devletlerde uzun
dönem mukim olan üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu önemli
gerekliliklerden biri olarak kabul
edilmektedir. Bu çerçevede, bir Üye
Devlette belirli bir süre ikamet eden
üçüncü ülke vatandaşlarına, Birlik
vatandaşlarınınkine yakın haklar
tanınması gerektiği de kabul edilmiştir.
Bu çerçevede Maastricht Antlaşması (1993) döneminde, Adalet ve
İç İşlerinde İşbirliği sütunu altında 1996 yılında kabul edilen Uzun
Dönem Mukimlere İlişkin Konsey
İlke Kararı (OJ 1996 C 80/2) konuya
ilişkin ilk düzenlemedir. Bağlayıcılığı
bulunmayan söz konusu kararda,
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uzun dönem mukim statüsünün kazanılması bakımından on yıl ikamet
şartı aranmış, uzun dönem mukim
statüsünü kazanan kişilerin hakları
son derece zayıf şekilde düzenlenmiş, kendilerine bir başka Üye Devlette ikamet hakkı ise tanınmamıştı.
1997 yılında Komisyon tarafından
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının AB’ye
Kabulü ve Statüsüne Dair Konvansiyon hazırlandıysa da, söz konusu
Konvansiyon Amsterdam Antlaşması’nın (1999) yürürlüğe girmesiyle, kabul edilmeksizin yerini Uzun
Dönem Mukim olan Üçüncü Ülke
Vatandaşlarının Statüsüne İlişkin
2003/109 sayılı Direktif’e bırakmıştır.
Avrupa Topluluğu (AT) Antlaşması’nın 63. maddesinin üçüncü ve
dördüncü fıkraları uyarınca kabul
edilen Direktif, Tampere Zirvesi sonuçlarında açıkça ifade edilen AB’de
yasal olarak bulunan üçüncü ülke
vatandaşlarına eşit muamelenin
sağlanması ve özellikle bir Üye Devlette uzun süre ikamet eden üçüncü
ülke vatandaşlarına mümkün olduğu ölçüde AB vatandaşlarınınkilere
yakın birtakım haklar bahşedilmesi gerekliliğinden hareketle kabul
edilmiştir. Söz konusu Direktif, Birlik
vatandaşı olmamakla birlikte AB’de
uzun süre ikamet eden kişiler bakımından ortak bir statü yaratmakta ve ikamet edilen Üye Devletin
hangisi olduğuna bakılmaksızın ve
söz konusu kişiler arasında cinsiyet,
dil, din, ırk, renk, sosyal menşe, siyasi görüş, yaş ya da cinsel tercihler
bakımından herhangi bir ayrım gö1095

zetmeksizin Birlik içerisinde eşit muamele görmelerini amaçlamaktadır.
Direktif’te 2011 yılında yapılan değişiklikle, Direktif hükümleri, uluslararası koruma statüsünde bulunan
üçüncü ülke vatandaşları bakımından da uygulanır hale gelmiştir.
Direktif, bir Üye Devlette yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına, uzun süreli ikamete ilişkin
statü tanınmasına ve bu statünün
kaldırılmasına ilişkin şartları ve bu
statüye bağlanan hakları tespitinin
yanı sıra, bu kişilerin söz konusu statüyü kazandıkları Üye Devlet dışındaki Üye Devletlerde ikametlerine
ilişkin şartları da hükme bağlamaktadır. Direktif’te uzun süreli ikamete dair statünün elde edilmesi için
aranan esas kriter, bir Üye Devletteki ikamet süresidir. Bu anlamda
Direktif, uzun süreli ikamet statüsüne başvuru yapacak üçüncü ülke vatandaşlarının, söz konusu başvuruyu
yapacakları Üye Devlette, başvuruyu yapmadan önce yasal ve devamlı
olarak beş yıl oturmalarını aramaktadır. Direktif hükümleri uyarınca,
ikamet süresine ilişkin şartın gerçekleşmesinin yanı sıra, ilgili Üye Devlet
tarafından öngörülmesi durumunda, söz konusu üçüncü ülke vatandaşının kendisi ve kendisine bağımlı
aile bireylerinin geçimini sağlayacak
sabit ve düzenli maddî kaynaklara
sahip olduğunu, sağlık sigortasının
bulunduğunu ispatlaması, ayrıca
ulusal hukukta öngörülen diğer entegrasyon şartlarını (dil şartı gibi)
yerine getirmesi gerekebilmektedir.
Uzun dönem mukim statüsüne sa1096

hip üçüncü ülke vatandaşları, eşit
muamele ilkesi uyarınca, işçi ya da
serbest şekilde ekonomik faaliyette
bulunma koşulları, işten çıkarılma ve
ücret de dâhil olmak üzere istihdam
koşulları ve çalışma şartları; ulusal
hukuk uyarınca geçerli olan eğitim
bursları da dâhil olmak üzere eğitim
ve mesleki eğitim; mesleki diplomalar, sertifikalar ve diğer niteliklerin
tanınması; ulusal hukukça tanımlandığı şekilde sosyal güvenlik, sosyal
yardım ve sosyal koruma; vergi yardımları; mal ve hizmetlere erişim;
dernek kurma ve işçi ya da işverenleri veya üyeleri belli bir meslek grubunu temsil eden her türlü kuruluşa
üyelik ve ulusal mevzuatça güvenliğe ilişkin kabul edilen sınırlar çerçevesinde ilgili Üye Devletin bütün
egemenlik alanına giriş bakımından
ilgili Üye Devlet vatandaşlarıyla eşit
muamele hakkına sahip olmaktadır.
Uzun süreli ikamete ilişkin statüyü
kazanan kişinin söz konusu statüyü
hileli bir şekilde kazanmış olması,
hakkında sınır dışı kararı verilmiş
olması veya AB sınırları içerisinde
birbirini takip eden toplam 12 ay
bulunmaması durumunda, hakkında statünün geri alınması kararı verilmesi mümkündür.
Ayrıca söz konusu kişiler, Üye Devletlerden birinde uzun süreli ikamete dair statüyü kazandıktan sonra,
belli şartlar altında bir başka Üye
Devlette de ikamet hakkına sahip
olmaktadır. Buna göre, kişilerin ikinci Üye Devlette bir işverene bağlı
olarak veya serbest şekilde ekonomik faaliyet yürütmeleri ya da eğitim veya staj ya da diğer amaçlarla
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bulunuyor olmaları gerekir. Ayrıca,
uzun süreli ikamete dair statüyü ilk
defa kazanmaları durumunda olduğu gibi, ikinci Üye Devlette de maddî
durumlarına ve sağlık sigortalarına
ya da entegrasyona ilişkin şartlar
aranabilir. İkinci Üye Devlette beş yıl
yasal olarak bulunmaları durumunda, söz konusu ülkede uzun süreli
mukim statüsüne sahip olmak üzere
başvuru yapma imkânına da sahiptirler. Üçüncü ülke vatandaşının aile
bireyleri de, aile birleşiminin birinci
Üye Devlette gerçekleşmiş olması durumunda, söz konusu kişiyle
birlikte ikinci Üye Devlette ikamet
hakkına sahiptirler. Aile birleşiminin
birinci Üye Devlette gerçekleşmemiş
olması durumunda ise, bu kişiler bakımından 2003/86 sayılı Aile Birleşimi Hakkında Dair Direktif hükümleri
uygulanır.
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Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship– Analysis
of Directive 2003/109, Leiden: Brill,
2011.

Üçüncü Ülke Vatandaşları
(Third Country Nationals)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği (AB) hukukunda üçüncü ülke vatandaşı, “Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 20. maddesinin birinci paragrafı
anlamında Birlik vatandaşı olmayan
ve 2016/399 sayılı Kişilerin Sınır Ötesi Dolaşımını Düzenleyen Kurallara
İlişkin Birlik Kodu Hakkındaki AB
Tüzüğü’nün (Schengen Kodu’nun)
2. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlendiği şekilde AB’de serbest dolaşım hakkından yararlanmayan kişi”
olarak tanımlanmaktadır. Schengen
Kodu’nun anılan hükmü uyarınca,
AB’de serbest dolaşım hakkı olan
kişiler, AB vatandaşları dışında, AB
vatandaşlarının 2004/38 sayılı AB
Vatandaşları ile Aile Bireylerinin Üye
Devletlerde Serbest Dolaşım ve İkametlerine Dair Direktif (Serbest Dolaşım Direktifi) hükümleri uyarınca
serbest dolaşım hakkına sahip olan
üçüncü ülke vatandaşı olan aile bireyleri ve vatandaşlıkları ne olursa
olsun, vatandaşı oldukları üçüncü
ülke ile AB arasındaki uluslararası
anlaşma hükümleri uyarınca Birlik
vatandaşlarıyla eşit şekilde serbest
dolaşım hakkından yararlanan üçüncü ülke vatandaşları ile aile bireyleridir (md. 2(5)). Üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin söz konusu tanım,
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Schengen Kodu’nun (md. 2(6)) yanı
sıra, Yasa Dışı olarak Kalan Üçüncü
Ülke Vatandaşlarının Geri Dönüşlerinde Üye Devletlerde Ortak Standartlar ve Usullere İlişkin 2008/115
sayılı Direktif’te de yer almaktadır
(md. 3(1)). Bu tanım uyarınca, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre
vatandaşları üçüncü ülke vatandaşı
olarak kabul edilmemektedir.
Bununla birlikte farklı Birlik tasarruflarında, üçüncü ülke vatandaşı
kavramının daha dar şekilde tanımlandığı da tespit edilebilir. Bu çerçevede örneğin, 862/2007 sayılı Göç
ve Uluslararası Koruma İstatistikleri
Tüzüğü uyarınca üçüncü ülke vatandaşı, vatansızlar dahil olmak üzere,
ABİHA’nın 20. maddesinin birinci
fıkrası anlamında Birlik vatandaşı
olmayan kişidir. Benzer tanımlara,
AB’de yasal olarak bulunan üçüncü
ülke vatandaşlarının haklarını çeşitli açılardan düzenleyen 2009/50
sayılı Mavi Kart Direktifi’nde (md.
2(a)), 2003/86 sayılı Aile Birleşimi
Hakkında Dair Direktif’te (md. 2(a)),
Uzun Dönem Mukim olan Üçüncü
Ülke Vatandaşlarının Statüsüne İlişkin 2003/109 sayılı Direktif’te (md.
2(a)), 2016/801 sayılı Bilimsel Araştırma, Eğitim, Öğrenci Değişimi, Ücretsiz Staj, Gönüllü Hizmet veya Eğitsel Projeler ve Au Pairlik Amacı Bulunan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının
Kabul ve İkamet Koşullarına Dair Direktif’te (md. 3(1)) de yer verilmiştir.
Bu tanımların benimsendiği durumlarda, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn
ve İsviçre vatandaşları üçüncü ülke
vatandaşı olarak kabul edilmektedir.
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Diğer yandan, mikro devletler (Monako, San Marino, Vatikan) ile AB
arasında sınır kontrolleri bulunmamasına rağmen, AB ile söz konusu
ülkeler arasında AB müktesebatında
tanımlandığı şekilde kişilerin serbest
dolaşımını düzenleyen resmi bir anlaşma bulunmadığından, anılan ülkelerin vatandaşları da üçüncü ülke
vatandaşı olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde, AB hukukunda AB’de
yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının haklarını düzenleyen
tek bir tasarruftan bahsetmek mümkün değildir. Konu, düzenli göçe ilişkin önemli sayıdaki ikincil hukukun
yanı sıra, AB’nin üçüncü ülkelerle
yaptığı ortaklık anlaşmalarında da
hükme bağlanabilmektedir.

Ülke Raporu
(Country Report)
Bkz. İlerleme Raporu

Ürün Gerekliliği 		
(Product Requirement)
Bkz. Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili
Tedbir Yasağı: İthalat Yönünden

Üye Devletler
(Member States)
–Hatice YAZGAN–
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak için
gerekli katılım kriterlerini yerine
getirerek katılım müzakerelerini tamamlayan ülke, katılım antlaşması
onaylandıktan sonra AB üyesi olur.
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(Bkz. Genişleme Süreci) AB’ye üye
olan ülkeler, Zirve ve Konsey’de
temsil edilir, diğer kurumların işleyişine katkıda bulunur. Üye devletler
yasa ve politikaların oluşturulması
ve uygulanmasını sağlar, bütçeye
katkı sağlar. Üye devletler arasında
dayanışma ve konsensüs politikaların oluşturulması ve uygulanması
bakımından büyük önem taşır. (Bkz.
Koordinasyon Refleksi) AB üye devletleri ve AB (kurumları) arasındaki
yetki paylaşımı konusu Avrupa Bütünleşme (Entegrasyon) Kuramları
kapsamında incelenen konulardan
biridir. Dış Politika ve Güvenlik Politikası gibi bazı alanlardaki kararlarda üye devletler daha fazla söz
sahibidir. Genişleme Politikası da
üye devletlerin en etkili olduğu politikalardan biridir. AB tarihinde üye
devletlerle, Birlik kurumları arasındaki ilişkileri etkileyen olaylar vardır. (Bkz. Boş Sandalye Krizi)
AB’nin mevcut üye ülkeleri, üye
olma tarihlerine göre şunlardır:
Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Luxemburg (Kurucu
ülkeler, Bkz. Altılar) İrlanda ve Danimarka (1973), Yunanistan (1981),
İspanya ve Portekiz (1986), İsveç,
Finlandiya, Avusturya (1995), Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya,
Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve
Malta (2004), Romanya ve Bulgaristan (2007), Hırvatistan (2013).
1973 yılında üye olan Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle
AB’den ayrılmıştır.
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Üyelikten Ayrılma
(Withdrawal From
Membership)
Bkz. Madde 50

Van Duyn Davası		
(Van Duyn Case)
–İlke GÖÇMEN–
Van Duyn davası, Case 41/74 sayı ve
4 Aralık 1974 karar tarihli olup özellikle Avrupa Birliği (AB) hukukunun
hem kurumsal boyutu –doğrudan
etki ilkesi– hem de maddi boyutu
–işçilerin serbest dolaşımı– ile ilgilidir.
Van Duyn davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bayan
van Duyn, Hollanda vatandaşı olup
sekreter olarak Siyantoloji Kilisesi
için çalışmak üzere Birleşik Krallık’a gelmiştir. Birleşik Krallık ise van
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Duyn’a ülkeye giriş izni vermemiştir;
çünkü bu Kilise’nin etkinlikleri sosyal bakımdan zararlı görülmektedir.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 45(1)’e göre
“Birlik içinde işçilerin serbest dolaşımı sağlanır”, ancak 45(3)’e göre
“işçilerin serbest dolaşımı; kamu
düzeni, kamu güvenliği ve halk sağlığı gerekçeleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla” belirli
hakları içerir. Konuyla ilgili olarak
64/221 sayılı Direktif, söz konusu
gerekçelere dayanan önlemlerin
eşgüdümünü düzenlemektedir. Bu
Direktif md. 3(1) uyarınca: “kamu
düzeni veya kamu güvenliği gerekçesiyle alınan önlemler münhasıran
ilgili bireyin kişisel davranışına dayanmalıdır”. Bayan van Duyn, ülkeye giriş izni verilmemesi karşısında,
AB hukuku çerçevesinde işçilerin
serbest dolaşımı hakkının ihlali olduğu düşüncesiyle ulusal mahkeme
önünde dava açmıştır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön karar prosedürü
aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Van Duyn kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak,
AB hukukunun kaynaklarından birisi olan Direktifler doğrudan etki
doğurmaya elverişli midir sorusu
yanıtlanmıştır. ABAD’a göre “tüzükler, [ABİHA md. 288] vasıtasıyla doğrudan uygulanır ve bundan
ötürü doğası gereği doğrudan etki
doğurabilir olsa da bu durum, aynı
maddedeki diğer işlem kategorilerinin hiçbir zaman benzer etkiler
doğurmayacağı anlamına gelmez”.
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Direktifler doğrudan etkiye elverişlidir; çünkü direktifler ABİHA md.
288 gereği bağlayıcı etkiye sahiptir,
direktifler doğrudan etkili sayılmazsa bu tasarrufun yararlı etkisi zayıflar ve ön karar prosedürü örtülü
olarak bireylerin Birlik tasarruflarını
–direktifleri– ulusal mahkemeleri
önünde ileri sürebilecekleri anlamına gelmektedir. Bununla birlikte
“her bir somut olay yönünden ilgili
hükmün niteliğinin, genel planının
ve lâfzının Üye Devletler ile bireyler arasındaki ilişkilerde doğrudan
etki doğurmaya elverişli olup olmadığı belirlenmelidir”. Bu yönden 64/221 sayılı Direktif md. 3(1)
doğrudan etkilidir; çünkü ulusal
otoritelerin takdir yetkisini sınırlamayı amaçlamaktadır, herhangi bir
istisna veya koşula tâbi olmayan ve
doğası gereği Birlik kurumları veya
Üye Devletlerce bir işlem ile müdahale etmesini gerektirmeyen bir
yükümlülük getirmektedir ve onun
anlamı ve tam kapsamı ulusal mahkemeler ve ABAD tarafından yorum
yoluyla açıklanabilecektir. Sonuç
olarak, 64/221 sayılı Direktif md.
3(1), bireylere ulusal mahkemeler
önünde ileri sürebilecekleri ve ulusal mahkemelerin koruması gereken bireysel haklar bahşeder. Van
Duyn kararı, bu yönüyle, doğrudan
etki ilkesini Direktifler ile ilgili olarak
ortaya koyan ilk karar olmuştur. Van
Duyn kararı, bu yönden, Marshall
davası (Case 152/84), Faccini Dori
davası (C–91/92), Mangold davası
(C–144/04), Viamex and ZVK davası
(C–37/06 and C–58/06), Wells davası (C–201/02) ve Unilever Italia davası (C–443/98) ile takip edilmiştir.
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İkinci olarak, işçilerin serbest dolaşımı ve dolayısıyla kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı yönünden
kamu düzeni kavramı yorumlanmıştır. ABAD’a göre kamu düzeni kavramı, temel serbestîlerden sapmayı
haklı gösteren bir sebep olarak kullanıldığında “dar biçimde yorumlanmalıdır”, bu nedenle de bu kavramın kapsamı, “Birlik kurumlarının
denetimine tabi tutulmaksızın her
bir Üye Devlet tarafından tek taraflı
olarak belirlenemez”. Bununla birlikte, “kamu düzeni kavramına başvurmayı haklı gösteren özel durumlar,
bir ülkeden diğerine ve bir dönemden diğerine farklılık gösterebilir ve
bu nedenle bu konuda yetkili ulusal
makamlara kurucu antlaşmanın vazettiği sınırlar içerisinde bir takdir
yetkisi alanı tanımak gerekir”. Sonuç
olarak, bir Üye Devlet, kamu düzeni sebebiyle, gerekli görürse, her ne
kadar kendi vatandaşlarına benzer
bir kısıtlama getirmemiş olsa bile,
bir başka Üye Devletin vatandaşını
belirli bir istihdama başlama hakkından yararlanmaktan alıkoyabilir.
Van Duyn kararı, bu yönüyle, işçilerin serbest dolaşımı ve dolayısıyla
kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımında kamu düzeni kavramının
yorumlandığı kararlardan birisi olmuştur. Van Duyn kararı, bu yönden,
Adoui and Cornuaille davası (Joined
cases 115 and 116/81), Bouchereau
davası (Case 30/77) ve Commission
v United Kingdom davası (C–466/98)
ile takip edilmiştir.
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Van Gend en Loos Davası
(Van Gend en Loos Case)
–İlke GÖÇMEN–
Van Gend en Loos davası, Case
26/62 sayı ve 5 Şubat 1963 karar
tarihli olup özellikle doğrudan etki
ilkesi ile ilgilidir.
Van Gend en Loos davasının maddi
ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. van Gend & Loos, Hollanda merkezli bir ithalat–ihracat şirketi olup
Almanya’dan Hollanda’ya kimyasal
madde ithal etmektedir. İthalat vergisi, ulusal gümrük tarifesine göre
1960 yılına kadar %3 iken o yıl %8’e
çıkmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması md. 12’ye göre
ise Üye Devletler aralarındaki ithalat
vergilerini yükseltmekten kaçınmalıdır. Ulusal makamlar kendisinden
%8 ithalat vergisi talep edince van
Gend & Loos şirketi, AET Antlaşması md. 12 temelinde, %8 yerine %3
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vergi ödemesi gerektiği düşüncesiyle ulusal mahkeme önünde dava açmıştır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak Avrupa Birliği (AB) hukukunun
yorumunu talep etmiştir.
ABAD, Van Gend en Loos kararı ile şu
tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak,
AB hukukunun kaynaklarından birisi
olan kurucu antlaşmalar doğrudan
etki doğurmaya elverişli midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre böyle
bir etki, antlaşmanın hükümlerinin
“ruhu, sistematiği ve lâfzı” dikkate alındığında ortaya çıkmaktadır.
Kurucu antlaşmalar, dört sebeple
klasik uluslararası anlaşmalardan,
yani yalnızca âkit taraflar arasında
karşılıklı yükümlülükler doğuran bir
anlaşma olmaktan öteye geçmektedir. Birincisi, kurucu antlaşma ortak pazar kurmayı hedefler ve ortak
pazarın işleyişi Birlik içindeki alakalı
tüm tarafları doğrudan ilgilendirir.
İkincisi, kurucu antlaşmanın dibacesi hükümetlerin yanı sıra halklardan
bahsetmektedir. Üçüncüsü, kurucu
antlaşma egemen yetkiler kullanan
kurumlar kurmuştur ve bu kurumlar, bu yetkileri kullanarak hem Üye
Devletleri hem de vatandaşlarını
etkileyen işlemler yapabilmektedir.
Ayrıca Üye Devlet vatandaşları, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve
Sosyal Komite gibi kurumlar aracılığıyla Birliğin işleyişi için işbirliğine
davet edilmektedir. Dördüncüsü, kurucu antlaşma ön karar prosedürünü
getirmektedir. Bu prosedür, kurucu
antlaşmanın Üye Devletlerin mahkemelerinde aynı şekilde yorumlan1102

masını teminat altına almak için tasarlanmıştır. Öyleyse Üye Devletler,
Birlik hukukunun kendi vatandaşlarınca ulusal mahkemede ileri sürülebileceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla:
“…, [Birlik], üyesi devletlerin kendisi yararına, belli alanlarda da olsa,
egemen yetkilerini sınırladıkları ve
öznesi üyesi devletin yanı sıra onun
vatandaşından da oluşan … yeni bir
hukuk düzenine varlık kazandırmıştır. Bundan ötürü [Birlik] hukuku,
Üye Devlet düzenlemelerinden bağımsız olarak bireylere hem yükümlülük yükler hem de … hak tanır. Bu
hak, antlaşmanın açıkça öngördüğü
hâllerin yanı sıra antlaşmanın Üye
Devletlere, [Birlik] kurumlarına veya
bireylere açıkça belirlenmiş yükümlülükler vazetmesi hâlinde de doğar.”
İkinci olarak, kurucu antlaşmalar
doğrudan etki doğurmaya elverişli
olduğuna göre, peki, kurucu antlaşmanın ilgili hükmü doğrudan etkili
midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a
göre ilgili maddenin lâfzı, “olumlu
değil, olumsuz bir yükümlülüğü içeren açık ve koşulsuz bir yasaklama
getirmektedir” ve ilgili maddenin
uygulanışı, “Üye Devletlerce yapılması gerekli herhangi bir yasal girişime gereksinim göstermemektedir”.
İlgili madde Üye Devletleri yükümlülük altına soksa bile Üye Devlet
vatandaşları da bu yükümlülükten
yararlanabilir. Öyleyse ilgili madde
doğrudan etkilidir ve “ulusal mahkemelerce korunması gereken bireysel
haklar yaratan” bir hükümdür.
Van Gend en Loos kararı, bu yönüyle,
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doğrudan etki ilkesini ortaya koyan
ilk karar olmuştur. Buna göre, birincisi, ilgili AB hukuku kaynağı doğrudan etkiye elverişliyse ve ikincisi, o
kaynaktaki ilgili hüküm, –ilerleyen
kararlar ile netleştiği haliyle– ana
hatlarıyla, yeterince açık ve kesin
ise, koşulsuz ise ve uygulanması ya
da etkisi yönünden Birlik kurumları
veya Üye Devletlerce önlem alınmasını gerektirmiyorsa, yani takdir
hakkına yer bırakmıyorsa doğrudan
etkili kabul edilecek, sonuç olarak
da bir kişi bu hükme dayanarak talepte bulunabilecektir. Van Gend
en Loos kararı, bu yönden, Politi
davası (Case 43/71), van Duyn davası (Case 41/74), Defrenne davası
(Case 43/75) ve Mangold davası (C–
144/04) ile takip edilmiştir.
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Varşova Paktı
(Warsaw Pact)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
Varşova Paktı, (Dostluk, İşbirliği ve
Karşılıklı Yardım Antlaşması-Treaty of Friendship, Cooperation and
Mutual Assistance) Soğuk Savaş
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sürecinde Doğu Bloku’nun ortak savunma örgütüne verilen isimdir. 14
Mayıs 1955 tarihinde, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin silahlandırılarak NATO’ya üye olmasına yanıt
vermek üzere kurulmuştur. Polonya,
Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Macaristan, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Romanya ve Arnavutluk,
Pakt’a üye olan devletlerdir. Pakt’ın
oluşturulması Avrupa’daki siyasi, askeri ve ideolojik rekabetin daha da
keskinleşmesine yol açmıştır. NATO
tarafından uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit
olarak değerlendirilen Varşova Paktı, Soğuk Savaş boyunca ciddi gerilimlerin yaşanmasına ve silahlanma
yarışının başlamasına neden olmuştur. Varşova Paktı, 11 maddelik bir
antlaşma ile kurulmuştur. Bu maddelere göre; üyeler, ortak çıkarlarını
ilgilendiren tüm sorunlarda birbirlerine danışacaklar, silahlı bir saldırı
durumunda tek tek ya da ortak bir
biçimde kendilerini savunacaklardır.
Üye Devletler, kendi silahlı kuvvetlerinin bir kısmını tahsis ederek bir
Birleşik Komutanlık oluşturacaklardır. Üyeler, bu antlaşmanın amaçlarıyla uyuşmayan herhangi bir ittifaka ya da anlaşmaya katılmayacaklardır. Üyeler, birbirleriyle ekonomik ve
kültürel ilişkilerini daha ileri boyutlara taşıyacak bir dostluk ruhu içinde
davranacaklar ve birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklardır. Antlaşma,
sosyal ve siyasal sistemleri fark etmeksizin tüm ülkelere açık ve 20 yıl
geçerli olacaktır. Sürenin bitiminden
bir yıl önce anlaşmayı sona erdirme
isteğinin belirtilmemesi durumunda
10 yıl daha uzayacaktır. Bununla bir1103

likte eğer Avrupa’da ortak güvenlik
sistemini kurmak mümkün olursa
Varşova Paktı o tarih itibarıyla son
bulacaktır. Antlaşmada Varşova Paktı’nın en yüksek siyasal organı Siyasal Danışma Komitesi (CPC) olarak
belirlenmiştir. Komite’nin yanı sıra
Savunma Bakanları Komitesi, Dışişleri Bakanları Komitesi, Danışma Komitesi ve Askeri Konsey de Pakt’ın
diğer önemli organlarıdır. Varşova
Paktı her ne kadar üyeler arasında
yapılmış bir antlaşmaya dayansa
da Sovyetler Birliği’nin üstün bir
konumda olduğunu ve örgütün asıl
gücünü SSCB’den aldığını belirtmek
gerekir. Doğu Avrupa başkentlerindeki Ortak Komuta organında görev yapmak üzere gönderilen yerel
temsilcilerin üst düzey Sovyet yetkililerinden atanması ve Ortak Komuta organında görev yapan Sovyet
görevlilerinin, Doğu Avrupa askeri
tesislerinde kendi garnizonlarını
kurmalarına da izin verilmesi gibi
uygulamalar Pakt içerisindeki Sovyet üstünlüğünü gösterir niteliktedir. Varşova Paktı imzalandıktan kısa
bir süre sonra Avrupa’daki komünist
partilerin, komünizmi Sovyetler Birliği çizgisinde tek tip uygulamalarına
dayalı Sovyetler Birliği politikasına
karşı hareketler başlamıştır. Imre
Nagy başbakanlığındaki Macaristan,
Pakt’tan ayrılmış, haftalarca süren
gösterilerden sonra hükümet çok
partili sistemi, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü kabul ettiğini açıklamıştır. 1956 yılı Kasım ayı başında
Budapeşte’ye giren Sovyet tankları
isyanı iki gün içinde bastırarak 3 bin
kişinin ölümüne sebep olmuştur.
Bunun üstüne ülke sert bir Sovyet1104

ler Birliği müdahalesiyle karşılaşmıştır. İki gün içerisinde çok sayıda
kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan müdahale, Pakt içerisindeki uyumun bozulmasını beraberinde getirmiştir. Macaristan müdahalesine benzer bir Sovyetler Birliği
müdahalesi, 1968 yılında Çekoslovakya’da gerçekleşmiştir. Alexander Dubcek yönetimindeki ülkede
gerçekleşen reform uygulamaları,
Prag Baharı olarak isimlendirilmiş;
demokratikleşme ve liberal reformlar yapılması yönünde eylemler
gerçekleştirilmiştir. Ancak kitlesel
hareketler, Sovyetler Birliği tarafından Macaristan’da olduğu gibi kanlı
biçimde bastırılmış ve pek çok sivil
hayatını kaybetmiştir. Sözü edilen
müdahaleler ile içerideki çatlak
ve anlaşmazlıklar geçici olarak çözümlenmiş olsa da meydana gelen
olumsuzluklar uzun vadede Pakt’ın
sağlıklı işlemesine engel olmuştur.
1980’lere gelindiğinde Macaristan,
Polonya ve Gorbaçov yönetimi altında Sovyetler Birliği’ndeki reformlar sonucu Varşova Paktı’nın varlığı
da sorgulanmaya başlanmış, Soğuk
Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Varşova Paktı da sona ermiştir.
Ekim 1990’da Demokratik Almanya
Cumhuriyeti, Federal Almanya’ya
dahil olmasıyla Varşova Paktı’ndan
ayrılmıştır. 31 Mart 1991’de Pakt’ın
diğer üyeleri askeri yapıyı sona erdirmişler ve nihai olarak da 1 Temmuz 1991’de de paktın sona erdirilmesine karar verilmiştir. Varşova
Paktı’nın eski üyeleri daha sonra
NATO’ya üye olmuşlar, bir kısmı aynı
zamanda Avrupa Birliği (AB) üyeAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

si olarak çifte genişleme sürecinin
parçası haline gelmişlerdir.
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Vatandaş Girişimi
(Citizens’ Initiative)
–A. Aslı BİLGİN–
Vatandaş girişimi, Birlik vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) politikalarına dahil olabilmelerini sağlamak
amacıyla öngörülen ve Lizbon Antlaşması (2009) ile kurucu antlaşmalara dahil olan bir yöntemdir.
Vatandaş girişimi, Komisyon’un,
yetki alanına giren bir konuda yasama tasarrufu teklifinde bulunmasını sağlamak için Birlik toplam Üye
Devlet sayısının en az 1/4’ünden
olmak üzere en az bir milyon Birlik vatandaşının talepte bulunması olarak tanımlanabilir. Vatandaş
girişiminin hayata geçirilebilmesi
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belli bir takım şekli şartların yerine
getirilmesini gerektirmektedir. Vatandaş girişiminde bulunulabilmesi
için öncelikle en az 7 farklı Üye Devlette ikamet eden ve en az vatandaşı oldukları Üye Devletteki seçmen
yaşında olan yedi vatandaşın bir
araya gelmesiyle oluşacak Vatandaşlar Komitesi’ne ihtiyaç vardır.
Bu komiteye Avrupa Parlamentosu
üyeleri dahil olamadığı gibi, komitenin bir organizasyon tarafından da
oluşturulması söz konusu değildir.
İkinci aşamada yasama girişiminde
bulunulması istenilen konunun özeti, gerekçeleri, ilgili yasal mevzuat,
komite üyeleri hakkında bilgiler ve
girişimin başlığının Birliğin 24 resmi
dilinden herhangi birinde hazırlanarak Komisyon’a başvurulması gerekmektedir. Komisyon, başvuru için
gerekli koşulların sağlandığına emin
olduktan sonra başvuru yapılmış sayılır. Başvurunun kabul edilmesi için
iki aylık bir süre içerisinde Komite’nin oluşumu için gerekli koşulların varlığı ile girişimde bulunulması
istenen konunun Komisyon’un girişimde bulunma yetkisi kapsamında
olup olmadığı, Birliğin değerleri ile
Temel Haklar Şartı’na uygunluğu
da incelenmektedir. Komisyon tarafından belirtilen şartları haiz olan
başvurular kabul edilir. Kabul edilen
başvurular online olarak yayınlanır.
Bu aşamadan sonra başvurunun
kabul edildiği tarihten itibaren 6 ay
içerisinde bir milyon imzanın toplanması için yürütülecek kampanyanın başlangıç tarihi tespit edilerek,
en az 10 gün önceden Komisyon’a
bilgi verilir. Böylece bir milyon imzanın toplanması için öngörülen bir
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yıllık süre başlamış olur. Vatandaş
girişimini destekleyenler yazılı veya
online matbu formlar aracılığıyla
desteklerini göstermelidir. Toplanan imzalar süresi içinde bir milyon
veya daha fazla imzaya ulaştığında
imzaların toplandığı ülkeler bazında
gruplandırılarak üç ay içerisinde Üye
Devletlerde bulunan yetkili otoritelere gönderilmeleri gerekmektedir.
Yetkili otoritelere matbu formları
incelemek üzere üç aylık süre tanınmıştır. Süre sonunda yetkili otoritelerden gelecek olan son sertifikanın da Komite’ye ulaşmasıyla, tüm
belgeler Komisyon’a teslim edilir.
Bundan sonraki aşamada başta Komite’nin de dahil olacağı Komisyon
yetkilileri olmak üzere Avrupa Parlamentosu’nda oturumlar yapılarak,
6 ay içerisinde Komisyon’un bu girişimle ilgili kararı beklenir. Kararın
olumlu olması halinde konuyla ilgili
yasama tasarrufu, yasama dışı tasarruf veya konuya uygun başka bir
tasarruf yapılmasına karar verilebileceği gibi, vatandaş girişimi Komisyon tarafından ret de edilebilir. Bu
süreçte Komisyon tarafından alınan
tedbirler Avrupa Parlamentosu tarafından değerlendirilebilir.
Okuma Listesi
Göçmen, İlke. “Avrupa Birliğinde
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Vatandaşlık Temelinde
Ayrımcılık Yasağı
(Prohibition of
Discrimination on
Grounds of Nationality)
–İlke GÖÇMEN–
Vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağı, iç pazara erişmeye yönelik tekniklerden negatif bütünleşmenin
alt unsurlarından birisidir. Bu yasak,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık yasağı ve vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık yasağı
olarak ikiye ayrılmaktadır.
Okuma Listesi
Ehlers, Dirk. “General Principles”,
Dirk Ehlers (der), European Fundamental Rights and Freedoms, Germany: De Gruyter Recht, 2007, s.
175–225.
Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Maddi
Hukuku: İç Pazar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017, s. 92–113.
Kingreen, Thorsten. “Fundamental
Freedoms”, Armin Von Bogdandy
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AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Vatandaşlık Temelinde
Doğrudan Ayrımcılık
Yasağı (Prohibition of
Direct Discrimination on
Grounds of Nationality)
–İlke GÖÇMEN–
Vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık yasağı, vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının alt unsurlarından birisi olup iç pazar hukukunda karşımıza çıkmaktadır. Bir ön
tespit olarak, “vatandaşlık” terimi
malların serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı bakımından
aynı zamanda malın, hizmetin veya
sermayenin “kökeni” anlamına gelebilmekte, iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı bakımından
aynı zamanda Birlik şirketi yönünden “merkez” anlamına gelebilmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
temel serbestîler ile ilgili ortak çerçeve kullanmaktadır. Herhangi bir
somut uyuşmazlık yönünden, birinci aşamada, o somut uyuşmazlık ile
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek
düzenleme getiren bir Avrupa Birliği (AB) tasarrufu, yani pozitif bütünleşme, var mı diye bakılır. Eğer
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür.
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut
uyuşmazlık temel serbestîlerden
herhangi birisinin uygulama alanı
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lem, temel serbestîler bakımından,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık veya vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer
oluşturuyorsa dördüncü aşamada, o
somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal
önlem haklı gösterilebilir nitelikte
mi diye –haklı gösterme– bakılır.
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte değilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş
demektir, dolayısıyla o önlem bir kenara bırakılır ve somut uyuşmazlık
temel serbestîler uyarınca çözülür.
Vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık yasağı yukarıdaki ortak
çerçevenin üçüncü aşaması ile ilgilidir. Yerleşik içtihat hukuku uyarınca vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık, kural olarak, yasaktır. Bir
ulusal önlem vatandaşlık kriterini
hukuken bir ayrım kriteri olarak ortaya koyuyorsa ortada vatandaşlık
temelinde doğrudan ayrımcılık var
demektir. Başka bir ifadeyle ihtilaflı önlem; yerli mal, hizmet veya
sermaye ile ithal mal, hizmet veya
sermaye arasında köken temelinde
veya vatandaş olan işçi, serbest çalışan, hizmet sunan veya hizmet alan
ve sermaye hareketinde bulunan ile
göçmen olan işçi, serbest çalışan,
hizmet sunan veya hizmet alan ve
sermaye hareketinde bulunan arasında vatandaşlık temelinde veya
sicilde kayıtlı merkezi, idare merkezi ya da iş merkezi kendi ülkesinde
bulunan bir tüzel kişi ile bir başka
Üye Devlette bulunan bir tüzel kişi
arasında merkez temelinde ayrımcılık yapıyorsa vatandaşlık temelinde
doğrudan ayrımcılık oluşur.
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Vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık, kural olarak, yasaktır. Vatandaşlık temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturan bir ulusal önlem,
yalnızca kurucu antlaşmadaki istisnalar temelinde ve orantılılık ilkesi
ile uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir.
Vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık yasağına örnek olarak
Rewe–Zentralfinanz kararı (Case
4/75) ve Reyners kararı (Case 2/74)
gösterilebilir.
Okuma Listesi
Ehlers, Dirk. “General Principles”,
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24, Sayı: 5, 1999, s. 445–462.
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Vatandaşlık Temelinde
Dolaylı Ayrımcılık Yasağı
(Prohibition of Indirect
Discrimination on
Grounds of Nationality)
–İlke GÖÇMEN–
Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık yasağı, vatandaşlık temelinde ayrımcılık yasağının alt unsurlarından birisi olup iç pazar hukukunda karşımıza çıkmaktadır. Bir ön
tespit olarak, “vatandaşlık” terimi
malların serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı bakımından
aynı zamanda malın, hizmetin veya
sermayenin “kökeni” anlamına
gelebilmekte, iş kurma hakkı ve
hizmetlerin serbest dolaşımı bakımından aynı zamanda Birlik şirketi
yönünden “merkez” anlamına gelebilmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD),
temel serbestîler ile ilgili ortak çerçeve kullanmaktadır. Herhangi bir
somut uyuşmazlık yönünden, birinci aşamada, o somut uyuşmazlık ile
ilgili olan ve o uyuşmazlığı çözecek
düzenleme getiren bir Avrupa Birliği (AB) tasarrufu, yani pozitif bütünleşme, var mı diye bakılır. Eğer
varsa uyuşmazlık ona göre çözülür.
Eğer yoksa ikinci aşamada, o somut
uyuşmazlık temel serbestîlerden
herhangi birisinin uygulama alanı
içinde kalıyor mu diye bakılır. Eğer
kalıyorsa üçüncü aşamada, o somut
uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lem, temel serbestîler bakımından,
vatandaşlık temelinde doğrudan
ayrımcılık veya vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık veya kısıtlama
oluşturuyor mu diye bakılır. Eğer
oluşturuyorsa dördüncü aşamada,
o somut uyuşmazlıktaki ihtilaflı ulusal önlem haklı gösterilebilir nitelikte mi diye –haklı gösterme– bakılır.
Eğer haklı gösterilebilir nitelikte değilse AB hukukuna aykırılık oluşmuş
demektir, dolayısıyla o önlem bir kenara bırakılır ve somut uyuşmazlık
temel serbestîler uyarınca çözülür.
Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık yasağı yukarıdaki ortak çerçevenin üçüncü aşaması ile ilgilidir.
Yerleşik içtihat hukuku uyarınca vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık, kural olarak, yasaktır. Bir ulusal
önlem, vatandaşlık kriterini hukuken bir ayrım kriteri olarak ortaya
koymasa bile, fiilen sanki vatandaşlık kriteri getirilmiş gibi sonuç doğuruyorsa ortada vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık var demektir.
Başka bir ifadeyle ihtilaflı önlem;
yerli mal, hizmet veya sermaye ile
ithal mal, hizmet veya sermaye arasında köken temelinde ayrımcılık
yapmamakla birlikte veya vatandaş
olan işçi, serbest çalışan, hizmet
sunan veya hizmet alan ve sermaye hareketinde bulunan ile göçmen
olan işçi, serbest çalışan, hizmet
sunan veya hizmet alan ve sermaye hareketinde bulunan arasında
vatandaşlık temelinde ayrımcılık
yapmamakla birlikte veya sicilde kayıtlı merkezi, idare merkezi ya da iş
merkezi kendi ülkesinde bulunan bir
tüzel kişi ile bir başka Üye Devlette
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

bulunan bir tüzel kişi arasında merkez temelinde ayrımcılık yapmamakla birlikte, olayların büyük çoğunluğunda yerliden ziyade ithalin
veya vatandaştan ziyade göçmenin
veya kendi tüzel kişisinden ziyade
yabancı tüzel kişinin dezavantajına
işliyorsa vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık oluşur.
Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık, kural olarak, yasaktır. Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık oluşturan bir ulusal önlem, hem
kurucu antlaşmadaki istisnalar
hem de kamu yararına ilişkin ağır
basan sebepler temelinde ve orantılılık ilkesi ile uyumlu olmak kaydıyla haklı gösterilebilir.
Vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık yasağına örnek olarak Commission v Italy kararı (C–388/01) ve
Oy AA kararı (C–231/05) gösterilebilir.
Okuma Listesi
Ehlers, Dirk. “General Principles”,
Dirk Ehlers (der), European Fundamental Rights and Freedoms, Germany: De Gruyter Recht, 2007, s.
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Veil, Simone (1927-2017)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Simone Veil, AB’nin temel değerleri
ve Avrupa bütünleşmesine bağlılığı
ile tanınmış ve bunların savunuculuğunu yapmış Fransız hukukçu ve
siyasetçidir. İlklere imza atan Veil,
1979 yılında, doğrudan seçilen ilk
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı
ve AP’nin ilk kadın Başkanı olarak
göreve gelmiştir. (Bkz. Avrupa Birliği’nin Öncüleri)
1927 yılında Fransa’nın Nice şehrinde dünyaya gelen Simone Jacob,
gençlik yıllarında İkinci Dünya Savaşı’ndan oldukça kötü etkilenmiş,
kendisi ve ailesinin diğer üyeleri
1944’te tutuklanarak Nazi toplama
kamplarına gönderildikten sonra
iki kız kardeşi ile birlikte sağ kurtulurken, annesi, babası ve erkek
kardeşini kamplarda kaybetmiştir.
1945 yılında Paris’e dönen Veil, Paris Sciences Po Üniversitesi’nde hukuk ve siyasal bilgiler eğitimi almış,
1946’da Antoine Veil ile evlenmiştir.
Veil, 1974-1979 yılları arasında
Cumhurbaşkanı Valery Giscard
d’Estaing döneminde kurulan Chirac ve Barre hükümetlerinde sağlık
bakanlığı yapmıştır. Bu görevi sırasında, Fransa’da kürtajın yasallaştırılması için mücadele vermiş ve
daha sonra Veil Yasası (la loi Veil)
olarak anılan yasayı bütün sert tepkiler ve eleştirilere rağmen savunarak, Fransa Parlamentosu’ndan
geçirmiş ve kürtajın yasallaşmasını
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sağlayan bakan olarak Fransa tarihine geçmiştir. Bakanlığı döneminde
kadın hakları alanında çalışmalar
yapmıştır.
Veil 1979’da AP’ye seçilmiş (19791984) ve AP Başkanı (1979-1982)
olmuştur. Veil, AP’de başkanlık görevinin dışında, hukuk işleri komitesi başkanı ve çevre, siyasi ilişkiler,
dış ilişkiler ve güvenlik komiteleri ve
insan hakları alt komitesi üyeliği görevlerini de yürütmüş, ayrıca 1990
yılında kurulan, Almanya’nın yeniden birleşmesiyle ilgili özel komitenin de üyesi olmuştur. AP’de Fransa
ve Almanya arasında uzlaşmanın
ve barışın yanı sıra AB bütünleşmesinin ilerletilmesi için büyük çaba
sarf eden Veil, 1981 yılında Avrupa
bütünleşmesine katkıda bulunanlara verilen Charlemagne ödülünü
almıştır. 1998 yılında Anayasa Konseyi üyeliğine seçilmiş ve bu görevi,
2007 yılında görev süresi doluncaya
kadar sürdürmüştür. 2001-2007 yılları arasında soykırım anısına kurulan vakfın (Fondation pour la Memoire de la Shoah) ilk başkanlığını
yapmıştır. 2005’te Avrupa Anayasal
Antlaşması lehinde kampanya yürütmüştür.
2008 yılından itibaren Fransız Akademisi’ne (Académie Française)
seçilen Veil’ın akademi üyeleri için
hazırlanmış tören kılıcına üç şey kazınmıştır: Auschwitz toplama kampındaki numarası; Fransa Cumhuriyeti’nin mottosu: “Özgürlük, Eşitlik,
Kardeşlik” (Liberté, Egalité, Fraternité) ve AB’nin mottosu: “Çeşitlilik
içinde Birlik”. 2011’de Veil onuruAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

na, AP’nin Brüksel’deki merkez binasının önündeki meydana Agora
Simone Veil adı verilmiş, 2012’de
ise Veil, Legion d’honneur’un Büyük Haç’ına (Grand Croix) layık görülmüştür. Ölümünün ardından 30
Haziran 2017’de AP Başkanı Antonio
Tajani, Veil’i “AP’nin büyük Başkanı,
Avrupa’nın vicdanı, antisemitizm
mücadelecisi ve kadın hakları koruyucusu. O’nun antisemitizm ve kadınlar hakkındaki fikirleri bugünlere
ulaşmıştır” şeklinde anmıştır.
2017’de vefatından sonra Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kararıyla Veil’in ve eşinin
naaşı 1 Temmuz 2018 tarihinde
Panthéon anıt mezarlığına defnedilmiştir.
Okuma Listesi
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Vergi Uyumlaştırması
(Tax Harmonisation)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Vergi uyumlaştırılması, Üye Devletlerin vergilendirme sistemlerinin yakınsamasını ifade etmektedir.
Dört serbestinin (malların, hizmetlerin, işçilerin ve sermayenin serbest
dolaşımı) sağlanması ve bu yolla
serbest ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması Tek Pazar oluşturmanın en önemli unsurlarıdır. Fakat
sözkonusu engellerin kalkması bile
vergi mevzuatlarındaki farklılıklar
dolayısıyla engel teşkil edebilmektedir. Bu yolda gümrük vergilerinin ve
eş etkili kaldırılmış olması da yeterli
olmayabilir. Dolayısıyla, serbest dolaşıma engel olmaması ve serbest
rekabeti bozmaması amacıyla, Avrupa Birliği’nin (AB) vergi sistemi de
Tek Pazarı destekleyecek nitelikte
olmalıdır. Ancak, ulusal hükümetlerin vergilendirme yetkilerini kendi
çıkarları doğrultusunda kullanma
isteği, rekabetçi vergi politikalarının
doğmasına yol açmakta ve AB’nin
kuruluş amacı ile çelişmektedir.
Vergi uyumlaştırılmasına ihtiyaç
duyulan en önemli gösterge, vergi
yükü kavramıdır. Vergi yükü, bir yıl
içinde toplanan kamu gelirlerinin o
ülke gayri safi yurt içi hasılasına oranını ifade eder. Ülke ekonomisinde
kaynakların ne kadarının kamu kuruluşları tarafından vergi olarak alındığını gösterir. AB üyesi ülkelerde bu
oranlar farklılık göstermektedir.
1111

AB vergi hukuku, yeni hukuki normlar getirerek değil, üye ülkelerin
ulusal vergi hukuku mevzuatlarını
uyumlaştırarak meydana gelmiştir.
Üye Devletlerin vergilendirme sistemi, dört özgürlük ile ilişkilendirilecek olursa, üye ülkeler arasındaki
mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını etkileyen, KDV, tüketici vergisi,
gümrük vergisi gibi dolaylı vergiler
büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır.
Ancak kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımını etkileyen, kurumlar
vergisi, sermaye vergisi, gelir vergisi
ve sosyal güvenlik katkıları gibi dolaysız vergiler uyumlaştırılmamıştır.
Dolaysız vergilerin uyumlaştırılması,
üretim faktörlerinin ve mali kaynakların verimli bir şekilde kullanılması
açısından önemlidir. AB, üye devletlerin vergi rekabeti yaratmasını
istememektedir. Bu nedenle dolaylı vergiler alanında Birlik organları
yetkilendirilmiştir. Ancak dolaysız
vergiler konusunda Birlik organları
açık biçimde yetkilendirilmemiştir.
Üye Devletlerin vergi rejimleri arasındaki farklar, Üye Devletlerin vergilendirme alanında politika yapma
yetkilerini uluslarüstü bir organa
devretmekten çekinmeleri, vergi ile
ilgili konularda karar alınmasının oybirliği esasına dayanması süreci zorlaştıran etkilerin başlıcalarıdır.
Tüm zorluklara rağmen, AT’yi kuran
Antlaşma’nin 3/h maddesi, ortak
pazarın ihtiyacı olduğu ölçüde mevzuatların birbirine yakınlaştırmasını
öngörür. Ayrıca aynı maddenin 93.
ve 94. maddelerinde de dolaylı ve
dolaysız vergilerin, yakınlaştırılma1112

sının hukuki dayanaklarına değinilmiştir.
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Visegrad Grubu
(Visegrád Group)
–Zafer Can DARTAN–
“Visegrad Dörtlüsü” veya kısaca
“V4” olarak da bilinen Visegrad Grubu, Çekya, Slovakya, Macaristan ve
Polonya arasında bölgesel bir ortaklıktır. Visegrad Grubunun temelleri,
15 Şubat 1991’de Çekoslovakya,
Macaristan ve Polonya arasında imzalanan işbirliği anlaşmasına dayanmaktadır. Çekoslovakya’nın 1993
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yılında Çekya ve Slovakya olarak
ikiye ayrılmasıyla, grubun üye sayısı
da üçten dörde çıkmıştır. Adını Macaristan’ın Visegrad şehrinden alan
grup, yılda iki kez toplanmakta ve
çalışmalarını her yıl dönüşümlü olarak üye ülkelerden birinin başkanlığında yürütmektedir.
Visegrad Grubu ile ilgili AB resmi
web sitesinde yer alan bilgiye göre;
grubun kuruluş amacı; başlangıçta Doğu Blokunun yıkılması sonrası ortaya çıkan ortak sorunların
ele alınması, Avrupa Birliği (AB) ve
NATO üyeliği ve üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel birliğin
güçlendirilmesi olmuştur. Grup, üye
ülkelerin önce 1999 yılında NATO’ya
(Slovakya 2004’te), 1 Mayıs 2004’te
AB’ye üye olmasıyla hedeflerini
yenilemiştir. 1999’da Bratislava’da
kurulan Visegrad fonu kapsamında,
üniversite ve doktora öğrencileri
başta olmak üzere akademisyenlere
de burs verilmiştir. Grubun sonraki
hedefleri ise AB’ye ekonomik uyumun ilerletilmesi ve güçlendirilmesi, yabancı yatırımcıların bölgeye
olan ilgisinin artırılması, AB ve özellikle NATO çerçevesinde ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesi, NATO içinde
kolektif savunmanın sağlanması,
enerji politikasında işbirliğinin güçlendirilmesi, terörle mücadele ve
son olarak da göç konusunda ortak
bir duruş sağlamak olarak belirlenmiştir.
Visegrad Grubu içerisinde Avro’yu
kullanan tek ülke Slovakya’dır. Gruba mensup ülkeler Avrupa bütünleşmesine yönelik farklı tutumlar
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sergilemektedir. Slovakya ve Çekya
Avrupa dostu bir politika izlerken,
grubun diğer üyeleri Polonya ve
Macaristan ise daha çok AB şüphecisi (Bkz. Avrupa Şüpheciliği)
bir politika izlemektedir. Visegrad
Grubu ülkeleri, 2015 yılında patlak
veren göç krizinin ele alınmasında
diğer AB ülkeleriyle görüş ayrılığına düşmüştür. Visegrad ülkeleri,
mültecilerin AB ülkelerine yeniden
yerleştirilmesi uygulamasına karşı
çıkmıştır. Avrupa Komisyonu, 17
Haziran 2015 tarihinde, mültecilerin yeniden yerleştirilmesi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle 16 mülteciyi
yeniden yerleştiren Slovakya dışındaki Visegrad ülkeleri hakkında ihlal
prosedürü başlatmış ve daha sonra
bu ülkeleri Avrupa Birliği Adalet Divanı’na sevk etmiştir.
Visegrad Grubu ülkelerinden Macaristan ve Polonya’da kabul edilen
tartışmalı reformlar, bu iki ülkenin
hukukun üstünlüğüne bağlılığı konusunda soru işaretleri yaratmakta
ve AB çevrelerince endişeyle karşılanmaktadır.
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Vize Kolaylığı		
(Visa Facilitation)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Vize kolaylığı, Avrupa Birliği (AB)
vize politikasının bir parçası olarak,
üçüncü ülke vatandaşlarına Üye
Devletlerden transit geçişlerinde
veya Üye Devletlere ilk giriş tarihlerinden itibaren başlayan altı aylık
süre içinde en çok üç ay kalma imkânı tanınmasında kolaylaştırılmış bir
vize usulünün uygulanması olarak
ifade edilebilir. Söz konusu imkân,
AB ile üçüncü ülkeler arasında yapılan vize kolaylığına ilişin uluslararası
anlaşmalarda düzenlenmektedir.
Vize kolaylığı anlaşmaları ile AB’de
yasa dışı göçün önlenmesinin aracı
olarak kabul edilen geri kabul anlaşmaları arasında önemli bir bağlantı
mevcuttur. Zira, AB, 2000’li yılların
başından bu yana, vize kolaylığını
geri kabul anlaşması yapmak istediği üçüncü ülkelere karşı teşvik aracı
olarak kullanmaktadır. Bu anlamda,
geri kabul anlaşmaları ile vize kolaylığı arasında böyle bir bağlantı, ilk
kez 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla
Rusya ve Moldova’yla yapılan geri
kabul anlaşmalarının müzakerelerinin durma noktasına gelmesi sebebiyle kurulmuş, yine 2003 tarihli
Selanik Zirvesi’nin ardından beş Batı
Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna
Hersek, Makedonya, Karadağ, Sır1114

bistan) ile geri kabul anlaşması müzakereleri başlatılarak, eş zamanlı
olarak öngörülen vize serbestisi sürecinin ilk aşaması olarak vize kolaylığı kabul edilmiştir.
Konsey’in 21 Aralık 2005 tarihli
kararıyla vize kolaylığı konusunda
ortak bir yaklaşımın benimsendiği
görülmektedir. Söz konusu kararda
vize kolaylığı tanınması bakımından
genel bir kural getirilmemiş, üçüncü ülkelerin durumunun münferit
şekilde değerlendirileceği ve böyle
bir değerlendirmede AB’nin aday
ülkelerle, Avrupa bakış açısına sahip olan ülkelerle, Avrupa Komşuluk Politikası’nın kapsamında olan
ülkelerle ve stratejik işbirliği bulunan ülkelerle ilişkisinin dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Karara göre,
vize kolaylığı anlaşmasının yapılabilmesinin şartı, AB ile söz konusu
üçüncü ülke arasında bir geri kabul
anlaşmasının varlığı olmakla birlikte, böyle bir anlaşmanın varlığı ya
da üçüncü ülkenin geri kabul anlaşması yapmak yönünde istekli olması
tek başına vize kolaylığı anlaşmasının müzakere sürecinin başlaması
için yeterli olmamakta, AB’nin geri
kabul anlaşmasının yapılması veya
uygulanmasını sağlamak üzere öncelikle siyasi, ekonomik, ticari nitelikteki veya kalkınma politikasına
ilişkin diğer araçları kullanması beklenmektedir. Diğer yandan, AB’nin
bir üçüncü ülke ile vize kolaylığı müzakerelerine başlamasında –diğerlerinin yanı sıra– taraflar arasında
geri kabul anlaşmasının yürürlükte
olup olmadığı veya müzakerelerinin
aktif şekilde devam edip etmediği,
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dış ilişkilere ilişkin hedefler, mevcut
iki taraflı anlaşmaların ne şekilde
uygulanageldiği, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı ile ilgili meselelerde (sınır yönetimi, belge güvenliği, göç ve iltica, terörizm, organize
suç ve yolsuzlukla mücadele gibi)
kaydedilen ilerleme, güvenlik kaygıları, göç hareketleri ve vize kolaylığı
anlaşmasının etkileri gibi unsurlar
dikkate alınmaktadır.
Vize kolaylığı anlaşmaları, AB’ye girişlerinde vizeye tâbi olan üçüncü
ülke vatandaşları bakımından, ilgili
üçüncü ülkenin vize politikası, biometrik pasaport kullanımı ve fiili
problemlere göre değişebilmekle
birlikte, çoğunlukla, bona fide ziyaretçi olarak anılan belirli kişi grupları
(resmi heyetlere dahil olan temsilciler, iş insanları, tren mürettebatı,
gazeteciler, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere katılacaklar,
ikiz şehir programlarına katılacaklar,
bir Üye Devlette yasal olarak mukim
olan diğer âkit devlet vatandaşını
ziyaret amacı bulunan yakın akrabalar (ebeveynler, çocuklar, torunlar),
cenazeye katılacak yakınlar, tedavi
görmek amacıyla gelen kişiler gibi)
bakımından vize başvurusunda talep edilen belgelerin azaltılması,
vize ücretinin düşürülmesi veya talep edilmemesi, vize başvurularının
daha kısa sürede değerlendirilmesi
veya daha uzun geçerliliğe sahip çok
girişli vizenin verilmesi gibi usuli bir
takım kolaylıkların tanınmasına ilişkindir.
Bununla birlikte, söz konusu anlaşmalar, vize başvurusu yapma gerekAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

liliği, biometrik verilerin sağlanması, geçerli bir seyahat belgesinin ve
sağlık sigortasının varlığı gibi AB’nin
vize başvuruları bakımından uygulanan genel nitelikli kurallarına ilişkin
herhangi bir muafiyet getirmediği
gibi, vize başvurusunun değerlendirilmesine ilişkin maddi şartlar (Schengen Bilgi Sisteminde yapılacak
denetimler ile kamu düzeni, kamu
güvenliği ve kamu sağlığına aykırı bir durumun olup olmadığı gibi)
bakımından da herhangi bir kolaylık sağlamamaktadır. Bugün, AB ile
Rusya (2007), Ermenistan (2014) ve
Azerbaycan (2014) arasında vize kolaylığı anlaşmaları yürürlüktedir.
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Vize Muafiyeti 		
(Visa Liberalisation)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–
Avrupa Birliği (AB) vize politikasının
bir parçası olarak, Üye Devletlere
girişlerinde vize istenecek ülkelere ilişkin ilk düzenleme, Maastricht Antlaşması’nın (1993) getirdiği
değişiklikler sonucunda, Avrupa
Topluluğu (AT) Antlaşması’nın 100c
hükmü çerçevesinde 1995 yılında
kabul edilen 2317/95 sayılı Konsey
Tüzüğü’dür. Söz konusu Tüzük, Üye
Devletlere girişlerinde vatandaşları
vize yükümlülüğüne tâbi olan üçüncü ülkeleri listelemiş, ancak aynı zamanda Üye Devletlere söz konusu
listede bulunmayan ülkelerin vatandaşları bakımından da vize yükümlülüğü öngörmek konusunda yetki
tanımıştır. Amsterdam Antlaşması
(1999) ile Schengen müktesebatının
kurucu antlaşmalara dahil edilmesinden sonra Konsey, 2317/95 sayılı
Tüzüğün yerine geçmek üzere, vize
listelerine ilişkin yeknesaklığın sağlanması amacını taşıyan 539/2001
sayılı Tüzüğü kabul etmiş, böylece
vatandaşları Üye Devletlerin dış sınırlarından geçerken vizeye tâbi
olan ve olmayan üçüncü ülkeler tespit edilmiştir. 539/2001 sayılı Tüzük,
sonraki zamanlarda çeşitli defalar
tadil edilmiştir.
Lizbon Antlaşması (2009) sonrasında konuyu Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA)
77(2)(a) hükmü çerçevesinde 2018
yılında kabul edilen 2018/1806 sa1116

yılı Tüzük düzenlemektedir. Söz konusu düzenleme “vize” kavramını,
“bir Üye Devlet tarafından transit
geçiş veya Üye Devlet ülkesine ilk
giriş tarihinden itibaren altı aylık bir
dönemde en çok üç ay kalma hakkı
veren yetki” olarak tanımlamakta ve
I ve II numaralı EK’lerinde, sırasıyla, vatandaşları Üye Devletlerin dış
sınırlarından geçerken vize yükümlülüğüne tâbi olan (“kara liste”) ve
olmayan (“beyaz liste”) üçüncü ülkeleri sıralamaktadır.
AB tarafından üçüncü ülke vatandaşları bakımından vize yükümlülüğü öngörülmesi veya vize muafiyeti
tanınması esas itibariyle siyasi nitelikte bir karar olup, söz konusu karar,
dış politikaya ilişkin mülahazaların,
güvenlik risklerinin ve olası düzensiz
göç akınlarının dikkate alınmasıyla
şekillenmektedir. Bu çerçevede, AB,
üçüncü ülkelerle arasındaki ilişkiye
bağlı olarak ve farklı yasal temeller
çerçevesinde vize yükümlülüğünü,
söz konusu ülke vatandaşları bakımından vize kolaylığı sağlamak veya
vize muafiyeti tanımak suretiyle yumuşatabilmektedir. Bu kapsamda
Üye Devletlere vizesiz giriş imkânı,
ilgili üçüncü ülkeyle katılım sürecinin
başlaması (örneğin 2001 yılı itibariyle AB’ye katılım süreçleri çerçevesinde Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Poloya, Romanya,
Slovakya, Slovenya) veya söz konusu
imkânı düzenleyen bir uluslararası
anlaşmanın varlığı (örneğin, AB ile
İsviçre arasında kişilerin serbest dolaşımını öngören 2002 tarihli anlaşma ya da AB’nin Antigua ve BarbuAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

da, Barbados, Bahamalar, Çin Halk
Cumhuriyeti, Seyşeller, Brezilya, Kolombiya, Solomon Adaları, Tuvalu,
Peru, Tonga, Grenada gibi pek çok
ülkeyle karşılıklı olarak kısa dönem
vizelerinin kaldırılması amacıyla yapılan anlaşmalar) gibi farklı gerekçelere dayanabilmektedir.
Son yıllarda ise, AB’nin, koşulluluk
ilkesi çerçevesinde yakın coğrafyasındaki üçüncü ülkelerle başlattığı
vize serbestisi diyalogları çerçevesinde geri kabul anlaşmalarının yapılmasına ve AB tarafından öngörülen diğer şartların (belge güvenliği,
sınır güvenliği, göç yönetimi, kamu
düzenine ilişkin meseleler, temel
hakların korunması gibi) yerine gelmesine bağlı olarak söz konusu ülke
vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdığı görülmektedir. Bu kapsamda,
AB, Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa
ülkeleriyle yürüttüğü vize serbestisi
diyaloglarının sonucu olarak söz konusu ülke vatandaşlarına Schengen
alanına girişlerinde önce vize kolaylığı daha sonra ise kısa dönem vizeler bakımından muafiyet tanımıştır:
Arnavutluk (2010), Bosna– Hersek
(2010), Makedonya (2009), Karadağ
(2009), Sırbistan (2009), Moldova
(2014), Ukrayna (2017) ve Gürcistan (2017). Bilindiği üzere, 16 Aralık
2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma (Geri Kabul Anlaşması) imzalanmış, eş zamanlı olarak ise Vize Serbestisi Diyaloğu başlatılmıştır. Vize
Serbestisi Yol Haritası çerçevesinde
yürütülmekte olan Vize Serbestisi
Diyaloğu, Türk vatandaşlarının ScAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

hengen ülkelerine kısa süreli seyahatlerinde (180 gün içinde 90 güne
kadar) vize muafiyetinin sağlanmasını amaçlamaktadır.
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Vize Serbestisi Diyalogu
(Visa Free Dialogue)
–İlke GÖÇMEN–
Vize serbestisi diyalogu, en iyi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize meselesi üzerinden okunabilir. Vize, ana hatlarıyla, süre temelinde kısa süreli ve uzun süreli vize
olarak ve amaç temelinde kazançlı
etkinliklerde bulunma ve bulunmama ile ilgili vize olarak ikiye ayrılabilir. Çoğunlukla, kısa süreli ve kazanç1117

lı etkinliklerde bulunmama ile ilgili
vizeler ve uzun süreli ve kazançlı
etkinliklerde bulunma ile ilgili vizeler birbirileri ile denk düşmektedir.
Her bir devletin 1950’li yıllardan bu
yana Türk vatandaşlarına karşı vize
uygulayıp uygulamadığını, uygulamaktaysalar da hangi koşullarla
uyguladığını bilmek mümkün gözükmemektedir. Bununla birlikte,
anlatımı kolaylaştırmak adına bir
genelleme yapılırsa, üye devletler,
1980’li yıllar ile birlikte Türk vatandaşlarına kısa süreli / kazançlı etkinliklerde bulunmama ile ilgili vize
uygulamasını başlatmış ve AB bu
uygulamayı sürdürmüş gözükmektedir. Üye devletler, çoğunlukla, en
baştan Türk vatandaşlarına uzun
süreli / kazançlı etkinliklerde bulunma ile ilgili vize uygulamasında bulunuyor gözükmektedir.
Türk vatandaşlarına karşı vize uygulamasının Türkiye ile AB arasındaki
Ankara Anlaşması temelindeki ortaklık hukukuna uygun olup olmadığı uzun süre tartışmalı olmuştur.
Konuyla ilgili olarak Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı: Türk İşçileri
ve Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklığı: İş Kurma ve Hizmet Sunma
başlıkları da ayrıca incelenebilir.
Bununla birlikte, öz olarak, Ankara
Anlaşması, taraflar arasında kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı
ihtimalini, yani işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı ihtimalini
öngörmektedir. Bununla birlikte,
ortaklık ile bu yönde nihai adımlar
atılamamıştır. Buna karşın, bu üç
serbest dolaşım yönünden, Katma
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Protokol (md. 41) ve Ortaklık Konseyi Kararları (2/76 sayılı Karar md.
7 ve 1/80 sayılı Karar md. 13) ile
yeni kısıtlama getirme yasağı (standstill) hükümleri getirilmiştir. Buna
göre, ana hatlarıyla, bu serbestiler
üstüne yeni kısıtlamalar getirmek
yasaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) konuyla ilgili pek çok
kararı mevcut olup bunlara örnek
olarak Soysal davası (C-228/06),
Demirkan davası (C-221/11), Demir davası (C-225/12) ve Dogan
davası (C-138/13) kararı örnek olarak gösterilebilir.
ABAD kararlarına göre standstill hükümleri bir ülkeye girmekte maddi
hak vermemektedir, ancak Türk vatandaşlarının üye devlet ülkesine
ilk kez girişine yönelik maddi veya
usuli koşullara, dolayısıyla vizenin
kendisine veya koşullarına, uygulanabilmektedir. Türk işçileri, iş kuranlar, hizmet sunucuları ve hizmet
sunucunun iş gücü bu hükümleri
ileri sürebilir olmakla birlikte, bu
hükümler üç önemli kısıta sahiptir.
Birincisi, hizmet alıcılar, örneğin
turistler, yani kısa süreli olarak kazançlı etkinliklerde bulunmayanlar,
bu hükümlerin kapsamı dışında tutulmuştur. İkincisi, yalnızca yeni kısıtlamalar kural olarak yasaktır, bir
başka ifadeyle bir üye devlet referans tarihinde (örneğin Katma Protokol için ilk dokuz devlet bakımından 1973 yılı) ilgili Türk vatandaşlarına vize uyguluyorsa, aynı koşulları
altında, uygulamaya devam edebilir. Üçüncüsü, yeni kısıtlamalar,
meşru sebep temelinde ve orantılılık ilkesine uygun olmak kaydıyla
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

haklı gösterilebilir. Sonuç olarak,
belirli Türk vatandaşları, belirli koşullar altında standstill hükümleri
temelinde vizenin kendisine veya
koşullarına itiraz edebilir, ancak bu
hükümler pratikteki etkileri itibariyle oldukça sınırlandırılmıştır.
Bu arka planda, Türkiye ile AB 16
Aralık 2013 tarihinde bir yandan
Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamış,
diğer yandan Vize Serbestisi Diyaloğu başlatmıştır. Orijinal plana göre
1 Ekim 2017 tarihinde, Türkiye 72
kriter içeren, ve kriterlerinden bir
tanesi de Geri Kabul Anlaşması’nın
tam olarak uygulanması –dolayısıyla öz olarak üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeden transit geçişi halinde
geri kabulü yükümlülüğünün uygulanması– olan, Vize Serbestisi Yol
Haritasını yerine getirecektir. AB, 1
Ekim 2017 tarihinde, bunun karşılığında Türk vatandaşlarına yönelik
Schengen vizesini, dolayısıyla kısa
süreli / kazançlı etkinliklerde bulunmama ile ilgili vizeyi kaldıracaktır.
Ana hatlarıyla, Türk vatandaşları iş,
ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90
güne kadar) vizesiz seyahat edebilecektir. 2015 ve 2016 yıllarındaki Türkiye – Avrupa Birliği Zirveleri ile 1
Ekim 2017 tarihi daha öne çekilmiştir. Buna paralel olarak Komisyon,
4 Mayıs 2016 tarihinde Türk vatandaşları yönünden Schengen vizesini kaldırmak amacıyla Vize Listesi
Tüzüğü’nde değişiklik önermiştir,
ama aynı zamanda Yol Haritasındaki
kriterlerden bir kısmının hala karşılanmadığı notunu da düşmüştür.
Olağan yasama usulüne tabi olan
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bu değişiklik, ancak Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından
gerekli işlemleri takiben gerçekleşebilecektir, ancak henüz bu yönde
adım atılmamıştır. Türkiye tarafında, en son, 18 Eylül 2019 tarihinde
yayımlanan 2019/19 sayılı ve “AB
ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci”
konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
bulunmaktadır. Öte taraftan, en son
2020 tarihli Türkiye Raporu uyarınca Türkiye 6 kriteri hala yerine
getirmemiştir: yolsuzlukla mücadele, tüm AB üyesi devletler ile cezai
konularda adli işbirliği, Europol ile
yoğunlaştırılmış işbirliği, veri koruma mevzuatında değişiklik, terörle
mücadele mevzuatında değişiklik
ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm hükümleriyle ve tüm üye
devletler karşı uygulanması.
Okuma Listesi
Dışişleri Bakanlığı / AB Başkanlığı
ilgili web sayfası: https://www.ab.
gov.tr/51819.html
Nas, Çiğdem. “Türkiye-AB İlişkilerinde Geri Kabul ve Vize Serbestliği:
Hareketliliğin Yönetimi”, Marmara
Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt
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Vize Politikası 		
(Visa Policy)
–Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK–

söz konusu konuları AB’nin birinci
sütununda düzenlerken, vize politikasına ilişkin diğer konular AB’nin
hükümetlerarası niteliği haiz olan
Adalet ve İç İşlerinde İşbirliği’ne ilişkin üçüncü sütununda yer almıştı.

Avrupa Birliği’nde (AB) Üye Devletler arasındaki iç sınırların kaldırılarak kişilerin serbest dolaşımının
sağlanmasının temel unsurlarından
biri, ortak vize politikasının kabulüdür. 1985 tarihli Schengen Anlaşması, Anlaşma’yı tamamlamak üzere
1990 yılında imzalanan Schengen
Konvansiyonu, Konvansiyon ile kurulan Yürütme Komitesi kararları
ile Yürütme Komitesinin karar alma
yetkisi tanıdığı organlarca yapılan
düzenlemelerden oluşan Schengen
müktesebatı, Schengen ülkeleri arasında iç sınır kontrollerinin kaldırılmasının yanı sıra Schengen ülkeleri
ile üçüncü ülkeler arasındaki dış
sınırları güçlendirmeyi, Schengen
ülkelerinde yasal olarak bulunan kişilerin söz konusu ülkeler arasında
serbest dolaşımını ve kısa dönem
vizelerle ilgili olarak ortak bir politikanın kabulünü amaçlamıştı.

Amsterdam Antlaşması (1999) ile
getirilen değişiklikler sonucunda ise,
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı’nın oluşturulması amacı uyarınca
vize politikası, AB’nin birinci sütunu altında bir bütün olarak kabul
edilmiş, Antlaşma ayrıca Schengen
müktesebatını kurucu antlaşmaya
dahil etmiştir. Amsterdam Antlaşması’yla birlikte, AT kurumları, üç
ayı geçmeyen kalışlar bakımından
vizeye ilişkin kuralları düzenleme
yetkisiyle donatılmış, bu kapsamda
kendilerine, vatandaşları AB’nin dış
sınırlarını geçerken vize gereken ve
gerekmeyen üçüncü ülkelerin listesini kabul etme ve Üye Devletlerce
vize düzenlenmesine ilişkin usul ve
koşulları, yeknesak vize formatını ve
tek tip vizeye ilişkin kuralları belirleme yetkisi tanınmıştır (AT Antlaşması md. 62(2/b)).

Maastricht Antlaşması (1993), kendisinden önce hükümetlerarası nitelikli söz konusu adımlarla oluşturulmaya çalışılan ortak vize politikasını,
daha resmi bir çerçeveye oturtması
bakımından önemlidir. Ancak Maastricht Antlaşması’yla, AB’nin üç
sütunlu yapısı içerisinde vize politikasının düzenlenmesi, iki parçalı bir
durum arz etmiş, Antlaşma, vize listeleri ile ortak vize formatının oluşturulması konusunda Avrupa Topluluğu’nun (AT) yetkisini kabul ederek

Lizbon Antlaşması (2009) sonrasında ise, vize politikası Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın
(ABİHA) 77. maddesinde hükme
bağlanmaktadır. Söz konusu hüküm
uyarınca AB, vatandaşlıklarına bakılmaksızın, iç sınırları geçen kişilerin
kontrole tabi olmamasının sağlanmasını; dış sınırların geçilmesinde
kişilerin kontrol edilmesinin ve bu
geçişlerin etkili biçimde izlenmesinin sağlanmasını; dış sınırlar için
entegre bir yönetim sisteminin aşa-
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malı olarak uygulamaya konulmasını
hedefleyen bir politika geliştirecektir (md. 77(1)). Söz konusu hedefler
doğrultusunda Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e –diğerlerinin yanı
sıra– vizeler ve diğer kısa süreli ikamet izinleri konusunda ortak politika kabul edilmesi amacıyla olağan
yasama usulü çerçevesinde düzenleme yapma yetkisi tanınmıştır (md.
77(2/a)).
Bu kapsamda, ortak vize politikasına
ilişkin önemli düzenlemelerden ilki,
dış sınır kontrollerine, giriş şartlarına ve Schengen alanında kısa süreli
kalışlara ilişkin ortak kurallar getiren
2016/399 sayılı Kişilerin Sınır Ötesi
Dolaşımını Düzenleyen Kurallara İlişkin Birlik Kodu Hakkındaki Tüzük’tür
(Schengen Kodu’dur). Konuya ilişkin
ikinci düzenleme, AB’nin dış sınırlarını geçerken vize alması gereken
ve gerekmeyen üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin listeleri düzenleyen
2018/1806 sayılı Tüzük‘tür. Bu kapsamda, Schengen ülkelerinden biri
tarafından verilen kısa süreli vize,
kişinin Schengen alanında 180 günlük bir dönem içerisinde 90 gün süreyle seyahatine imkân tanımaktadır. Bu süreyi geçen seyahatler için
ulusal kurallar geçerli olmaya devam
etmektedir. Günümüzde Schengen
alanı, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Kıbrıs ve İrlanda dışındaki
Üye Devletler ile İzlanda, Norveç,
İsviçre ve Lihtenştayn’dan oluşmaktadır. Ortak vize politikasının üçüncü
unsuru, AB Vize Kodu’nu oluşturan
(2019/1155 sayılı Tüzük ile değişik)
810/2009 sayılı Tüzük’tür. Söz konusu düzenleme, kısa süreli seyahatAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

ler ve havaalanı transitleri amacıyla
vize verilmesine ilişin usul ve şartları hüküm altına almaktadır. Ortak
vize politikasının dördüncü unsuru
ise, birörnek vize formatını düzenleyen 2017/1370 sayılı Tüzük’tür. Diğer yandan, ortak vize politikasının
uygulanmasını desteklemek üzere
kurulan Vize Bilgi Sistemi (VIS), Schengen ülkeleri arasında vizeye ilişkin verilerin paylaşılmasına imkân
tanımakta, Avrupa Sınır ve Sahil
Koruma Ajansı (Frontex) da başta
Schengen Kodu olmak üzere, dış sınırların kontrolü hakkındaki AB düzenlemelerinin daha etkin şekilde
uygulanmasına katkı sağlamaktadır.
Son olarak, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı vize kolaylığı anlaşmaları,
söz konusu ülke vatandaşları ile Birlik vatandaşlarının vize taleplerinde
karşılıklı olarak kolaylaştırılmış usulden yararlanabilmelerini, vize muafiyeti anlaşmaları ise altı aylık bir
dönemde doksan güne kadar vizesiz
seyahati mümkün kılmaktadır.
Okuma Listesi
Göçmen, İlke. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve
Türkiye Göç Hukuku, Ankara: Seçkin
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Von Colson and Kamann
Davası (Von Colson and
Kamann Case)
–İlke GÖÇMEN–
Von Colson and Kamann davası,
Case 14/83 sayı ve 10 Nisan 1984
karar tarihli olup özellikle uygun yorum ilkesi ile ilgilidir.
Von Colson and Kamann davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle
özetlenebilir. Bayan von Colson ve
Kamann, Almanya’nın Werl hapishanesinde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru,
başvurucuların nitelikleri nedeniyle
değil, sırf kadın olması sebebiyle
reddedilmiştir. Bayan von Colson
ve Kamann, bunun üzerine, ulusal
mahkeme önünde dava açmıştır.
Bu mahkemeye göre, her ne kadar
başvurucular daha fazlasını istese
de Alman hukuku uyarınca istihdama erişim ile ilgili ayrımcılık hâlinde yalnızca buna maruz kalanların
seyahat giderleri karşılanabilmektedir. Buna karşın, ulusal mahkeme, diğerlerinin yanında istihdama
erişim yönünden erkek ve kadın
arasındaki eşit muamele ilkesi ile
ilgili olan 76/207 sayılı Direktif’in
bu durumu değiştirme ihtimali üzerinde durmuştur. Zira Direktif md. 6
uyarınca “Üye Devletler, eşit muamele ilkesinin kendisine doğru uygulanmadığını düşünen her bireye
… yetkili makamlara başvurduktan
sonra ilgilinin yargısal süreç yoluyla
iddiasını ileri sürebilmesi için gerekli
önlemleri iç hukuk düzenlerine koy1122

malıdır”. Ulusal mahkeme, bu arka
planda, meseleyi ön karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet
Divanı’na (ABAD) taşıyarak Avrupa
Birliği (AB) hukukunun yorumunu
talep etmiştir.
Von Colson and Kamann kararı ile
doğrudan etki ilkesinin kullanılamadığı bir uyuşmazlıkta, AB hukukunun olası diğer etkileri üstünde
durulmuştur. ABAD’a göre hem
Direktifin amacı hem 6. maddesi
gereği “gerçek fırsat eşitliği uygun
bir yaptırım sisteminin yokluğunda
sağlanamaz”. Bu bakımdan Direktifi tam uygulamak için spesifik bir
yaptırım türü olmasa bile “bu yaptırım gerçek ve etkili bir yargısal korumayı garanti altına almalıdır” ve
eğer bir tazminat yaptırımı varsa bu
tazminat uğranılan zarara göre yeterli olmalıdır. Bu yönden, Direktif,
ulaşılacak sonuç bakımından bağlayıcılık taşır ve Üye Devlet otoriteleri –yetkileri içerisindeki konular
bakımından mahkemeleri de dâhil
olmak üzere– dürüst işbirliği ilkesi gereği bunun için genel ve özel
gerekli tüm önlemleri almalıdır. O
halde, “ulusal mahkemeler, ulusal
hukuk uyarınca takdir yetkisi olduğu
ölçüde, direktifin uygulanması için
kabul edilen mevzuatı [Birlik] hukukunun gerekliliklerine göre yorumlayacak ve uygulayacaktır”. Von Colson and Kamann kararı, bu yönüyle,
uygun yorum ilkesini ortaya koyan
ilk karar olmuştur. Von Colson and
Kamann, bu yönden, Marleasing
davası (C–106/89) ve Pupino davası
(C–105/03) ile takip edilmiştir.
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Wählergruppe
Gemeinsam Davası
(Wählergruppe
Gemeinsam Case)
–İlke GÖÇMEN–
Wählergruppe Gemeinsam davası,
C‑171/01 sayı ve 8 Mayıs 2003 karar
tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ortaklık hukukunun
hem kurumsal boyutu –ortaklık
hukukunun etkileri– hem de maddi
boyutu –Türk işçileri– ile ilgilidir.
Wählergruppe Gemeinsam davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle
özetlenebilir. Wählergruppe Gemeinsam, 1999 Nisan’ında gerçekleşecek Vorarlberg (ili) İşçi Odası Genel
Kurulu seçimleri için 5’i Türk vatandaşı işçi olmak üzere, 26 aday göstermiştir. Ana seçim komitesi, 8 Şubat
1999’da Avusturya hukuku uyarınca
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Avusturya vatandaşı olma koşulunu
sağlamadıklarından 5 Türk vatandaşı işçiyi aday listesinden çıkarmaya
karar vermiştir. Wählergruppe Gemeinsam, 5 Mayıs 1999’da yaptığı
itirazda Avusturya hukukunun 1/80
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
md. 10’a aykırı biçimde vatandaşlık
temelinde ayrımcılık oluşturduğunu
ileri sürmüştür. Yetkili üst makam
19 Kasım 1999’da bu itirazı reddetmiştir. Wählergruppe Gemeinsam,
buna karşın, ana seçim komitesinin
8 Şubat 1999 tarihli kararına karşı
ulusal mahkeme önünde dava açmış, ulusal mahkeme, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa
Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşıyarak AB hukukunun yorumunu
talep etmiştir.
ABAD, Wählergruppe Gemeinsam
kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 1/80 sayılı OKK md.
10 doğrudan etkili midir sorusu yanıtlanmıştır. ABAD’a göre 1/80 sayılı
OKK md. 10; açık, kesin ve koşulsuz
biçimde, ücret ve çalışma koşulları
bakımından, bir Üye Devletin üye
olmayan devlet vatandaşlarının işçilerine karşı, kendi vatandaşları
lehine, vatandaşlık temelinde ayrım yapmasını yasaklamaktadır. Eşit
muamele kuralı, kesin bir sonuç yükümlülüğü ortaya koymaktadır, bu
bakımdan herhangi bir müteakip
önlemin alınmasını gerektirmez ve
doğası gereği bir birey tarafından
ulusal mahkeme önünde kullanılabilir. Kaldı ki gerek ilgili OKK’nın gerek alakalı olduğu Ankara Anlaşması’nın amacı ve niteliği de doğrudan
etkiye elverişliliği göstermektedir.
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Sonuç olarak, 1/80 sayılı OKK md.
10 doğrudan etkilidir. Wählergruppe
Gemeinsam kararı, bu yönüyle, söz
konusu maddenin doğrudan etkili
olduğunu ortaya koyan ilk karar olması nedeniyle önem taşımaktadır.
İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md.
10’un kapsamı üstünde durulmuştur. ABAD’a göre öncelikle somut
uyuşmazlıktaki 5 Türk vatandaşı işçinin, bu madde kapsamında, “işgücü piyasasına hukuka uygun olarak
dâhil bulunduğu” ve Avusturya vatandaşı olma koşulu dışındaki tüm
koşulları karşıladığı tartışmasızdır.
Bozkurt davasından (C–434/93)
bu yana, ortaklık hukuku mümkün
olduğu ölçüde AB hukuku ile paralel yorumlanmaktadır. Çalışma
koşulları kavramı, bu arka planda,
“ev sahibi Üye Devlette işçi olarak
etkinlik yürütme ile doğrudan veya
dolaylı olarak alakalı her türlü konuyu” içerir. Dolayısıyla, işçilerin
çıkarlarını temsil eden ve savunan
bir organın –işçi odasının– seçimleri bakımından aday olma hakkı
çalışma koşulları kavramının içinde
kalır. Dahası, vatandaşlık temelinde
ayrımcılık yapan Avusturya hukuku,
“ihtilaflı organın ulusal hukuk çerçevesindeki hukuki niteliği veya belirli
işlevlerinin kamu hukukunun bahşettiği yetkilerin kullanımına katılım
içerebilmesi” gibi nedenlerle haklı
gösterilemez. Sonuç olarak, 1/80 sayılı OKK md. 10, İşçi Odası Genel Kurulu seçimlerine aday olabilmek için
aranan Avusturya vatandaşlığı koşulunun uygulanmasının önüne geçer.
Wählergruppe Gemeinsam kararı,
bu yönüyle, ortaklık hukukundaki
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Türk işçilerine yönelik vatandaşlık
temelinde ayrımcılık yasağının uygulandığı kararlardan birisi olmuştur.

Werner Raporu
(Werner Report)
–Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU–
Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları 1 Aralık 1969’da gerçekleştirilen zirvede Avrupa bütünleşmesini derinleştirmeye yönelik
Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) kurulmasına ilişkin olarak Lüksemburg
Başbakanı ve Maliye Bakanı Pierre
Werner’i bir rapor hazırlaması için
görevlendirmiştir. Werner’in başkanlığındaki çalışma grubu 8 Ekim
1970’te EPB’nin kurumsal reformlar
ve siyasi işbirliğinin artırılması yoluyla 1971-1980 döneminde 10 yıl
içinde 3 aşamalı bir plan çerçevesinde kurulmasına ilişkin bir rapor
sunmuştur. Söz konusu planda aşamalı olarak üye ülkeler arasında ortak para birimi, döviz kurlarının geri
dönülemez bir şekilde sabitlenmesi
ve bu çalışmalardan sorumlu bir organın kurulmasını içeren kurumsal
bir reform önerilmiştir. Plan, parasal
politikada tedbirler ve ekonomi politikalarının eşgüdümü konularında
paralel bir ilerleme sağlanmasını
öngörmüştür.
Werner Planı’nın sunulmasından
sonra üye ülkeler arasında planın
kapsamı ve uygulama biçimine ilişkin görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
Fransa üye ülkeler arasında parasal
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politika alanında işbirliğinde hızla ilerlenmesi ve böylece ekonomi
politikalarında eşgüdüme geçiş yapılabileceğini savunurken Almanya
öncelikle ekonomi politikalarının
yakınsaması gerektiğini savunmuştur. Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou, Birliğin uluslarüstü
yapısının geliştirilmesine sıcak bakmamış, Alman Şansölye Willy Brant
ise Werner Planı’nın bütünleşmeyi
geliştirecek bir fırsat olarak görmüştür. AB devlet ve hükümet başkanları 19-20 Ekim 1972 tarihinde
gerçekleştirdikleri Paris Zirvesi’nde
EPB’nin 1980’de yürürlüğe girmesi
için çağrıda bulunmuşlardır. Ancak
o dönemde yaşanan, başta ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon ve
1973’te yaşanan küresel petrol krizi olmak üzere ekonomik sorunlar
Werner Planı’nın rafa kalkmasına sebep olmuştur.
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Yakın İşbirliği 		
(Closer Cooperation)
Bkz. Güçlendirilmiş İşbirliği

Yakınsama Kriterleri
(Convergence Criteria)
–Dilek AYKUT SEYMEN–
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin
Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)
alanına dahil olabilmeleri ve ortak
para birimi Avro’yu kullanabilmeleri
için sağlamaları gereken ekonomik
koşullar, yakınsama kriterleri (convergence criteria) olarak adlandırılmaktadır. Bu koşullar, AB üyesi
ülkeler tarafından, Aralık 1991’de
Hollanda’nın Maastricht kentinde
onaylanarak yürürlüğe girdiği için
“Maastricht Kriterleri” olarak da bilinmektedir.
Yakınsama kriterleri, üye ülkelerin
uyum süreçlerini ölçmek için belirlenmiş bir grup makroekonomik
göstergeden oluşmaktadır. Belirlenen makroekonomik göstergeler,
ülkelerin fiyat istikrarını, döviz kuru
istikrarını, kamu finansmanının sağlamlığını ve sürdürülebilirliğini ve
uzun vadeli faiz oranlarını değerlendirmek için kullanılan referans değerler niteliğindedir.
Maastricht Kriterleri’ne göre, bir üye
ülkenin Avro Bölgesi’ne dahil olabilmesi için beş koşulu yerine getirmesi
gerekmektedir;
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Enflasyon oranı kriteri: üye ülkenin
enflasyon oranının, AB üye ülkeleri
arasında en düşük enflasyon oranına sahip (fiyat istikrarı açısından en
iyi performansı gösteren) üç ülkenin
yıllık enflasyon oranları ortalamasını, 1,5 puandan fazla aşmaması;
Bütçe açığı kriteri: üye ülkenin yıllık bütçe açığının GSYH’ye oranının
%3’ü geçmemesi;
Kamu borcu kriteri: üye ülkenin yıllık
kamu borcunun GSYH’ye oranının
%60’ı geçmemesi;
Faiz oranları kriteri: üye ülkenin
uzun vadeli faiz oranlarının, bir önceki yıl, AB genelinde fiyat istikrarı
bakımından en iyi performansı gösteren (en düşük enflasyon oranına
sahip olan) üç üye ülkenin uzun vadeli faiz oranını 2 puandan fazla aşmaması;
Döviz kuru kriteri: üye ülkenin parasının son iki yıl içinde devalüe edilmemiş olması ve Avrupa Para Sistemi’nin (EMS) Döviz Kuru Mekanizması (ERM-II) içinde belirlenen
dalgalanma marjları içinde kalması.
Söz konusu makroekonomik kriterler, üye ülkelerin para ve maliye
politikası araçlarını bağımsız uygulamalarını belli ölçüde kısıtlayarak
aralarındaki farkların giderilmesi
yoluyla EPB içinde bütçe ve fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Maastricht Anlaşması’nda (1993),
belirlenen yakınsama kriterlerinin
yanında ekonomik entegrasyonu ve
yakınsamayı güçlendirecek başka
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kriterlere de yer verilmiştir. Bu kriterler ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve piyasa koşullarına uyumdur. Böylece EPB içinde işleyen bir
piyasa yapısı yaratılarak, üyelerin
rekabetçi baskıya dayanıklı kılınması
ve Avro Bölgesi’ne uyumlarının kolayca sağlanması hedeflenmiştir.
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası, en az iki yılda bir ya da
Avro Bölgesi’ne girmek isteyen bir üye
ülkenin başvurusu durumunda, Avro
Bölgesi aday ülkelerinin Maastricht
Kriterleri’ne uyumunu değerlendiren
bir “Yakınsama Raporu” yayımlamaktadır. Bu Rapor ile Avrupa Komisyonu teklifini Ekonomik ve Parasal
İşler Komitesi’ne iletmektedir. Avrupa Parlamentosu’nun da görüşü
alındıktan ve teklif AB liderleri tarafından da değerlendirildikten sonra,
aday ülkenin Maastricht Kriterleri
doğrultusunda Avro Bölgesi’ne dahil
olup olamayacağına ilişkin nihai karar verilmektedir.
Okuma Listesi
Balkır, Canan. Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Kuram, Politika,
Uygulama AB ve Dünya Örnekleri,
İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2016.
European Commission (EC), https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euroarea/ enlargement-euro-area/ convergence-criteria-joining_en
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Yalta ve Potsdam
Konferansları (Yalta and
Potsdam Conferences)
–Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ–
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni
dünya düzeninin şekillendirilmesi,
siyasi ve ekonomik düzenin yenden
inşa edilebilmesi için ABD Başkanı
Franklin Delano Roosevelt, Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ve
Birleşik Krallık Başbakanı Winston
Churchill’in katılımlarıyla 4-11 Şubat 1945’te Yalta Konferansı ve 17
Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihlerinde Potsdam Konferansı gerçekleşmiştir. Bu konferanslarda savaş
sonrası yapılacak düzenlemelerle
ilgili genel ilkeler üzerinde anlaşılmıştır. Yapılan düzenlemelerin ve
konferansta yaşanan sorunların
Soğuk Savaş dönemini de beraberinde getirdiği düşünülürse alınan
kararların tarihsel açıdan ne derece
önemli bir rol oynadığı anlaşılmış
olur. Yalta Konferansı’nda temel olarak Almanya’nın teslim alınarak silahsızlandırılması ve bölünmesi için
bir strateji oluşturulması, Birleşmiş
Milletler’in kurulması, Sovyetler
Birliği ile Polonya arasındaki sınırın
belirlenmesi, Doğu Avrupa’da seçimlerin yapılması (demokratik rejimlerin kurulacağını öngören Kurtarılmış Avrupa Demeci’nin yayımlanması) ABD tarafından Japonya’ya
karşı sürdürülen savaşın sonuçlandırılması gibi konular tartışılmıştır.
Özellikle Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda devletlerin nasıl temsil
edileceği (Sovyetler Birliği’nin kenAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

disini oluşturan onaltı devlet için de
oy istemesi), Güvenlik Konseyi’nde
oylama sorunu, Almanya’dan alınacak tazminat miktarı ve Polonya’da
hükümetin belirlenmesi gibi sorunlar, Konferans’ın zorlu geçmesine
neden olmuştur. Bununla birlikte
Konferans sırasında Stalin, Boğazlar
meselesi ve Montreux’un durumunu da ortaya atmıştır. Montreux’un
yeniden düzenlenmesini talep etmiş, mevcut düzenlemeleri yetersiz
bulmuştur. Stalin, Türkiye’nin sadece savaş zamanında değil, savaş
tehlikesi durumunda da Boğazları
kapatma hakkına sahip olmasından
rahatsızlık duymuş ve Boğazlarda
serbest geçiş rejimi talep etmiştir.
Yalta Konferansı’nda taraflar, Almanya’nın işgal bölgelerine ayrılması ve ülkenin savaş sonrasında
müttefikler tarafından nasıl paylaşılacağı hususunda anlaşmışlardır.
Ancak Almanya sorunu daha sonraki dönemde tarafları çatışmanın
eşiğine getiren bir sorun olmaya
devam edecektir. Bu açıdan Soğuk
Savaş’ın taraflarının belirlenmesinin
Yalta Konferansı’nın önemli konu
başlıklarından olan Almanya sorunu ve Berlin ablukasıyla yakından
ilgisi vardır. Polonya sınırlarının belirlenmesi konusu da önemli sorunlardan birisidir. Konferans boyunca
üç devlet de kendi çıkarlarını korumaya çalışmıştır. Sovyetler Birliği
etkinliğini arttırmak ve topraklarını
genişletmek isterken, İngiltere gücünü devam ettirebilmek için çaba
harcamış, ABD ise Japonya ile olan
savaşı sona erdirerek savaş sonrası yeni dünya düzenini sağlamaya
çalışmıştır. ABD’nin savaş sonrası
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düzeni sağlayabilmek için Sovyetler Birliği’nin desteğine ihtiyaç duyması Sovyet taleplerine karşı ılımlı
bir tutum takınmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Churchill,
konferansta Sovyetler Birliği’ne çok
fazla ödün verildiğini düşünmüştür.
Devletler arasındaki farklı talepler
ve davranışlar, savaş sırasında zor
şartlar altında oluşturulan ittifakın
kısa ömürlü olmasına neden olmuş;
Konferans sona erdikten sonra işbirliği de sona ermiştir. Konferans’ta
ortaya çıkan sorunların giderilmesi için 17 Temmuz-2 Ağustos 1945
tarihleri arasında müttefikler Potsdam’da toplanmaya karar vermişlerdir.
Potsdam Konferansı’nda ele alınan
en önemli konu barışın nasıl sağlanacağı olmuştur. Konferans, savaş
sonrası Avrupa’nın yeniden inşasına
yönelik konuların ele alınması açısından büyük önem taşımaktadır.
Konferans’ta en çok zaman alan ve
üzerinde anlaşılması en zor konu
Almanya olmuştur. Sonuç olarak Almanya’nın parçalanmadan işgal bölgelerine ayrılması ve Dörtlü Denetim Komisyonu’na bırakılması kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte Sovyetler Birliği’nin tamirat borcu üzerindeki ısrarı, Almanya’daki makine
ve teçhizatı ülkesine götürmek istemesi gibi konular, taraflar arasında
fikir ayrılığına neden olmuştur. Yalta Konferansı’nda kurulan Polonya
geçici hükümetin yükümlülüklerini
yerine getiremiyor olmasından şikayetçi müttefik devletler, bu konuyu
da yeniden gündeme getirmişlerdir.
Potsdam Konferansı’nda ayrıca İtal1128

ya ile koşulları ağır olmayan bir şekilde barış yapılması, Avusturya ve
başkenti Viyana’nın dört işgal bölgesine ayrılması ve Sovyetler Birliği’nin Boğazların Türkiye ile birlikte
kendi kontrolüne verilmesine karşılık Boğazlardan tam serbest geçişin
olması gibi konular da tartışılmıştır.
Konferans süresince oldukça tartışmalı olan konular, üç büyük devlet
arasındaki anlaşmazlıkları ve sorunları daha da arttırmış dünya sistemi
iki kutuplu sisteme doğru evrilmeye
başlamıştır.
Okuma Listesi
Armaoğlu, Fahir. 20. Yüzyıl Siyasi
Tarihi (1914-1995) Timaş Yayınları,2017.
Kırkpınar, Nurullah. “II. Dünya Savaşı’nda Stalin ve Sovyet Diplomasisi Karşısında Türk Basının Tutumu
(1939-1945)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:17,
Sayı:34, 2017, s.239-277.
Sander, Oral. Siyasi Tarih-2. Cilt
(1918-1994), İmge Kitabevi, 2000.

Yanya Uzlaşısı
(Ionnina Compromise)
–A. Aslı BİLGİN–
Lizbon Antlaşması (2009) ile nitelikli oy çokluğu sisteminde yapılan değişiklik öncesinde, Avrupa Birliği’nde (AB) yapılan her genişleme öncesinde Üye Devletlerin Konsey’de
nitelikli oy çokluğu ile karar alınacak
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

durumlarda sahip oldukları oy kat
sayıları ve kararın kabul edilmesi
için gerekli çoğunluklar üzerinde
değişiklik yapılmaktadır. Avusturya,
İsveç ve Finlandiya’nın 1995 yılında
Birliğe üye olmasından önce de yeni
üyelerin oy kat sayıları belirlenmiş,
ancak kararın alımını engellemek
için gerekli azınlık oyun 23 mü yoksa 26 mı olması gerektiği konusunda
uzlaşı sağlanamamıştır. 1994 yılında
Yunanistan’ın Yanya kentinde Üye
Devletlerin dışişleri bakanlarının
katıldığı gayrı resmi toplantıda varılan uzlaşı neticesinde Norveç’in
katılımdan vazgeçmesi üzerine 15
üyeli Birlik’te, Konsey’de karar alımını engellemek için öngörülen azınlık
oyunun 26 olması konusunda uzlaşı sağlanmış ve Konsey’in böyle bir
durumda makul bir süre içerisinde
tatminkar bir çözüm için harekete
geçeceği ve toplam 87 olan oyların
68’ini almak suretiyle karar alımının
gerçekleştirilebileceği kabul edilmiştir. Bu uzlaşı toplantının Yanya kentinde yapılmasından dolayı “Yanya
Uzlaşısı” olarak adlandırılmıştır.
Lizbon Antlaşması ile AB Antlaşması md. 16’da düzenlenen nitelikli oy
çokluğu sisteminde 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış, ancak herhangi bir Üye Devletin talebiyle 1 Kasım
2014 ve 31 Mart 2017 tarihleri arasında oy kat sayıları sisteminin uygulanmaya devam edilebileceği düzenlenmiştir. Lizbon Antlaşması’na
ekli 7 numaralı Deklarasyon ile belirtilen tarih aralığında karar alımını
bloke edecek azınlık oyunun en az
Birlik toplam nüfusunun dörtte üçü
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

veya Konsey toplam üye sayısının
dörtte üçü olduğu, Konsey’in böyle
bir durumda makul bir süre içerisinde tatminkar bir çözüm için harekete geçeceği hüküm altına alınmıştır.
31 Mart 2017 tarihinden itibarense,
bloke edecek azınlık oyunun en az
Birlik toplam nüfusunun %55’i veya
Konsey toplam üye sayısının %55’i
olduğu, Konsey’in böyle bir durumda makul bir süre içerisinde tatminkar bir çözüm için harekete geçeceği
hüküm altına alınmıştır.
Okuma Listesi
Savaşan, Zerrin. “A Brief Overview
on EU Institutional Change From
Foundation to Lisbon”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı:
1, 2012, s. 61–84.
Piris, Jean-Claude. The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2010, s. 222–223.

Yaoundé Sözleşmeleri
(Yaoundé Agreements)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
1964 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Afrika Karayip ve
Pasifik ülkelerinin (AKP) 20 tanesi
(Afrika Birliği Teşkilatı) arasında imzalanmıştır. AKP ülkeleri mevcut Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bazılarının eski sömürgelerinden oluşan
ülkelerdir. Birleşmiş Milletler verilerine Dünya’nın en yoksul 42 ülkesi
bu ülkeler arasında bulunmaktadır.
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Sözleşme imzalandıktan sonra 8 ayrı
deniz aşırı ülkenin katılımıyla genişletilmiştir. Yaoundé Sözleşmesi,
iki kıta arasında ilk defa tarafların
karşılıklı muhatap aldığı bir belge
olmuştur. Amaç, karşılıklı ticaretin
genişletilmesi amacıyla gümrük vergilerinde imtiyazlar sağlanması ve
karşılıklı ekonomik politikaların benimsenmesi ile kalkınmanın hızlandırılmasıdır. Böylece, AT malları, söz
konusu ülkelere herhangi bir gümrük uygulamasına maruz kalmadan
serbestçe girecektir. Öte yandan AKP
ülkeleri için koruyucu önlemlere yer
verilmiştir. Avrupa Kalkınma Fonu
adı verilen bir fon oluşturulmuş, bu
fondan, milli gelirlerine orantılı olarak mali yardım yapılmaya başlanmıştır. 1964-1999 yılları arasında bu
fondan yaklaşık 40 milyon Avro tutarında yardım yapılmıştır.
Anlaşmanın ikincisi 1969’da imzalanmıştır. İkinci sözleşme, söz konusu AKP ülkeleri ile olan ilişkinin
sürdürülmesi ile ilgili olarak anlaşmazlıklara sahne olmuştur. Göreceli
olarak az sömürge ilişkisi olan ya da
hiç olmayan ülkeler (Almanya, Hollanda), başta Fransa olmak üzere
eski sömürgeleri ile olan ilişkilerini
devam ettirmek isteyen ülkelerle anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Sözleşme,
özellikle sömürge ilişkisi olmayan
ülkeler tarafından yeni sömürgecilik
olarak eleştirilmiştir. Süreç, 1975 yılında Lomé Sözleşmeleri ile devam
etmiştir.
Okuma Listesi
Impacts of the Yaounde and Lome
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Conventions, http://theaebr.org/Articles/v1n1sp1998sissoko.pdf
Zoraki İlişkilerin Kavşağındaki Ortaklık,
https://www.afam.org.tr/zoraki-iliskilerin-kavsagindaki-ortaklik-afrika-birligi-avrupa-birligi/
The Yaounde Convention,
https://www.cvce.eu/en/education/
unit-content/-/unit/dd10d6bf-e14d40b5-9ee6-37f978c87a01/c303f9ae1356-4fd2-ad61-b650f07f10ec

Yapıcı Çekimserlik
(Constructive Abstention)
–A. Aslı BİLGİN–
Amsterdam Antlaşması (1999) ile
kurucu antlaşmalara dahil olan yapıcı çekimserlik, oy birliği ile karar
alımının mümkün olduğu Ortak Dış
ve Güvenlik Politikası (ODGP) alanı için öngörülen bir uygulamadır.
ODGP alanında işbirliği yapmak isteyen Konsey üyeleri, bir Üye Devletin
olumsuz oyu nedeniyle hareketsiz
kalmakta ve ilgili politika alanında
istenilen düzeyde işbirliği gerçekleştirilememektedir. Yapıcı çekimserlik
uygulamasının kabulü ile ODGP alanında karar alımı için oy birliği koşulu muhafaza edilirken, dileyen Üye
Devlete çekimser kalma hakkı tanınarak Konsey’in karar alımına imkan
sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle
olumlu oy kullanmak istemeyen Üye
Devletlere olumsuz oy kullanmak
yerine çekimser kalma imkanı sağlaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

narak alınmak istenen kararı engellemesinin önüne geçilmiştir. Çekimser kalan Üye Devlet, çekimserliğini
bir beyanla ortaya koyabilir. Ancak,
çekimser kalan Üye Devletlerin oy
ağırlıklarının 1/3’e ulaşması halinde karar kabul edilemez (Amsterdam Antlaşması ile değişik Avrupa
Topluluğu Antlaşması md. 148/2).
Lizbon Antlaşması (2009) yapıcı çekimserlik, sadece karar alımının engellenmesi için öngörülen düzenlemede değişiklik yapılmak suretiyle
muhafaza edilmiştir. Avrupa Birliği
Antlaşması md. 31 uyarınca, çekimser kalan Konsey üye sayısının,
Üye Devlet sayısının en az 1/3’ünü
temsil etmeleri ve Birlik nüfusunun
en az 1/3’ünü oluşturmaları halinde karar kabul edilemez. Çekimser
kalan üye, alınan kararla bağlı olmadığı için uygulama yükümlülüğü
bulunmasa da alınan kararın uygulanmasına engel teşkil edecek veya
aykırı düşecek bir davranışta bulunmaktan kaçınmalıdır.

(der), International Relations and
the European Union, Oxford: Oxford
University Press, 3. Baskı, 2017, s.
97–122.

Yapısal Fonlar ve Avrupa
Yapısal ve Yatırım Fonları
(Structural Funds and
European Structural and
Investment Funds)
–Merve ÖZCAN ALTAN–

Tangör, Burak. “Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları”, Belgin Akçay ve
İlke Göçmen (der), Avrupa Birliği:
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 3.
Baskı, 2016, s. 675–706.

Avrupa Birliği (AB), 27 ülkesi ve bu
ülkelerdeki toplam 283 NUTS II (Nomenclature of Territorial Units for
Statistics – NUTS) bölgesi ile yaklaşık
448 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır. Bu denli kalabalık bir yapı
olan AB, ülkeleri ve bölgeleri arasında azımsanmayacak gelir ve imkân
farklılıklarını da barındırmaktadır.
AB, bu farklılıkları azaltmak amacıyla Yapısal Fonlara başvurmaktadır.
Bir başka deyişle AB, Yapısal Fonlar
vasıtasıyla Üye Devletlere bölgesel
ölçekte yardımlar sağlayarak sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmayı
hedeflemektedir. AB’nin en temel
politika alanlarından biri olan Bölgesel Politika’nın önemli mali araçları arasında yer alan Yapısal Fonlar
ayrıca Birliğin rekabet gücünü artırmak amacıyla 23-24 Mart 2000 tarihlerinde ortaya konan Lizbon Stratejisi’nin de hayata geçirilmesinde
büyük rol oynamaktadır.

Vanhoonacker, Sophie ve Pomorska, Karolina. “The Institutional Framework”, Hill, Christopher et. al.

Yapısal Fonlar ilk olarak 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu
kuran Roma Antlaşması’nda ortaya

Okuma Listesi
Blockman, Stevens. Differentiation
in CFSP: Potential and Limits, Istituto Affari Internazionali, 2017.
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çıkmıştır. Söz konusu Antlaşma ile
oluşturulan ilk Yapısal Fon Avrupa
Sosyal Fonu’dur (European Social
Fund - ESF). AB genelinde istihdam
ve eğitim imkânlarının artırılmasını
amaçlayan Avrupa Sosyal Fonu ayrıca yoksulluk riski ile karşı karşıya
olan bireylerin de koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Devletleri tarafından ortaklık anlaşmaları ile yönetilmektedir.

1975 yılına gelindiğinde Yapısal Fonların ikincisi olan Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu (European Regional
Development Fund – ERDF) hayata
geçirilmiştir. O dönem Birliğe yeni
dâhil olan Birleşik Krallık’ın Ortak
Tarım Politikası kapsamında aldığından daha fazlasını ödeyen bir ülke
olma durumunu telafi etmek amacıyla ortaya çıkan Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu, bugün de benzer
şekilde bölgeler arasındaki eşitsizlikleri düzelterek AB’deki sosyo-ekonomik uyumun güçlendirilmesini
amaçlamaktadır.

European Commission, European
structural and investment funds,
https://ec.europa.eu

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu,
Uyum Fonu, Avrupa Sosyal Fonu,
Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarımsal
Fonu (European Agricultural Fund
for Rural Development – EAFRD) ve
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu
(European Maritime and Fisheries
Fund – EMFF) birleşerek Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarını (European
Structural and Investment Funds
– ESIF) oluşturmaktadır. Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları; araştırma
ve yenilik, dijital teknolojiler, düşük
karbon ekonomisi, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve küçük
işletmeler alanlarında kullanılmaktadır. Söz konusu fonlar, AB Üye
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Yaptırımlar (Sanctions)
–İlke GÖÇMEN–
Avrupa Birliği (AB) özelinde yaptırımlar (kısıtlayıcı tedbirler) tanım ve
usul yönüyle ele alınabilir.
Yaptırımlar, Konsey tarafından,
“ana hatlarıyla, [ortak dış ve güvenlik politikasının (ODGP) ilgili] amaçlarına uygun olarak hedef ülkenin,
ülkenin bir bölümünün, hükümetin,
birimlerin veya bireylerin politikasında veya faaliyetinde değişikliğe
yol açmak amacıyla AB tarafından
vazedilen” önlemler olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdaki amaçlar,
politika ve faaliyetler ile önlemler
ifadeleri biraz daha açılabilir. ODAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

GP’nin ilgili amaçları, genel olarak,
AB’nin dış eyleminin genel amaçlarını içermektedir. Özel olarak ise,
yaptırımlar ile ilgili ana amaçlar
Konsey tarafından şöyle sıralanmıştır: –AB’nin değerlerini, temel çıkarlarını ve güvenliğini güvence altına
almak, –barışı muhafaza etmek,
–demokrasi, hukukun üstünlüğü,
insan hakları ve uluslararası hukukun ilkelerini güçlendirmek ve desteklemek, –çatışmaları önlemek ve
uluslararası güvenliği güçlendirmek.
Değişikliğe yol açmak istenilen politika ve faaliyetler ise; terörizm, nükleer yaygınlaşma etkinlikleri, insan
hakları ihlalleri, yabancı toprakların
ilhakı, egemen bir devletin kasıtlı
istikrarsızlaştırılması olarak belirtilebilir. Yaptırım olarak AB tarafından alınabilecek önlemler ise; ana
hatlarıyla silah ambargosu, seyahat
yasağı, malvarlığının dondurulması
ve ekonomik yaptırımlar olarak sayılabilir.
Yaptırımlar belirli bir usul takip edilerek çıkarılmaktadır. İlk aşama yaptırımı vazetmeyi, ikinci aşama vazedilen yaptırımı uygulamayı içerir. İlk
olarak, Konsey, ODGP altında, Yüksek Temsilcinin önerisi üzerine ve
oy birliği ile yaptırımları vazeden bir
Konsey Kararı alır. İkinci olarak, uygulama, ya Üye Devletler ya AB tarafından gerçekleştirilir. Bir taraftan,
Konsey Kararı ile silah ambargosu
veya seyahat yasağı gibi önlemler
vazedildiyse bunu uygulamak Üye
Devletlere düşer. Diğer taraftan,
Konsey Kararı ile malvarlığının dondurulması veya ekonomik yaptırımlar gibi önlemler vazedildiyse bunu
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

uygulamak AB’ye düşer. Bu yönden,
Konsey, AB’nin politikaları ve iç eylemleri altında, Yüksek Temsilci ile
Komisyon’un ortak önerisi üzerine
ve nitelikli çoğunluk ile gerekli tedbirleri kabul eder. Bu tür bir tasarruf
hukuki güvenceler konusunda gerekli hükümleri de içerir.
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Yargı (Judiciary)
–İlke GÖÇMEN–
Yargı ile ana hatlarıyla mahkemede
yasayla ilgili anlaşmazlık çözme yetkisi kastedilmektedir. Avrupa Birliği
(AB) özelinde yargı yetkisi, bugün
için, Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD) tarafından kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, AB, yargı söz konusu olduğunda ancak ulusal mahkemeler ile birlikte bütünlenerek on1133

larla işbirliği halinde işleyebilmekte
ve işlevlerini yerine getirebilmektedir. Nitekim kurucu antlaşmaya göre
de “Üye Devletler, Birlik hukukunun
kapsadığı alanlarda etkili hukuki koruma sağlamak için gerekli hukuki
başvuru yollarını temin eder” (AB
Antlaşması md. 19). Örneğin AB vize
başvuruları ile ilgili kuralları belirlese
de Üye Devletlerin memurları bu kurallar çerçevesinde bir vize başvurusu hakkında karar verir ve böyle bir
başvuru ile ilgili uyuşmazlık çıkarsa
ulusal mahkemeler AB hukukunu gözeterek bir karara varır.

Yargı Daireleri 		
(Judicial Panels)
Bkz. İhtisas Mahkemeleri

Yasama (Legislative)
–İlke GÖÇMEN–
Yasama ile ana hatlarıyla yasa yapma yetkisi kastedilmektedir. Avrupa
Birliği (AB) özelinde yasama yetkisi,
bugün için, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından kullanılmaktadır. Yasama açısından Lizbon Antlaşması (2009) öncesi ve sonrası dönem
birbirinden ayrılabilir. Lizbon Antlaşması öncesinde yasama ile ilgili maddi ölçüt bulunmaktaydı. Buna göre,
yasama, ana hatlarıyla, hukuki dayanak olarak kurucu antlaşma maddesini temel alan ve genel ve soyut hükümler ile formülleştirilmiş hukuken
bağlayıcı tasarruflar çıkarmak olarak
kabul görmekteydi. Lizbon Antlaşması sonrasında yasama ile ilgili şekli
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ölçüt kullanıma sokulmuştur. Buna
göre, yasama, yasama usulü ile hukuken bağlayıcı tasarruflar kabul etmek olarak kabul edilmektedir. Yasama usulleri de olağan yasama usulü
ve özel yasama usulleri olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır.
AB açısından yasama veya yasama
tasarrufları ifadeleri birtakım hukuki sonuçları beraberinde getirdiklerinden önem taşımaktadır. Örneğin
kurumsal açıdan AB Zirvesi “yasama
faaliyetinde bulunamaz” (AB Antlaşması md. 15). Politika alanları açısından ortak dış ve güvenlik politikası
“yasama tasarruflarının kabulünü
içermez” (AB Antlaşması md. 24).
Bundan başka Konsey, yalnızca “taslak bir yasama tasarrufu üzerinde
görüşürken ve oylama yaparken kamuya açık olarak toplanır” (AB Antlaşması md. 16). Dahası ulusal parlamentolar, taslak yasama tasarrufları
kendilerine iletilerek ve bunlar ile
ilgili olarak katmanlı yetki ilkesine
uyumu gözeterek AB’nin iyi işleyişine
etkin olarak katkıda bulunur (AB Antlaşması md. 12).

Yasama Dışı Tasarruf
(Non Legislative Act)
–Narin İDRİZ–
Yasama dışı tasarruflar, yasama tasarrufunu uygulamak için çoğunlukla Komisyon tarafından kabul edilen
uygulama tasarrufu veya yasama tasarrufu ile devredilen yasama dışı tasarruf kabul etme yetkisine göre kabul edilen genel uygulama tedbirleri
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

olan yetki devrine dayanan tasarruftur. Uygulama tasarruflarının en
belirleyici özelliği uygulamada yeknesaklığı sağlama amacıyken yetki
devrine dayanan tasarruflarının en
belirleyici özelliği kısıtlı kapsamı ve
etkileridir. Yetki devrine dayanan tasarrufların kapsam ve etkilerinin kısıtlı olması şaşırtıcı değildir, nitekim
bu tasarruflar bir yasama tasarrufunun asli olmayan bazı unsurlarını
tamamlayan veya değiştiren tedbirlerdir.
Tüzük, direktif veya karar şeklinde
kabul edilen ve muhataplarını belirtmeyen yasama dışı tasarrufların,
bunları kabul eden kurumun başkanı tarafından imzalanması gerekir.
Tüm Üye Devletlere yönelik tüzük
ve direktifler ile genel uygulama kararlarının hepsi Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi’nde yayınlanmaktadır. Bu
tasarruflar belirtilen tarihte veya
herhangi bir tarih belirtilmemişse
yayım tarihlerini izleyen yirminci gün
yürürlüğe girer. Muhataplarını belirten direktif ve kararlar muhataplara
bildirilir ve bu bildirim üzerine yürürlüğe girer.
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Oxford: Oxford University Press,
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Yasama Tasarrufu
(Legislative Act)
–Narin İDRİZ–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 289(3) uyarınca yasama usulü ile kabul edilen
hukuki tasarruflar yasama tasarruflarını oluşturmaktadır. Antlaşma bu
konuda olağan yasama usulü ve
özel yasama usulleri öngörmektedir.
En yaygın olarak kullanılan usul ABİHA md. 294’te tanımlanan olağan
yasama usulüdür. Bu usul uyarınca,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey
birlikte, Komisyon’un önerisini takiben, bir tüzük, direktif veya karar
kabul etmektedir. Lizbon Antlaşması
(2009) ile olağan yasama usulü olarak yeniden adlandırılmadan önce
ortak karar usulü olarak tanımlanan
bu usul kapsamında Birlik kurumları tarafından izlenecek özel adımlar
ABİHA md. 294’te ayrıntılı olarak
açıklanmaktadır.
Kurucu antlaşmalar bazı durumlarda, olağan yasama usulüne bir istisna olarak, bir tüzük, direktif veya kararın kabul edilmesinde özel yasama
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usullerinin kullanılmasını öngörmektedir. Daha hassas politika alanlarını
ilgilendiren bu durumlarda, ABİHA
md. 289(2), bu tedbirlerin Konsey’in
katılımıyla Avrupa Parlamentosu tarafından veya Avrupa Parlamentosu’nun katılımıyla Konsey tarafından
kabul edilmesini öngörmektedir.
Başka bir deyişle, kurucu antlaşmalarda özel yasama usulünün kesin
bir tanımı yapılmamaktadır. Bu usul
kapsamında kabul edilecek yasama
tasarruflarına ilişkin usulün detaylarını öngören özel hükümlere bakılması gerekmektedir. Bu usulün
en yaygın türleri, Avrupa Parlamentosu’na danıştıktan sonra –danışma
usulü– veya muvafakatini aldıktan
sonra –uygunluk görüşü usulü–
Konsey tarafından bir tedbirin kabul
edilmesini öngörmektedir.
Son olarak, ABİHA md. 289(4) uyarınca kurucu antlaşmalarda öngörülen belirli durumlarda, yasama
tasarrufları, bir grup Üye Devletin
ya da Avrupa Parlamentosu’nun girişimiyle, Avrupa Merkez Bankası’nın
tavsiyesi üzerine veya Avrupa Birliği
Adalet Divanı (ABAD) ya da Avrupa
Yatırım Bankası’nın talebi üzerine
kabul edilebilmektedir.
Tüm yasama tasarrufları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.
Bu tasarruflar, belirtilen tarihte yürürlüğe girer. Bir tarih belirtilmemişse yayım tarihlerini izleyen yirminci
gün yürürlüğe girer.
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Yatay Doğrudan Etki
(Horizontal Direct Effect)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Yatay doğrudan etki, bir Avrupa Birliği (AB) hükmüne kişiler arasındaki
hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeler önünde ikame ve/veya sarfınazar
amaçlı istinat edilebilmesidir. İçtihat
hukukuna göre yatay doğrudan etkiden mahrumiyet sadece direktiflere mahsustur. Buna gerekçe olarak
direktiflerin gerçek muhataplarının
Üye Devletler olması; direktiflerin
doğrudan etkisinin hukuki dayanağının estoppel doktrini olması hasebiyle kişiler arası ilişkilerde bu doktrinin anlamını yitirmesi; hukuki kesinlik ilkesinin ulusal hukukta uygulanmayan direktifin yatay doğrudan
etkisine imkan tanımaması; direktifAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lerin yayımlanma yükümlülüğünün
bulunmaması çerçevesinde kanunu
bilmemenin mazeret sayılmayacağı
ilkesinin kişilere uygulanamazlığı;
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 288. madde
çerçevesinde direktiflerin Üye Devletler için bağlayıcılığı itibariyle yatay etkiye mani yapısı; direktiflerin
tüzükten farklı doğası nedeniyle
tüzüklerin içerik ve etkisine sahip
olmaması gerekliliği ve aksi durumun direktiflerin söz konusu farklı
doğasını ortadan kaldıracağı; yatay
doğrudan etkinin tanınmasının direktiflerin dolaylı düzenleme tasarrufu olma niteliğini muhafazasına
engel teşkil edeceği şeklinde çeşitli
argümanlar ileri sürülmüştür. Ancak
literatürde, özellikle AB hukukunun
tam etkililiğinin sağlanması amacıyla ve içtihat hukukunda ortaya çıkan
direktiflerin arızi yatay doğrudan
etkisi, AB hukukunun genel ilkeleri
ile ilişkisi çerçevesinde doğrudan
etkisi ve dolaylı etkisi itibariyle bu
tasarrufların hukuki etkisinin ne olduğuna dair bulunan bir muğlaklık
ve belirsizlik nedeniyle hukuki kesinlik ilkesi çerçevesinde, direktiflerin yatay doğrudan etkisinin Avrupa
Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından açıkça tanınması gerekliliği üzerine yaklaşımlar da bulunmaktadır.
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Yayılma (Spill Over)
–Sezgin MERCAN–
Yayılma, sosyal aktörlerin daha fazla
bütünleşme için istek sergilemeleri
sonucu, bu yöndeki desteğin daha
derin bir bütünleşmeye dönüş sürecini açıklamak için Avrupa bütünleşmesini açıklayan kuramlardan
Yeni İşlevselcilik kapsamında kullanılan bir kavramdır. Ernst Haas, ulusal düzeyde sosyal grupların daha
derin ve yaygın bir bütünleşmeyi
destekleme noktasına nasıl geldiklerini açıklamaya çalışmaktadır.
Ona göre, ulusüstü kurumlar sosyal
aktörler için temel odak noktasıdır.
Çünkü sosyal aktörler bu kurumları,
tercihlerini hayata geçirebilecekleri
yeni yetki merkezleri olarak düşünmektedirler. Bu koşullarda adeta
bir “sektör bütünleşmesi” meydana
gelmektedir. Sektör bütünleşmesinde sosyal aktörler farklı politikaları
uyumlu hale getirebilecekleri bir
imkâna ve bütünleşmiş sektörler
daha işlevsel bir niteliğe kavuşabilmektedir. Hatta bunu herhangi bir
ideolojik ya da fikri taahhüt gerekmeden yapabilmektedirler. Yayılma,
kendi kendini idameyi ve rasyonel
davranışı barındırmaktadır. Leon
Lindberg de yayılmanın otomatik
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bir süreç olduğuna işaret etmektedir. Ona göre belli bir amaç doğrultusundaki bir eylem daha fazla bir
çabayla daha ileri amaçlara ulaşmayı sağlayabilmektedir. Böylece
giderek gelişen bir bütünleşme hali
gerçekleşebilmektedir.
Yayılmada, bir bütünleşmenin belli hedefler doğrultusunda bir araya
gelen üyeleri, bu hedefler konusunda aynı memnuniyet derecesine sahip olmayabilmektedirler. Bu
memnuniyetsizliklerini ilgili sektördeki karşılıklı taahhütlerini arttırıp
daha derin işbirlikleri üzerinden
gidermeye çalışmaktadırlar. Yayılmanın genişlemesine etki eden iki
faktör bulunmaktadır. İlki, karşılıklı
bağımlılık durumudur. Bu durumda
baskı grupları ve siyasi partiler gibi
aktörlerce takip edilen işlevlerin ve
konuların karşılıklı bağımlılığı söz konusudur. İkincisi, krizlerle karşı karşıya kalan bölgesel kurum yöneticilerinin örgütlenmeyi arttırma ve genişletme potansiyelleridir. Bir kere
yayılma gerçekleştiğinde ilerleyen
zamanlarda bunu genişletmeye ve
bölgesel etkisini yükseltmeye yönelik çabalar da artmaktadır. Bunu takiben gönüllü bütünleşme hareketi
de başlayabilmektedir. Yeni işlevler
ve yetki devirleri gerçekleşebilmektedir. Bölgesel aktörlerin ve yöneticilerin özerklikleri daha da artabilmektedir.
Bir politikanın kapsamı ne kadar
geniş olursa ve kolektif karar alımına bağlılık düzeyi ne kadar yüksek
olursa işlevin genişleme eğilimi de
o derece fazla olmaktadır. Kapsam
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açısından iki boyut öne çıkmaktadır.
İlki, sosyal grupların ve sektörlerin
sayısıdır. İkincisi de bu sektörlerin
önemidir. İkisi arasında bir korelasyon bulunmaktadır. Düzey açısından
ise karar alımına bağlılık, devamlılık
önemlidir. Bağlılık ne kadar yüksek
olursa yayılma ve dolayısıyla özerk
bir ulusüstü kuruma kontrol yetkisi
verme olasılığı da yükselmektedir.
Düşük olduğunda da ulusal düzeydeki aktör ya da temsilciler arasında
karşılıklı faydanın dağılımıyla ilgili
bir müzakere sürecinin yürütülmesi
beklenmektedir. Yayılma sürecinin
kümülatif ilerleyen bir doğası bulunmaktadır. Bu ilerlemede daha fazla
ulusal aktörün sürece dahil olması,
politika alanlarının ya da sektörlerin
çeşitlenmesi ve ortak karar alım derecesinin artması söz konusudur. Genişleyen ölçekli bu tip bir ilerlemede
bütünleşmeyle daha fazla ilgilenen
ve bütünleşmede daha da aktif olmaya başlayan aktörlerden oluşan
bir hedef kitle ortaya çıkmaktadır.
Bu esnada yeniden tanımlanan ve
paylaşılan hedefler de olmaktadır.
Ulusal bağlılığın merkeziliği yerine
yeni bir bölgesel merkez de oluşabilmektedir. Yayılma aslında belli bir
noktaya kadar politizasyon olmadan, sadece teknik konularda gerçekleşen bir süreçtir. Bu niteliğiyle
de ihtilaf yaratma potansiyeli düşük
kalmaktadır. Avrupa bütünleşmesinde görüldüğü gibi, bütünleşmeye
yeni eklenen her aktör, bütünleşmede giderek artan çıkar farklılaşması
ve politizasyon yayılmanın kümülatif
ve otomatik ilerleyen niteliğini sınırlandırabilmektedir.
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Yediler (Outer Seven)
–Selvi EREN–
Avrupa Birliği’nin (AB) 1952 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
(AKÇT) ile kurucu ülkeleri olarak adlandırılan Altılar’a (Inner Six) karşılık, bu yapının dışında kalan Avrupa
Serbest Ticaret Birliği (European
Free Trade Association – EFTA) ülkeleri Yediler olarak adlandırılmıştır.
EFTA, 1960 yılında Birleşik Krallık,
Danimarka, Avusturya, Norveç,
Portekiz, İsveç ve İsviçre’nin imzaladığı Stockholm Konvansiyonu ile
oluşturulmuştur. Bu ülkeler AKÇT ile
AET’nin altı kurucu üyesinden farklı
olarak “Yediler” olarak bilinmektedir.
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Birleşik Krallık ve Danimarka’nın
1973, Portekiz’in 1986, İsveç ve
Avusturya’nın 1995 yılında AB üyesi olmasıyla birlikte EFTA üyelikleri
sona ermiştir. Günümüzde İsviçre,
İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç olmak üzere dört üyesi olan EFTA,
gelişmiş ülkeler arasında ticaret serbestliğini sağlamaktadır. EFTA ülkeleri aynı zamanda 22 AB üye ülkesi
ile birlikte Schengen Alanı içerisinde
yer almaktadır. EFTA ülkeleri, AB’nin
mal ve hizmet ticaretinin önemli ortaklarındandır.
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Yeknesak Etkili Avrupa
Patenti (European Patent
with Unitary Effect)
Bkz. Patent

Yeni İşlevselcilik
(Neofunctionalism)
–Sezgin MERCAN–
Yeni İşlevselcilik (Neo-fonksiyonalizm) uluslararası ilişkiler disiplininin
1950’lerdeki ana akım teorilerine
alternatif olacak şekilde ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, Realizm ile
İdealizm arasındaki çatışmayı yan1139

sıtmıştır. Ernst Haas, ulusal sınırları
aşan kurumların inşasını insanların
refah ihtiyacını karşılayacak bir eylem olarak konumlandırmıştır. Yeni
İşlevselcilik siyasi bütünleşmelerde
teknokrasinin önemine vurgu yapan
İşlevselcilikten ayrılarak siyasete ve
araçlarına önem vermektedir. Aynı
zamanda, aktörler ve aralarındaki etkileşime odaklanmaktadır. Bir
bütünleşmede sonuçlardan ziyade
sürece ağırlık vermektedir. Bu süreç
çoğulcu bir siyasi ortamda, çıkarlarını takip eden aktörler arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır. Yeni
İşlevselcilik siyasi çoğulculuk zemininde bir bakış açısına sahiptir. Yeni
İşlevselcilikte devletler bölgesel ve
uluslararası sistemin belirleyici aktörü olarak kabul edilmemektedirler. Dolayısıyla, işlevsel örgütlenmelerin bir ülkeden diğerine değil, bir
alandan diğerine yayılmasına odaklanmıştır. Ortak değerler ve kimliklerden ziyade çıkarlar, bütünleşme
sürecinin temel dinamikleri olarak
görülmektedirler. Bütünleşme bağlamında işbirliği arttıkça ortak karar alma dinamiği gelişip tercihlerin değişimi ve ortak değerlerin ve
kimliklerin oluşumu da söz konusu
olmaktadır. Bütünleşme yolundaki
stratejiler birbirleriyle aynı olmayıp,
sadece örtüşmektedirler. Aktörler
kurallar ve politikalar hakkında uzlaşıya aynı hedefe sahip oldukları için
değil, farklı tercihlerinin kesişmelerinden dolayı ulaşmaktadırlar.
Yeni İşlevselciliğin bütünleşme kuramlarına en önemli katkısı yayılma
(spill-over) etkisidir. Haas, yayılma
etkisini bir ekonomik sektördeki
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bütünleşmenin diğer sektörlerde
de bütünleşme baskısı yaratması
şeklinde tanımlamıştır. Sektörler
değişebileceği gibi aynı eksende de
olabilmektedir. Bir başka deyişle,
ekonomik bütünleşme siyasi bütünleşmeyi de beraberinde getirebilmektedir. Batı Avrupa ülkelerinde kömür ve çelik sektörlerindeki
bütünleşmenin sağladığı fayda yayılmaya yol açmıştır. Yayılma hem
genişlemeyi hem de derinleşmeyi
kapsamaktadır. Örneğin, Avrupa ülkelerini kapsayan ortak bir para politikası kur istikrarını sağlamakta, bu
sayede de gümrük birliği sürdürülür
kılınmaktadır. Avrupa bütünleşmesi
bağlamında serbest ticaretten parasal birliğe doğru uzanan bir yayılma
etkisi görülmüştür. Bu yayılmayla
oluşan ulusüstü kurumsallaşma
Avrupa’da uzun vadeli bir barışın
yerleşmesine yol açmıştır. Ulusüstü
yapılardan fayda sağlandıkça, bunu
gözeten aktörler arasında etkileşim
de artmıştır. Etkileşim zemininde
siyasetçiler, çıkar grupları, siyasi
partiler ve hükümetler bütünleşmenin ilerlemesi için merkezi rol yüklenebilmektedirler. Yayılma, ortak
Avrupa Birliği (AB) politikalarının
etkisinin komşu ülkelere uzanmasıyla coğrafi bir genişleme özelliği
de sergilemektedir.
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Yeni Kurumsalcılık
(New Institutionalism)
–Sezgin MERCAN–
1980’li yıllardan 1990’lara uzanan
süreçte, Mark Pollack, Peter A. Hall,
Rosemary C. R. Taylor, Geoffrey Garrett ve Paul Pierson tarafından geliştirilen Yeni Kurumsalcılık, birer aktör
olarak kurumların önemine dikkati
çekmekte ve bu aktörler arasındaki
karmaşık ilişki pratiğini açıklamaya
çalışmaktadır. Bunun yanında, ilişkilerde normların rolünü ve Avrupa
bütünleşmesinde sosyalleşmeyi değerlendirmeyi hedeflemiştir. Kurumlar; bireyler, devletler ve AB gibi sosyal örgütlenme biçimleri arasındaki
irtibatın sonuçlarını etkilemektedirler. Örneğin, kurumlar bir örgütlenmeye üye olunması için süreç ve o
yapıyla ilgili bilgiyi yaymakta, hedef
kitleyi de bu yönde mobilize etmektedirler. Bunun tam tersini, üye
olunmaması yönünde mobilizasyon
gibi, yapmaları da mümkündür. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu gibi kurumlar AB’ye katılım
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

koşullarını belirleyip tanımlayarak
AB’nin genişleme sürecini belirli
tercihlere göre etkileyebilmektedirler. Genişleme, AB müktesebatına
ve yönetişim kapasitesi ya da kabiliyetine etki etmektedir. Yeni Kurumsalcılık tam da bu noktaya odaklanmaktadır. Yeni Kurumsalcılığa göre
ulusal tercihler ve çıkarlar kurumlar
aracılığıyla istikrarlı ve tahmin edilebilir hale gelebilmektedir. AB üyeliğine aday ülkelerin üyelik gerekçeleri değişiklik gösterse de, kurumsal
zeminde üyelik, ulaşmak istenen
hedef olma özelliğini korumaktadır.
Yeni Kurumsalcılık AB içindeki gelişmelere odaklanıp, üçüncü ülkelerle
ilişkileri pek önemsememiştir. Kurumların kendilerine özgü özelliklerini oluşturan kültürel yansımalar,
algılar, yönetmelikler, normlar ve
değerler ise göz ardı edilememektedir. Fikirlerin ve değerlerin kurumlar
içindeki dönüşümünün incelenmesi
de ancak bu şekilde olabilmektedir.
Yeni Kurumsalcılık kapsamında
Sosyolojik Kurumsalcılık, Tarihsel
Kurumsalcılık ve Rasyonel Tercihli
Kurumsalcılık yer almaktadır. Genişleme literatüründe örneğin AB’nin,
mali yük ve idari sorunlar nedeniyle
rasyonel olmasa da niçin Merkezi ve
Doğu Avrupa Ülkelerinin (MDAÜ)
de dahil olduğu 2004 tarihli en büyük genişlemeyi gerçekleştirdiği sorusuna cevap aranırken yeni kurumsalcı yaklaşımlar kullanılmaktadır.
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Yeni Yaklaşım		
(New Approach)
–İlke GÖÇMEN–
Yeni yaklaşım, iç pazara erişmeye
yönelik tekniklerden pozitif bütünleşme ile ilgilidir. Yeni yaklaşım,
özellikle malların serbest dolaşımı
alanında, Cassis de Dijon davası
(Case 120/78) sonrasında Komisyon’un pozitif bütünleşmeye ilişkin
yaklaşımındaki değişimi ifade etmektedir.
Yeni yaklaşım iki odak noktasına sahiptir. Birincisi, yeni yaklaşım karşılıklı tanıma ilkesi üstüne kuruludur.
Bu ilkeye göre bir Üye Devlette hukuka uygun olarak üretilen mallar,
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bir başka Üye Devlette –kural olarak– o devletteki muadillerine denk
olarak tanınacaktır. Bununla birlikte
bir Üye Devlet, orantılılık ilkesine
uygun olmak kaydıyla, kurucu antlaşmadaki istisnalar veya kamu
yararına ilişkin ağır basan sebepler temelinde ithal ürünlere kendi
kurallarını uygulayabilecektir. İşte
Komisyon, bu tür – Avrupa Birliği
(AB) hukukuna uygun– ulusal kurallar ile ilgili olarak AB çapında uyumlaştırma çabasına girişecektir. Başka
bir ifadeyle uyumlaştırma, karşılıklı
tanıma karinesinin meşru sebepler
temelinde bertaraf edildiği alanları
hedef alacaktır.
İkincisi, yeni yaklaşım, bir alanı bütünüyle düzenlemeye girişmek yerine, yalnızca asli sağlık ve güvenlik
gerekliliklerini belirlemek ile sınırlı
tutulacak ve standardizasyon birimleri kullanılacaktır. Bu tür tasarruflar; söz gelimi oyuncaklar, inşaat
makineleri, tıbbi araçlar gibi genel
bir ürün alanına ilişkin çıkarılmaktadır. Standardizasyon birimleri ise, bu
tasarruflar ile uyumlu teknik özellikleri ortaya koymaktadır. Bu meyanda ana birimler, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa
Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü
(ETSI) olarak belirtilebilir. Komisyon,
AB tasarrufundaki asli gereklilikler
ile uyumluysa bu birimlerce belirlenen standartları onaylamaktadır.
Üye Devletler, bu standartlara uygun biçimde üretilen malların AB
tasarrufundaki asli gereklilikler ile
uyumlu olduğunu varsaymak ile yüAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

kümlü tutulmaktadır. Böylelikle bir
tacir, Avrupa standartlarına uygun
ürettiği malları tüm Üye Devletlere
serbestçe satabilmektedir.
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Yeniden Yapılanma,
Kalkınma ve İstikrar
İçin Topluluk Yardımı
(Community Assistance
for Reconstruction,
Development and
Stabilisation (CARDS))
–Selvi EREN–
Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkan
ülkeleri Hırvatistan, Bosna-Hersek,
Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk için
uyguladığı mali yardım aracı Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrar
için Topluluk Yardımı (CARDS) ismini
taşımıştır. 2007 yılında Katılım Öncesi Katkı Aracı’nın (IPA) kapsamına
giren CARDS, Hırvatistan’ın 2013
yılında AB üyesi olmasıyla sadece 6
Batı Balkan ülkesini kapsamaya başAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lamıştır. Aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımların tek
çatı alında birleştirildiği IPA, PHARE,
PHARE CBC, ISPA, SAPARD ve CARDS’ın yanı sıra Türkiye için mali yardım aracını da içermektedir.
2007-2013 arası dönemde (IPA I)
aday ve potansiyel aday tüm ülkelere 11,5 milyar Avro ayrılmıştır.
2007-2013 yılları arasında potansiyel aday ve aday ülkelere verilen
mali yardımlar beş ana başlık altında incelenmiştir: Bölgesel kalkınma,
geçiş dönemi desteği ve kurumsal
yapılanma, kırsal kalkınma, insan
kaynaklarının geliştirilmesi ile son
olarak sınır ötesi iş birliği. IPA mekanizmasının öncelikleri ve destek verilecek alt başlıklar, Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi ile açıklanmaktadır. Avrupa Komisyonunun IPA I
döneminde 3 yılı kapsayacak şekilde yayımladığı Endikatif Planlama
Belgesi her yıl revize edilmiştir. 31
Aralık 2013 tarihinde IPA I döneminin yasal süresi dolmuştur ve 2014
itibarıyla IPA II dönemi başlatılmıştır. Ancak IPA I dahilindeki projelere
verilen finansal destek 2019 yılına
kadar devam etmiştir. 2014 ile 2020
yıllarını kapsayan IPA II döneminde
getirilen en büyük yenilik aday ve
potansiyel aday ülkelere ayrı ayrı
odaklanılması olmuştur. Her bir ülke
için 7 yılı kapsayacak şekilde Endikatif Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Bu
yönüyle ülkelerin kendi reform ihtiyaçları ve kalkınma planlarına özel
olduğu için mali yardım aracının
daha fazla benimseneceği ve daha
etkili sonuçlar doğuracağı öngörülmüştür. IPA II sürecinin bir diğer
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yenilikçi özelliği sektörel yaklaşıma
öncelik vermesidir. Daha uzun dönemli ve sürdürülebilir bir yaklaşım
olarak getirilen sektörel yaklaşımın
mali okuma listesinin daha etkin ve
etkili şekilde kullanılmasını sağlayacağı vurgulanmıştır.
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Yeşil Hat Tüzüğü 		
(Green Line Regulation)
–Ulaş GÜNDÜZLER–
Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, tüm adayı temsilen
Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasının
sebep olacağı serbest dolaşıma ilişkin sorunların ortadan kaldırılması
bakımından yürürlüğe sokulan Konsey tasarrufudur. Tüzük, Kıbrıs Rum
Kesimi’nin üyeliğinin gerçekleştiği 1
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Mayıs 2004’te yürürlüğe girmiştir.
Tüzüğün hukuki dayanaklarından
biri de Kıbrıs Hakkında 10 Numaralı Protokol’dür. Protokol, Kuzey
Kıbrıs’ta müktesebatı askıya aldıktan sonra, Konsey’e Kuzey Kıbrıs ile
Güney Kıbrıs’ı ayıran Yeşil Hat’ta AB
hukukunun hangi şartlarda uygulanacağını düzenleme yetkisi vermiştir. Yeşil Hattın Birliğin dış sınırı
olmadığını belirten Tüzük, Müktesebatın askıda olduğu Kuzey Kıbrıs
ile müktesebatın yürürlükte olduğu
Güney Kıbrıs arasında malların serbest dolaşımı, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin
serbest dolaşımı ile ilgili özel kurallar getirmiştir. Aynı şekilde, Kuzey
Kıbrıs’ın Birliğin gümrük ve mali ülkesinin, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanının geçici olarak dışında
kalması nedeniyle, Birliğin, hukuka
aykırı göçe, kamu düzenine yönelik
tehditlere karşı korunması ve malların serbest dolaşımı ile ilgili Birliğin
menfaatlerinin gözetilmesini sağlayacak özel kurallar öngörmektedir.
Bu çerçevede Tüzük, Kıbrıs Rum Kesimi’ne, Yeşil Hattan geçecek olan
tüm kişiler üzerinde kontrol yapma
yükümlülüğü getirmektedir. Böylelikle Kuzey Kıbrıs ve Yeşil Hat üzerinden hukuka aykırı şekilde yapılacak
göçün engellenmesi ve kamu düzeninin korunması bakımından sorumluluk esas itibarıyla Kıbrıs Rum
Kesimi yetkililerince üstlenilmektedir. Malların serbest dolaşımı bakımından ise, Kuzey Kıbrıs’tan Güney
Kıbrıs’a geçecek olan malların, öngörülen koşulları karşılayıp karşılamadığının denetimini yapmak ve bu
malların Yeşil Hattı geçebilmesi için
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aranan Refakat Belgelerini vermek
üzere Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilendirilmiştir. Ancak Tüzüğe göre,
bu yetki Oda’dan alınıp bir başka
kuruma verilebilir. Kıbrıs Rum Kesimi otoriteleri, malların sınırı geçmesinin ardından, Oda’nın veya yetkilendirilmiş başka bir kurum varsa
onun verdiği refakat belgesini ve bu
belge ile gönderilen malın uyumlu
olduğunu kontrol etme yükümlülüğü altındadır. Tüzük’te öngörülen
koşulları taşıyan ve böylelikle Kuzey
Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçen mallar gümrük vergisine veya gümrük
vergisine eş etkili ödeneğe tabi tabi
tutulamamaktadır.
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Yeşil Kitap (Green Paper)
–Narin İDRİZ–
Yeşil Kitap, belirli bir alandaki potansiyel politikalar hakkında tartışma veya müzakere başlatmak amacıyla Komisyon tarafından hazırlanan bir belgedir. Yeşil Kitap, belli bir
alanda uygulamak üzere bir strateji
önermekte ve Komisyon’un kamuoyu düşünce ve görüşlerini almak istediği teklifleri belirlemektedir. Yeşil
Kitaplar, kurucu antlaşmaların kendisinde hukuki tedbir olarak belirAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tilmemiştir, ancak Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA)
Başlık I, Madde 1’e ilişkin 1 sayılı
Protokol’de geçmektedir.
Yeşil Kitaplar sadece Avrupa Birliği’nin (AB) yetki sahibi olduğu
herhangi bir politika alanı için değil, aynı zamanda Komisyon’un AB
politikalarının ilgili veya gerekli olduğuna inandığı diğer alanlarda da
yayınlanabilmektedir. Yeşil Kitaplar, bir politika alanındaki mevcut
durumun ana hatlarını çizmekte
ve bunu takiben Komisyon’un bu
alandaki tavsiyelerini içermektedir.
Komisyon daha sonra paydaşları ve
ilgili veya alakalı herhangi bir tarafı
teklifler hakkında görüşlerini ve bilgilerini sunmaya ve bir danışma sürecine ve müteakip tartışmaya katılmaya davet etmektedir. Bir Yeşil Kitap, genellikle bu konuda bir Beyaz
Kitapta ana hatlarıyla belirtilecek
daha resmi yasama tasarrufunun
öncüsüdür. Buna örnek olarak, Komisyon’un 2013 yılında yayınlanan
iklim ve enerji politikalarına ilişkin
bir çerçeve hakkındaki Yeşil Kitabı
belirtilebilir.

Yetenekler-Beklentiler
Uçurumu (Capabilities –
Expectations Gap)
–Sedef EYLEMER–
“Yetenekler-Beklentiler Uçurumu”
kavramı Avrupa Birliği’nin (AB) Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası alandaki rolünü ve dış po1145

litikalarını nitelendirmek için ilk kez
Christopher Hill tarafından 1993 yılında ortaya atılmıştır. Bu nitelendirmede AB’nin uluslararası sistemde
yerine getirdiği işlevlerin yanısıra,
Birliğin uluslararası alanda oynadığı
role dair üçüncü tarafların algıları ve
beklentileri de dikkate alınmaktadır.
AB’nin yetenekleri Birliğin dış politika ve dış ilişkilerine dair ortak ve
uyumlu şekilde karar verebilme yetisi ve bu kararları uygulayabilecek
kaynak ve kapasiteye sahip olup olmadığı ile ilgilidir. Bu noktada Hill’in
temel argümanı, AB’nin uluslararası
alandaki yeteneklerinin abartılı bir
şekilde ve olduğundan fazla değerlendirildiği ve bu doğrultuda AB’nin
uluslararası sistemde yerine getirmesi gereken işlevlere dair Birliğin
mevcut kapasitesinin üzerinde beklentiler oluşturulduğu şeklindedir.
Bu durum ise AB açısından uluslararası alanda bir yetenekler-beklentiler uçurumuna yol açmaktadır. Bu
uçurumun kapatılabilmesi için ya
Birliğin uluslararası kapasitesinin
ve yeteneklerinin artırılması ya da
AB’den beklentilerin azaltılması gerekmektedir. AB’nin yeteneklerinin
artırılması bütünleşmenin siyasi ve
hukuksal boyutta önemli ölçüde
ilerlemesini gerektirmektedir. Diğer
yandan, beklentilerin azaltılması ise
dış politika hedeflerinin düşürülmesini ve bunun diğer aktörlere de iletilmesini gerektirmektedir.
Avrupa Komşuluk Politikası açısından değerlendirildiğinde, tüm gözden geçirme ve revizyonlara rağmen
Komşuluk Politikasının AB’nin komşu ülke ve bölgelerinde hedeflenen
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ve beklenen etki ve dönüşümü gerçekleştirmede yetersiz kaldığına ilişkin eleştiriler yapılmaktadır. Bu eleştiriler literatürde AB’nin uluslararası
alandaki rolüne ilişkin “Yetenekler-Beklentiler Uçurumu” argümanları ile örtüşebilmektedir.
Okuma Listesi
Aydın Düzgit, Senem. “Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinde Kuramsal
Tartışmalar”, Sanem Baykal et. al.,
(der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son
Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileriATAUM 30. Yıl Armağanı. Ankara:
Ankara Üniversitesi Yayınları, 2018,
s. 129-150.
Eralp, Atila. “Avrupa Bütünleşmesinin Dış Politika Arayışları: Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Sanem Baykal et.
al., (der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi
Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde
Son Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri- ATAUM 30. Yıl Armağanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları,
2018, s. 211-235.
Hill, Christopher. “The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing
Europe’s International Role”, JCMS,
Cilt: 31; No: 3,1993, s. 305-328.

Yetki (Competence)
–A. Aslı BİLGİN–
Üye Devletler tarafından belirli konularda Avrupa Birliği’ne (AB) verilen hak olarak tanımlanabilecek
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yetki kavramı ile yetkinin sınırları
ve kullanımı AB Antlaşması md. 5’te
düzenlenmiştir. Buna göre, Birliğin
genel bir yetkiye sahip olmadığı ancak yetkilendirilme ilkesi uyarınca
kurucu antlaşmalarda belirlenen
hedeflere ulaşmak amacıyla Üye
Devletler tarafından kendisine verilen yetkiler kapsamında hareket
edebileceği anlaşılmaktadır. Birliğe
verilen yetkiler üç grup altında toplanabilir. Birliğin, tasarrufta bulunabileceği alanın açıkça kurucu antlaşmalarda düzenlenmiş olduğu durumlar açık yetki olarak kabul edilirken, yetkinin varlığına rağmen bu
yetkinin kullanımı için kurucu antlaşmada açıkça düzenlenmeyen bir
yetkinin varlığına ihtiyaç duyulması
zımni yetki olarak nitelendirilmektedir. Zımni yetki ile çok fazla karıştırılan bir diğer yetki grubu ise ABİHA
madde 114 ve madde 352’de düzenlenen tali veya boşluk doldurma
yetkisidir. ABİHA md. 114 uyarınca
İç Pazar hedefine, md. 352 uyarınca
kurucu antlaşmalarda tanımlanan
politikalar kapsamında öngörülen
amaçlardan birine ulaşmak için bir
eylem yapılması gerekmekte olup,
ancak antlaşmalarda buna ilişkin bir
yetki (açık veya zımni) öngörülmediği durumlarda Birliğin bu madde
kapsamında gerekli tedbiri alabileceği düzenlenmiştir. Ancak alınan
tedbir, Birliğe kurucu antlaşmalarda
tanınan yetkileri genişletmesi sonucunu doğurmamalıdır. Zımni yetki
ile arasındaki temel fark zımni yetkinin varlığından söz edebilmek için
kurucu antlaşmalarda konuya ilişkin
bir yetki var olup, bunun kullanımı
için gerekli diğer bir yetki antlaşAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

malarda bulunmazken, tali yetkide
konuyla ilgili yetkiye ilişkin herhangi
bir düzenleme antlaşmalarda bulunmamaktadır. Birlik yetkilerinin
kullanılması ise katmanlı yetki ilkesi
ve orantılılık ilkesine tabi kılınmıştır.
Katmanlı yetki ilkesi gereğince, Birliğin münhasır yetkisi dışında kalan
konularda yetki aslında Üye Devletlerde olup, bu konularda Birliğin
düzenleme yapabilmesi yapılacak
eylemin boyutu ve etkileri nedeniyle Birlik tarafından gerçekleştirilmesinin daha iyi sonuçlar doğuracağı durumlarla sınırlandırılmıştır.
Orantılılık ilkesi, Birlik eylemlerinin
kurucu antlaşmaların amaçlarını
gerçekleştirmenin ötesine geçemeyeceğini belirtmektedir. Gerek
katmanlı yetki ilkesi gerek orantılılık
ilkesi ABİHA’ya ekli Katmanlı Yetki
ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına Dair Protokol gereğince Birlik
kurumlarınca uygulanmaktadır.
Okuma Listesi
Baykal, Sanem. “Avrupa Birliğinde
Yetki Sorunu ve Lizbon Antlaşması”,
Sanem Baykal et.al. (der), Avrupa
Birliğinin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2008, s. 235–274.
Özkan, Işıl. Avrupa Birliği Kamu
Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2011, s. 165–167.
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Yetki Devrine Dayanan
Tasarruf (Delegated Act)
–Narin İDRİZ–
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında
Antlaşma (ABİHA) md. 290, Komisyona bir yasama tasarrufunda
yasama tasarrufunun asli olmayan
bazı unsurlarının tamamlanması
veya değiştirilmesi için genel uygulama kabiliyeti olan yasama dışı
tasarruflar kabul etme yetkisi vermektedir. Yetki devrine dayanan
tasarruflar hukuken bağlayıcıdır ve
çoğu zaman oldukça teknik nitelikteki daha ayrıntılı tedbirleri tanımlamak için benimsenmektedir.
ABİHA md. 290’a göre Komisyon,
yalnızca esas yasama tasarrufunun izin vermesi ve yetki devrinin
amaçları, içeriği, kapsamı ve süresini açıkça belirtmesi koşuluyla yetki
devrine dayanan tasarrufları kabul
edebilmektedir. Yetki devrine dayanan tasarruflar hiçbir koşulda esas
yasama tasarrufunun asli unsurlarını değiştiremez ve onlara ilave getiremez. Yetki devrine dayanan tasarruflar, bir yasama tasarrufunun
fazladan bir katmanı olarak görülebilir; ancak esas yasama tasarrufunun yürürlüğe girmesi için kesin gerekli bir tedbir değildir. Burada asıl
amaç, teknik spesifikasyonları ve
bilimsel ilerlemeyi açıklayan gelecekteki değişiklikleri ve açıklamaları
kolaylaştırarak Avrupa Birliği (AB)
mevzuatını karmaşık ve teknik hale
getirmekten kaçınmaktır.
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Yetki devrine dayanan tasarruflar
son derece teknik olabileceği için,
Komisyon tüm AB Üye Devletlerinden gelen temsilcilerden oluşan
uzman gruplara danıştıktan sonra
bu tasarrufları benimsemektedir.
Tasarruf kabul edildikten sonra, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in
itirazlarını iletmek için yaklaşık iki
ayı bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosu ya da Konsey itiraz ederse yetki devrine dayanan tasarruf
reddedilir. Herhangi bir itiraz ileri
sürülmezse yetki devrine dayanan
tasarruf esas yasama tasarrufunda
belirtilen sürenin sonunda yürürlüğe girer.
Örneğin, AB Gıda Etiketleme Hakkında Tüzük (1169/2011 sayılı Tüzük) md. 18(5) “tasarlanmış nanomalzemeler”in tanımını teknik ve
bilimsel ilerlemelere göre uyarlama
yetkisini Komisyon’a devretmektedir. Yetki devrine dayanan tasarruflar çoğunlukla Komisyon’un ilgili
Tüzük veya Direktifin ekini değiştirebileceği durumları belirtmektedir.
Okuma Listesi
Ağzıtemiz, Merve. “Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği’nde
‘Yasama Dışı Tasarruflar’”, Avrupa
Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25 Yıl Armağanı,
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2017, s. 1–27.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
317–332.
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Yetki Devrine Dayanan Tasarruflar
İçin Kurumlar Arası Kayıt Kütüğü:
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home

Yetki Kayması
(Competence Creep)
–A. Aslı BİLGİN–
Yetki kayması, Avrupa Birliği’ne
(AB) kurucu antlaşmalarla verilen
yetkinin Birlik kurumlarınca genişletilmesi ve bunun doğal sonucu
olarak Üye Devletlerin yetki kaybı olarak ifade edilmektedir. Yetki
kaymasının, sahip olduğu inisiyatif
hakkı nedeniyle sadece Komisyon
tarafından gerçekleştirildiği çoğunlukla ileri sürülse de, diğer kurumların da bu duruma sebep olduğu
bilinmektedir. Komisyon tarafından
gerçekleştirilen yetki kaymasının
özellikle hukuki dayanak hükümleri
aracılığıyla gerçekleştiği, özellikle bu
hükümlerin muğlak ve yoruma açık
olmasının buna imkan verdiği ileri sürülmektedir. Boşluk doldurma
veya tali yetki olarak adlandırılan
ABİHA madde 352 bu konuya verilebilecek en iyi örneklerden biridir.
Bunu yanı sıra açık koordinasyon
yöntemi gibi esnek hukuk düzenlemeleri, Üye Devletlerin hareket
kabiliyetini sınırlayan ticari anlaşmalar gibi birtakım uluslararası anlaşmalar, AB kapsamı dışında kalan
hükümetlerarası anlaşmalar, Bosman davasındaki (C–415/93) kararda olduğu gibi spor faaliyetlerini
ekonomik aktivite üzerinden Birlik
yetkisine dahil eden Avrupa Birliği
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Adalet Divanı (ABAD) kararları da
yetki kaymasına verilebilecek örneklerdendir.
Okuma Listesi
Weatherhill, Stephen. “Competence Creep or Competence Monitor”,
Yearbook of European Law, Cilt: 23,
No: 1, 2004, s. 1–55.
Prechal, Sacha. “Competence Creep
and General Principles of Law”, Review of European and Administrative Law, Cilt: 3, No: 1, 2010, s. 5–22.

Yetkilendirilme İlkesi
(Principle of Conferred
Powers or Principle of
Attributed Powers)
–Mustafa Tayyar KARAYİĞİT–
Uluslararası hukuk çerçevesinde
zaten bir uluslararası örgüt olarak
değerlendirilmesi gereken Avrupa
Birliği (AB), aynen diğer uluslararası örgütler gibi, kendi varlığından
neş’et eden yetkileri haiz olmadığı ve bunlarla varlık bulmadığı için
ancak kendisini kuran devletlerin
devrettiği yetkileri kullanabilir. Yani
AB’nin, devletlerin aksine, kendi
varlığından neş’et eden ve istediği alanda kullanabileceği bir genel
yetkisi yoktur. Bu başka bir açıdan
AB’nin
Kompetenz–Kompetenz’e
(yetki–yetki) sahip olmadığını, yani
kendi yetkilerini belirleme yetkisinin olmadığını ifade etmektedir. AB
devredilen yetki bulunmadıkça o
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alanda faaliyette ve tasarrufta bulunamaz ve yetki kullanamaz. Bu
itibarla AB yetkilendirilme ilkesine
dayanır, faaliyet alanlarını ve yetkilerinin sınırlarını, dolayısıyla tasarruflarının hukukiliğini, yetkilendirilme ilkesi belirler. Yetkilendirilme
ilkesi esasında AB ile Üye Devletler
arasındaki yetki bölüşümüne dair
en temel ilkedir. Bir meselenin AB
hukuk düzeninin kapsamı içerisine girip girmediğinde belirleyicidir.
Bu nedenle AB tasarruflarının Üye
Devletlerden sarih veya zımni olarak yetki devredildiğini teyit eden
(açık yetki veya zımni yetki) bir
hukuki dayanağının bulunması gerekir. Bu yetkiler alan bazlı devredilmiş yetkiler olabileceği gibi, kurucu
antlaşmaların amaçlarına matuf
nitelikte, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) madde
114’te düzenlendiği üzere iç pazar
kurulması için uyumlaştırma yetkisi
veya madde 352’de düzenlenen esneklik yetkisi gibi, daha geniş mahiyette işlevsel yetkiler de olabilir.
Bu çerçevede Lizbon Antlaşması
(2009) ile değişik AB Antlaşması
5(2). maddeye göre, yetkilendirilme ilkesi çerçevesinde Birlik, Üye
Devletler tarafından kendisine kurucu antlaşmalarda, yine kurucu
antlaşmalarda belirlenen amaçlara
ulaşılmasına matuf olmak üzere,
devredilen yetkilerin sınırları içerisinde hareket eder. AB Antlaşması
5. madde AB yetkilerinin kaynağının Üye Devletler olduğunu vurgulamaktadır. AB Antlaşması’nın 4. ve
5. maddelerinde Birliğe devredilmemiş yetkilerin Üye Devletlerde
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kalmaya devam edeceği vurgulanmıştır. ABİHA 2–5. maddelerinde
başlıca münhasır yetki, paylaşılan
yetki ve tamamlayıcı yetki olmak
üzere Birliğin yetkilerinin tasnifi ve
yetki alanları belirtilmiştir.
AB’nin yetkilerini belirleme noktasında, kurucu antlaşmaların yorumlanması itibariyle, monopolistik
yargısal yetkiye sahip Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nın (ABAD) AB’nin
yetkilerinin belirlenmesinde AB’nin
kurucu antlaşmalarla belirlenmiş
amaçları ekseninde geleneksel olarak amaçsal yorum yöntemini kullandığının ve bu nedenle bu yetkileri genel olarak olabildiğine geniş
yorumladığının da bilinmesi gerekir.
Okuma Listesi
Alyanak, Servet. Avrupa Birliği Hukukunda Yetki Sorunu, Ankara: Yetkin Yayınevi, 2015.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
249–269.
Karayiğit, Mustafa T.. Avrupa Birliği
Anayasa Hukuku, Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 2018, s. 147–149.

Yönerge (Directive)
Bkz. Direktif
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Yönetişim ve İdarenin
Geliştirilmesi için Destek
Programı (Support
for Improvement
in Governance and
Management (SIGMA))
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Yönetişim ve İdarenin Geliştirilmesi
için Destek Programı (SIGMA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile Avrupa Birliği’nin
(AB) ortak bir girişimidir ve prensip
olarak AB tarafından finanse edilir.
Program, idari reform, kamu alımları, kamu sektörü etikleri iç ve dış
kontrol gibi alanlarda kamu yönetiminin güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Merkezi
ve Doğu Avrupa Ülkelerinde (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Makedonya, Macaristan, Litvanya,
Letonya, Polonya, Slovakya ve Slovenya), yönetişim ve yönetimi desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.
Yönetsel kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik kurulmuş bir teknik
destek programıdır. Sigma, Kamu
Yönetimi Direktörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş, büyük bir girişimdir.
PHARE Programı tarafından finanse
edilmiştir.
Reform programlarının oluşturulması ve uygulanması, yasal çerçeve,
kamu hizmetleri ve adalet, dış denetim ve mali kontrol, kamu harcamaları yönetimi, politika oluşturma
(policy-making) ve koordinasyon
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kapasitesi ve kamu ihale sistemi ülkelerin öncelikli reform alanları olarak belirlenmiştir.
Günümüzde, SIGMA programı kapsamında OECD ve AB istikrar güvenlik, ekonomik ve sosyal politikaların
iyileştirilmesi yoluyla refahın ve demokrasinin inşa etmeyi amaçlamaya devam etmektedir. Bu bağlamda,
SIGMA, AB genişlemesi ve Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkelerle
ortak projeler yaratmak suretiyle,
politik ve sosyo-ekonomik olarak
desteklemektedir.
Ortakların, AB mevzuatı ve uluslararası standartlarla uyumlanabilmeleri için, IPA ve ENP fonlarından
teknik ve finansal destek sağlanmaktadır. AB ve OECD deneyimleri
ışığında, altı alanda kamu yönetimi
reformu süreci yürütülmektedir.
Bunlar; kamu yönetim, reformunun
stratejik çerçevesi, politika geliştirme ve koordinasyon, kamu hizmeti
ve insan kaynakları yönetimi, hesap
verilebilirlik, hizmet sunumu, kamu
finansman yönetimi ve iç denetimdir. Sınır ötesi ticareti de ortakların faydalandığı alanlardan biridir.
Programın, 18 (Arnavutluk, Türkiye,
Lübnan, Mısır, Cezayir, Kosova, Fas,
Bosna Hersek, Kuzey Makedonya,
Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Ürdün, Tunus, Sırbistan,
Ermenistan, Karadağ) ortağı bulunmaktadır.
Türkiye 1 Mayıs 2004 tarihinde SIGMA Programına dahil olmuştur. 31
Aralık 2006 tarihine kadar Türkiye,
Romanya ve Bulgaristan’ın SIGMA
1151

programından faydalanması için 4
milyon Avro tutarında bir bütçe ayrılmıştır.
Okuma Listesi
http://www.sigmaweb.org/about/
https://ec.europa.eu/europeaid/
tags/sigma_en
Acar, Ali ve Sevinç İsmail. “Avrupa Birliği Sıgma (Support For Improvement
In Governance And Management)
Programı’nın Türk Kamu Yönetimine
Yansımaları”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011,
Cilt 25, No. 2, S.1

Yugoslavya Savaşları
(Yugoslavia Wars)
–Birgül DEMİRTAŞ–
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Slovenya’da, Hırvatistan’da, Bosna Hersek’te ve Kosova’da meydana
gelen savaşlara Yugoslavya Savaşları
ya da Yugoslavya’nın dağılma savaşları adı verilmektedir. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti; Sırbistan,
Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek,
Makedonya ve Karadağ cumhuriyetleri ile Kosova ve Voyvodina özerk
bölgelerinden oluşmaktaydı. Soğuk
Savaş’ın sona ermesinin ardından
Yugoslavya’nın dağılmasının uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli nedenleri vardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Yugoslavya’nın başına geçen
Josip Broz Tito uyguladığı özgün sosyalist model ve milliyetler politikası
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sayesinde ülke içinde yaşayan farklı
dini ve etnik kökene sahip halkları
onlarca yıl boyunca birarada tutmayı
başarabilmişti. Özellikle 1974 Anayasasıyla farklı milliyetlere çeşitli haklar tanınmıştı. Böylece Belgrad’daki
merkezi yönetimle cumhuriyetler ve
özerk bölgeler arasında denge politikası izlenebilmiştir. Ancak Tito’nun
1980’de ölümü denge politikasının
sonunu getirmiştir. Tito’nun ölümü
ile Yugoslavya sadece karizmatik liderini kaybetmemiş, aynı zamanda iç
istikrar ve barışını da bitirecek bir sürece girmiştir. İlk protesto gösterileri
1981’de Kosova’da başlamış ve sokağa dökülen Arnavutlar Kosova’nın
statüsünün özerk bölgeden federal
cumhuriyete dönüştürülmesini talep
etmiştir. Sokak gösterileri şiddet yoluyla bastırılmıştır. Bu arada, 1980’lerin sonu 1990’ların başında, diğer
cumhuriyetlere kıyasla ekonomik
açıdan gelişmiş olan Hırvatistan ve
Slovenya diğer cumhuriyetleri finanse etmek istemediklerini belirtmeye
başlamıştır. Bu dönemde, Hırvatistan
ve Slovenya gibi ekonomik açıdan
daha iyi durumdaki cumhuriyetler
daha fazla özerklik talep ederken,
Sırp milliyetçisi bir yönetimin hâkim
olduğu Sırbistan, sorunların çözümü
için merkeziyetçiliğin daha da güçlenmesi gerektiğini iddia etmiştir. Yugoslavya Savaşlarının ortaya çıkmasında bir yandan daha fazla özerklik
ile öte yandan daha fazla merkeziyetçilik talep eden cumhuriyetler
arasında yaşanan anlaşmazlıklar büyük rol oynamıştır.
Bu süreçte önemli bir dönüm noktası 1987’de Sırp milliyetçisi Slobodan
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Miloşeviç’in Sırp Komünist Partisi’nin
başına geçmesidir. 1989’da Sırbistan
Devlet Başkanı olan Miloşeviç, aynı yıl
Kosova’nın ve Voyvodina’nın özerkliğini kaldırarak ülkenin dağılmasına
giden süreci başlatmıştır. Kosovalı
Arnavutlar, bu dönemde büyük insan
hakları ihlalleri yaşamıştır. Arnavut
devlet memurları işten çıkartılmış,
Arnavutça dilinin okullarda, üniversitelerde ve medyada kullanımı yasaklanmıştır. Bunun üzerine Arnavutlar,
pasif direniş yöntemini tercih ederek, İbrahim Rugova’nın öncülüğünde ve diaspora Arnavutlarının maddi
desteğiyle ayakta kalmaya ve kimliklerini korumaya çalışmıştır. Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Soğuk
Savaş’ın sona ermesi, küresel sistemde büyük değişim ve dönüşümlere
yol açmıştır. İki kutuplu sistemden
tek kutuplu sisteme geçiş, Yugoslavya’nın jeopolitik konumunda da
değişime yol açmıştır. İki kutuplu dönemde Bağlantısızlar Hareketi’ndeki
konumuyla hem Batı hem de Doğu
Bloku için önemli olan Yugoslavya,
yeni dönemde eski stratejik önemini kaybetmiştir. Dolayısıyla, Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası
toplum, Yugoslavya’nın dağılmasını
engellemek için yeterince çaba sarfetmemiştir. Bu arada, Mayıs 1991’de
farklı milliyetler arasında dönüşümlü
olan federal cumhurbaşkanlığında
sıra Hırvat Stipe Mesic’e gelmişti. Ancak Sırp milliyetçisi yönetim Mesic’in
cumhurbaşkanlığına atanmasını engellemiştir. Kısa bir süre sonra Mesic
cumhurbaşkanlığına atansa da artık
çok geçtir. Bu durum, zaten yaşanan
ekonomik ve siyasi sorunlardan dolaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

yı bir süredir Belgrad’la ilişkileri gergin olan Hırvatistan ve Slovenya için
bardağı taşıran son damla olmuştur.
Kısa bir süre sonra Hırvatistan bağımsızlık referandumu düzenlemiş
ve halkın % 92’si bağımsız olmayı
tercih etmiştir. 25 Haziran 1991’de
de Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını ilan ederek, Yugoslavya’dan
ayrılan ilk cumhuriyetler olmuştur.
ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin (AB)
Yugoslavya’nın toprak bütünlüğüne
yaptıkları vurguya güvenerek Batılı
ülkelerin sessiz kalacağını düşünen
Miloşeviç yönetimi, hemen ertesi
gün Sırpların çoğunlukta olduğu federal orduyla Slovenya’ya savaş açmıştır. Slovenya’daki savaş 10 gün
sürmüştür. Slovenya’da yaşayan Sırp
azınlık olmadığı için Miloşeviç yönetimi, buradaki savaşı sürdürmeme
kararı almış, ancak ardından Hırvatistan’a savaş açmıştır. Yugoslav federal
ordusundan her türlü desteği alan
Hırvatistan’daki Sırp militanlar, ülke
topraklarının % 30’unu işgal etmiştir. “Krajina” adını verdikleri kendi
cumhuriyetlerini kurmuşlar ve siyasi
amaçlarını Sırbistan’la birleşmek olarak belirtmişlerdir. Hırvatistan’daki
savaş yaklaşık 6 ay sürmüş, AB ülkelerinin Hırvatistan’ın ve Slovenya’nın
bağımsızlıklarını tanımalarının ardından buradaki savaş da sona ermiştir. Ancak Yugoslavya’nın dağılma
savaşları Bosna Hersek’e sıçrayarak
devam etmiştir. Bosna Hersek; Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplardan oluşan
çokulusluluğun en belirgin olduğu
Yugoslav cumhuriyetiydi. Slovenya
ve Hırvatistan ile Sırbistan arasında çatışmalar yaşandığı dönemde
Bosna Hersek yönetimi tarafsızlığını
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korumak için çaba sarfetmişti. Ancak Sırbistan’daki aşırı milliyetçi Sırp
yönetimi, Hırvatistan’da olduğu gibi
Bosna Hersek’te de Sırp militanlara
her türlü askeri, ekonomik ve siyasi
yardımı sağlayarak buradaki savaşın
da kıvılcımlarını ateşlemişti. 1992’de
Bosna Hersek’te yapılan bağımsızlık referandumuna katılan halkın
% 99,7’si olumlu görüş belirtmiştir.
Sırplar referandumu boykot etmiştir. Nisan 1992’de etnik gruplar arası
yaşanan ufak çatışmaların ardından
savaş Bosna Hersek’e de sıçramıştır.
Savaşın ilk yılında Boşnaklar ve Hırvatlar, Sırplara karşı birlikte mücadele ederken; 1993’te Hırvatlar saf değiştirerek Sırpların tarafına geçmiştir.
Özellikle ABD’nin diplomatik çabaları sonucunda 1994’te Hırvatların
tekrar Boşnakların tarafına geçmesi
savaşın sona ermesinde önemli bir
etken olmuştur. Bosna Savaşı, ancak
NATO’nun müdahalesiyle 1995 sonunda Dayton Barış Anlaşması’nın
imzalanmasıyla sona ermiştir. Bosna Hersek Cumhuriyeti, uluslararası
toplumun himayesinde bağımsız bir
devlet olarak uluslararası sistemin
yeni bir üyesi olmuştur. Yugoslavya
Savaşlarının sona erdiği düşünülürken, Kosova’da yaşanan huzursuzluk
ve gerginlik bu kez Kosova’da savaşın
başlamasına yol açmıştır. 1996’da
Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK)
Sırp askeri hedeflerine saldırılarını
başlatmasının ardından Sırp ordusu da Arnavut sivilleri de kapsayan
saldırılarına başlamıştır. 1998’de
başlayan Kosova Savaşı 1999’da NATO’nun gerçekleştirdiği 78 gün süren
müdahalenin ardından sona ermiştir.
Bosna Hersek’te ve Kosova’da savaş1154

lar sona erse de farklı etnik gruplar
arası anlaşmazlıklar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sorunlar devam edegelmiştir. Yugoslavya Savaşları, ülke
içinde uzun süre devam eden siyasi
gerginliklerin çözüme kavuşturulmamasının ve uluslararası toplumun
ilgisizliğinin sonuçlarının uzun yıllar
devam edebilecek savaşlara yol açabileceğini göstermiştir.
Okuma Listesi
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Yunan Kredi Kolaylığı
(Greek Loan Facility)
–Naib ALAKBAROV–
Kredi derecelendirme kuruluşları,
Yunanistan’ın borcunu ödeme konusundaki kabiliyetini değerlendirmelerini daha da düşürdükten sonra,
uzun vadeli Yunan devlet risk primleri rekor seviyelere (ve sürdürülemez
seviyelere) ulaştı. 23 Nisan 2010‘da,
Yunan hükümeti geri kalan Avrupa
Birliği’nden (AB) ve Uluslararası Para
Fonu’ndan (IMF) resmi finansal destek istedi.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Yunanistan Kredi Kolaylığı, Mayıs
2010‘da kabul edilen Yunanistan
için ilk finansal destek programıdır.

netilen IMF tarafından bir Stand-By
düzenlemesi kapsamında sağlanacağı öngörülmekteydi.

1-2 Mayıs 2010’da, Avrupa Troykası olarak adlandırılan Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası
(AMB) ve IMF Yunan hükümeti ile
110 Milyar Avro’luk bir mali yardım
programı üzerinde anlaştı.

Ayrı ayrı ülkelere paylaştırılan oranlar, her bir ülkenin ekonomik ve demografik ağırlığı temelinde belirlenen ilgili AMB sermaye tutarlarıyla
orantılıydı.

110 milyar Avro tutarındaki toplam
tutarın, Avro Grubu tarafından sağlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından Yunanistan Kredi Kolaylığı adı
altında bir araya getirilen 80 milyar
Avro tutarındaki ikili kredi taahhütlerinden oluşmaktaydı. Geri kalan
30 Milyar Avro ise o sırada Dominique Strauss-Kahn tarafından yö-

Avro Grubu tarafından sağlanacak
olan 80 Milyar Avro tutarında Slovakya’nın anlaşmaya katılmaması
ve İrlanda ve Portekiz’in mali yardım talebinde bulunmaları sebebiyle anlaşmadan ayrıldıkları için 2.7
Milyar Avro azaldı. Anlaşmayla öngörülen ayrı ayrı ülkelerin fiili katkı
payları ve tutarları şu şekildedir.

Üye Ülkeler
Belçika
Kıbrıs
Almanya
Finlandiya
Fransa
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Avusturya
Portekiz
Slovenya
Slovakya
İspanya
Toplam

Yunan Borç Kolaylığı’na Ülkelerin
Fiili Katkı Payları (%)
3,58
0,2
27,92
1,85
20,97
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1,64
18,42
0,26
0,09
5,88
2,86
2,58
0,48
1,02
12,24
100

Taahhüt Tutarı (€)
2.860.942.462,10
161.470.573,49
22.336.133.611,30
1.478.947.787,45
16.773.596.199,72
1.310.046.500,93
14.739.467.996,33
206.054.851,64
74.543.025,89
4.703.995.187,73
2.290.192.933,16
2.064.558.742,44
387.812.451,16
817.850.223,95
9.794.387.452,71
€ 80.000.000.000
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Yunanistan (Greece)
–Yeliz ŞAHİN–
Yunanistan’ın nüfusu 10.718.565’tir
ve başkenti Atina’dır. 132.049 km2’lik
yüzölçümüne sahip Yunanistan’ın
komşuları; Türkiye, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk’tur. Yunanistan, Haziran 1959
tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) başvurmuş ve “Atina
Anlaşması” adıyla bilinen Yunanistan-AET Ortaklık Anlaşması 9 Temmuz 1961 tarihinde imzalanmış ve
Kasım 1962’de yürürlüğe girmiştir.
Atina Anlaşması’nda 22 yıllık bir geçiş sürecinin ardından Yunanistan ile
AET arasında gümrük birliği oluşturulması öngörülmüştür.
21 Nisan 1967 tarihinde yaşanan askeri darbeyi takiben yedi yıl süren Al1156

baylar cuntası döneminde Atina Anlaşması askıya alınmıştır. 24 Temmuz
1974 tarihindeki rejim değişikliğinin
ardından sivil yönetime geçilmesiyle
AET ile ilişkilerde de canlanma yaşanmıştır. Yeniden demokratik yönetime geçen Yunanistan, Batı Avrupalı
devletlerin de desteğiyle 12 Haziran
1975 tarihinde AET’ye üyelik başvurusunda bulunmuştur. Yunanistan’ın
üyelik başvurusuna ilişkin görüşünü
28 Ocak 1976 tarihinde açıklayan
Avrupa Komisyonu, Yunanistan’a
olumlu bir cevap verilmesi gerektiğini belirtirken, gerekli ekonomik
reformların hayata geçirilmesine imkân tanıyacak katılım öncesi hazırlık
sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Komisyon, ekonomik geri kalmışlık, siyasi istikrarsızlık ve bir diğer
ortak üye olan Türkiye ile çalkantılı
ilişkileri gerekçe göstermiştir. Bu duruma karşın Avrupa Komisyonu’nun
çekincelerini göz ardı eden Bakanlar Konseyi, 9 Şubat 1976 tarihinde
Yunanistan’ın başvurusunu koşulsuz
olarak kabul etmiş ve 27 Temmuz
1976’da Yunanistan ile katılım müzakerelerine başlanmıştır. Konsey’in
kararının arka planında mevcut üye
ülkelerin hiçbirinin Yunanistan’ın
üyelik başvurusuna karşı çıkan taraf
olarak görünmek istememesi etkili
olmuştur. Katılım müzakerelerinin
23 Mayıs 1979 tarihinde tamamlanmasını takiben Yunanistan’ın AT’ye
Katılım Antlaşması 28 Mayıs 1979
tarihinde imzalanmıştır. Katılım Antlaşması’nın Yunanistan Parlamentosu tarafından onaylanmasının ardından, Yunanistan 1 Ocak 1981 tarihinde AET’nin 10’uncu üyesi olmuştur.
(Bkz. Akdeniz Genişlemesi) YunanisAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

tan’ın üyeliğinde ülkedeki demokratik rejimi güçlendirme hedefinin ve
daha geniş siyasi ve güvenlik endişelerin etkili olduğu bilinmektedir.
Yunanistan’ın AET üyeliğinin ahlaki
bir görev olduğunu savunan Fransa Cumhurbaşkanı Valerie Giscard
D’Estaing’ın desteği belirleyici olmuştur. Yunanistan, 2000 yılında Schengen Alanı’nda, 2001’de ise Avro
Alanı’na dâhil olmuştur.
Yunanistan, 2009 yılında patlak veren Avro Bölgesi Borç Krizi ile Avrupa Birliği (AB) gündeminde yer
almıştır. Kriz, 2009 yılında göreve gelen Başbakan Yorgo Papandreu’nun,
hükümetin borç krizine girdiğini kabul ederek, kamu borcunun GSYH’ye
oranının Maastricht Kriterlerinde
(Bkz. Maastricht Kriterleri) izin verilen %3’lük düzeyin çok daha üzerinde %12,7 düzeyinde olduğunu
açıklamasıyla başlamıştır. Bu değerin Maastricht Kriteri eşik değerinin
beş katı olduğu ortaya çıkmış ve temerrüde düşme riskiyle karşılaşan
Yunanistan, AB ve Uluslararası Para
Fonu’ndan (IMF) yardım istemiştir.
Kemer sıkma önlemleri uygulama
taahhüdü karşılığında, Yunanistan,
AB ve IMF’den ilk kurtarma paketi
Mayıs 2010’da verilmek üzere toplamda 256,6 milyar Avro tutarında
yardım almıştır. Bu süreçte, Temmuz
2015’te düzenlenen referandumda, uluslararası kreditörlerle varılan
reform paketinin koşullarının Yunanistan halkının %61’i tarafından reddedilmesi nedeniyle Yunanistan’ın
Avro Alanı’ndan çıkış (Grexit) ihtimali telaffuz edilse de bu senaryo önlenmiştir. Sekiz yıl süren zorlu kemer
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sıkma önlemleri sonucunda, Yunanistan’ın ekonomik reform programı
nihayet 20 Ağustos 2018 tarihinde
sona ermiştir. Böylece, Yunanistan’ın
yeniden uluslararası finans piyasalarına borçlanabilmesinin de önü açılmıştır.
Yunanistan, 2015 yılında patlak veren göç krizi ile de AB’nin gündeminde yer almıştır. Ekonomik krizin
en akut döneminde, Yunanistan
mültecilerin en önemli AB’ye giriş
noktası haline gelmiştir. Türkiye ile
AB arasında gerçekleştirilen 18 Mart
2016 tarihli mülteci mutabakatıyla
Yunanistan’a geçen mülteci sayısı da
büyük ölçüde azalmıştır.
Parlamenter demokrasi ile yönetilen
Yunanistan’da, 7 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen seçimden, merkez
sağ görüşlü Yeni Demokrasi Partisi
(ND) %39,8 oy oranıyla birinci çıkmış ve parti genel başkanı Kiryakos
Miçotakis Başbakan olarak göreve
gelmiştir.
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Yunanistan için Görev
Gücü (Task Force for
Greece)
–Ömer Faruk ÖZTÜRK–
Yunanistan için Görev Gücü (The
Task Force for Greece – YGG), Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa
Birliği (AB) / Uluslararası Para Fonu
(IMF) uyumlaştırma programına
verilecek teknik yardımı koordine
etmek üzere Temmuz 2011’de oluşturulmuştur. YGG teknik AB kalkınma parasının harcanması ve Yunan
kamu yönetimi ile vergi sisteminin
reformuna teknik yardım sağlayacak
yaklaşık 50 personelden oluşmaktadır. YGG yerini Haziran 2015’te
bütün AB üyelerine teknik destek
sağlayacak Yapısal Reform Destekleme Servisi’ne (Structural Reform
Support Service-SRSS) bırakmıştır.
Okuma Listesi
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Yüksek Otorite 		
(High Authority)
–Kamuran REÇBER–
Paris Antlaşması (1952) ile kurulan
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
(AKÇT) içerisinde uluslarüstü karaktere sahip olan Yüksek Otorite,
10 Ağustos 1952 tarihinde Lüksemburg’ta kurulmuştur. Yüksek Otorite’nin ilk başkanlık görevini Jean
Monnet yapmıştır. Yüksek Otorite
kuruluşunun ilk altı ayında, görevlerini yerine getirebilmek için kendisine uygun idari yapılanmayı, çalışma yöntemlerini ve ortak pazarın
açılması için gerekli önlemleri kabul
etmiştir. Başlangıçta Yüksek Otorite dokuz üyeden oluşmaktaydı. Bu
üyelerden sekizi Üye Devletler tarafından ortaklaşa atanıyordu. Fransa
ve Federal Almanya ikişer, İtalya,
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg
birer üyeye sahipti. Yüksek Otorite’nin dokuzuncu üyesi bu sekiz üye
tarafından seçilmekteydi. Bu üyeler
altı yıllığına seçilmiş ve her iki yılda
bir üçte biri yenilenmeye tâbi tutulmuştur. Yüksek Otorite’nin Başkan
ve Yardımcısı üyeleri arasından iki
yıl için seçilmişlerdir. Yüksek Otorite
üyeleri, Üye Devletlerinin hükümlerinden bağımsız bir şekilde görevlerini yerine getirmiş ve Üye Devletler
de Yüksek Otorite’nin uluslarüstü
özelliğine saygı göstermişlerdir.
Yüksek Otorite, AKÇT’nin en önemli
ana kurumu olarak kabul edilmiştir.
Ancak, bu kurum 1965 yılında kabul
edilen ve 1967 yılında yürürlüğe
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giren Füzyon Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu Komisyon’ları ile birleştirilerek tek Komisyon’a dönüştürülmüştür. Diğer bir
ifadeyle bu kurum Avrupa Toplulukları Komisyonu’na dönüşmüştür.
Yüksek Otorite, AKÇT açısından kendisine verilen görevleri yerine getirmiştir. Bu anlamda, Yüksek Otorite
kararlar almış, tavsiyelerde bulunmuş ve görüşler kabul etmiştir. Yüksek Otorite’nin kararları bağlayıcı
nitelikte olmuştur. Yüksek Otorite,
Ekonomik İnceleme Komitesi de
dâhil olmak üzere gerekli inceleme
komiteleri kurmuştur. Yüksek Otorite kendi birimlerinin işleyişini sağlamak için gerekli bütün idari düzenlemeleri yapmıştır.
Günümüzde Komisyon olarak nitelendirilen bu kurum, Avrupa Birliği’nin (AB) özellikle yürütmeye
(yasama, denetleme vb. görevleri
de bulunmaktadır) ilişkin yetki kullanma yetkisiyle donatılan bir ana
organdır. Bu durum AB Antlaşması
md. 13’te açıkça düzenlenmektedir.
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Yüksek Temsilci		
(High Representative)
–Arzu DEMİREL ve Burak TANGÖR–
Yüksek Temsilcilik makamı ilk olarak Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
(ODGP) için Yüksek Temsilci adıyla
Amsterdam Antlaşması’nda oluşturulmuştur. Bu görev, aynı zamanda Konsey Genel Sekreteri tarafından yürütülmekteydi. 1999-2009
dönemi arasında NATO eski Genel
Sekreteri Javier Solana, ODGP için
Yüksek Temsilci olarak görev yapmıştır. Ancak Lizbon Antlaşması’na
kadar devam eden dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) dış ilişkilerinin
yürütülmesi bağlamında kurumsal
dağınıklık söz konusuydu. Öyle ki
Henry Kissinger’a atfedilen ve AB’yle konuşmak istendiğinde kimin
aranacağı sorusu ile bu durum dile
getirilmektedir. Bu kurumsal sınırlılık Avrupa Anayasal Antlaşması
çalışmaları sırasında Birlik Dışişleri
Bakanı adı altında tek bir makamla
birleştirilerek çözülmek istenmiştir.
Fakat Anayasal Antlaşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının
ardından isim değişikliği ile Lizbon
Antlaşması’yla Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
adını almıştır. Bu bakımdan Konsey
Genel Sekreterliği ile Dış İlişkiler Komiserliği birleştirilerek gelen önemli
yenilik, bu sorunun bir nevi çözümü
niteliğinde olmuş ve AB’nin dış ilişkilerinin tek merkezden yürütülmesi
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sağlanmıştır. Böylece Yüksek Temsilcinin rolü yeni sorumluluklarla birlikte genişletilmiştir. Söz konusu görev ve sorumluluklar, Lizbon Antlaşması’nda başta ABA md. 18 ve md.
27 olmak üzere çeşitli maddelerde
düzenlenmiştir. Yüksek Temsilci,
Avrupa Komisyonu başkanının da
mutabakatıyla Zirve tarafından nitelikli çoğunlukla beş yıllığına atanmaktadır. Yüksek Temsilci aynı zamanda Komisyon üyesi olduğu için
tüm komisyon üyeleri gibi atanmasında Parlamento’nun da onayı gerekmektedir. Lizbon Antlaşması’nın
yürürlüğe girmesiyle 2009 yılında
bu göreve atanan ilk kişi Catherine
Ashton olmuştur. 2014-2019 yılları
arasında Federica Mogherini Yüksek
Temsilcilik görevinde bulunmuştur.
1 Aralık 2019 tarihinden itibaren bu
görev Josep Borrell tarafından yerine getirilmektedir.
Yüksek Temsilci, ODGP ve Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın
(OGSP) şekillendirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Birleşmiş
Milletler (BM) gibi uluslararası örgütlerde AB’yi temsil eder. AB dış
politikasında tutarlılığın sağlanması
amacıyla çalışır. Bu bağlamda dünya
genelinde bir AB eylemi için ortak
yaklaşımın oluşturulması amacıyla
Dış İlişkiler Konseyi’ne başkanlık
eder. Lizbon Antlaşması ile birlikte
aynı zamanda Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı da olan Yüksek
Temsilci, dış ilişkilerle ilgili olarak
Komisyon Başkanı’na düzenli olarak
bilgi verir. Komisyon Başkan Yardım1160

cısı olarak AB’nin kalkınma, ticaret,
Avrupa Komşuluk Politikası, insani
yardım gibi dış politika araçlarını
düzenler. Komisyon bünyesindeki sorumluluklarını yerine getirirken Komisyon’un işleyişine ilişkin
usullere tabidir. Konsey ve Komisyon’daki görevlerine paralel olarak
dış politikada tutarlılığı sağlaması
beklenmektedir. Avrupa Güvenlik
Stratejisi ve Avrupa Birliği Küresel
Stratejisi ile ortaya konan genel ilkeler çerçevesinde dış politikanın
gerçekleştirilmesi için ve AB Üye
Devletlerinin öncelikleri arasında
uyumun tesisi için çalışır. Avrupa
Savunma Ajansı ve AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nün başkanlığını
yürütmesinin yanı sıra Zirve çalışmalarına katılmaktadır. Ayrıca Avrupa Parlamentosuna güvenlik ve
dış politika meseleleri ve araçlarına
ilişkin düzenli olarak danışmakta ve
Parlamento’yu bilgilendirmektedir.
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Yürütme (Executive)
–İlke GÖÇMEN–
Yürütme ile ana hatlarıyla yasa
önerme ve uygulama yetkisi kastedilmektedir. Avrupa Birliği (AB)
özelinde yasama yetkisi, bugün için,
ana hatlarıyla Komisyon (ve kısmen
Konsey) tarafından kullanılmaktadır.
Yürütme, ana hatlarıyla siyasi, norm
koyma ve idari boyutlara sahiptir.
Avrupa Birliği (AB) özelinde, yürütme yetkisi siyasi açıdan bugün için
AB Zirvesi ve Komisyon tarafından
kullanılmaktadır. AB Zirvesi, “Birliğe
gelişimi için gerekli itici gücü sağlar
ve buna yönelik genel siyasi yönelimleri ve öncelikleri belirler” (AB
Antlaşması md. 15). Komisyon ise,
diğerlerinin yanında, “Antlaşmalar’da öngörülen koşullara uygun
olarak … yürütme ve yönetim işlevlerini yerine getirir” (AB Antlaşması md. 17). Yürütme yetkisi norm
koyma açısından siyasi açıdan bugün için Komisyon ve kısmen Konsey tarafından kullanılmaktadır. Bir
yandan, “yasama tasarrufları, Antlaşmalar’da aksi öngörülmedikçe,
ancak Komisyon’un önerisi üzerine
kabul edilebilir”. Diğer yandan, Komisyon, yetki devrine dayanan tasarruf aracılığıyla ve Komisyon ile
yerine göre Konsey uygulama tasarrufu aracılığıyla yürütmeye ilişkin norm koyma yetkisini kullanır.
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Yürütme yetkisi idari açıdan bugün
için Komisyon tarafından kullanılmaktadır. Komisyon, “Antlaşmalar’ın ve kurumlar tarafından Antlaşmalar’a dayanarak kabul edilen
tedbirlerin uygulanmasını sağlar”
(AB Antlaşması md. 17). Bununla
birlikte, AB, idare söz konusu olduğunda ancak ulusal otoritelerle birlikte bütünlenerek onlarla işbirliği
halinde işleyebilmekte ve işlevlerini
yerine getirebilmektedir. Nitekim
kurucu antlaşmaya göre de “Üye
Devletler, hukuken bağlayıcı Birlik
tasarruflarını uygulamak için gerekli
tüm ulusal hukuk tedbirlerini kabul
eder” (ABİHA md. 291). Örneğin AB
vize başvuruları ile ilgili kuralları belirlese de Üye Devletlerin memurları bu kurallar çerçevesinde bir vize
başvurusu hakkında karar verir.

Zımni Yetki		
(Implied Competence)
–A. Aslı BİLGİN–
Zımni yetki, kurucu antlaşmalarda
Avrupa Birliği’ne (AB) tanınan bir
yetkinin kullanımı için, antlaşmada
yer almamakla birlikte, gerekli olan
her türlü diğer yetki veya yetkilerdir. Dolayısıyla zımni yetki olmadan
kurucu antlaşmada tanınan yetkinin
veya ulaşılmak istenen hedefin tam
anlamıyla kullanımı veya o hedefe
ulaşılması mümkün değildir. İşte bu
noktada Birliğin gerekli olan zımni
yetkiye sahip olduğu kabul edilmektedir. Zımni yetki, Birliğin iç yetkisine dahil olan bir konuda söz konusu
olabileceği gibi dış yetkisine dahil
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bir konu için de geçerli olabilir. Ancak, zımni dış yetkinin varlığından
söz edebilmek için o konuda kurucu
antlaşmalarda düzenlenmiş açık bir
iç yetkinin varlığı ön koşuldur. Örneğin taşımacılık gibi, kurucu antlaşmalarda AB’ye açık bir iç yetkinin
verildiği konularda Birliğin üçüncü
ülkelerle aynı konuda uluslararası
anlaşmalar yapabileceği, bu konuda zımni yetkisi olduğu kabul edilmektedir.
Okuma Listesi
Bayram, Mehmet Hanifi. Avrupa
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Ziebell Davası 		
(Ziebell Case)
–İlke GÖÇMEN–
Ziebell davası, C–371/08 sayı ve 8
Aralık 2011 karar tarihli olup özellikle Türkiye – Avrupa Birliği (AB)
ortaklık hukukunun maddi boyutu
–Türk işçileri– ile ilgilidir.
Ziebell davasının maddi ve hukuki vakaları şöyle özetlenebilir. Bay
Ziebell, Almanya vatandaşı ile evlenmeden soyadı ile Örnek, 18
Aralık 1973’te Almanya’da doğmuş
ve ailesinin yanında büyümüştür.
Bay Ziebell, 1991 yılında babasının
1162

vefatının ve annesinin bakımevine
alınmasının ardından aile üyelerinden ayrı yaşamaya başlamıştır. Bay
Ziebell, okulunu bitirememiş, inşaat boyama çıraklığını da tamamlayamamış, geçici işler bulsa da işsiz
veya hapiste geçirdiği zamanlar
çoğunlukta olmuştur. Bay Ziebell,
Temmuz 2000 ile hakkında alınan
sınır dışı kararının tarihi arasında
herhangi bir işte çalışmamıştır. Bay
Ziebell, aynı zamanda, uyuşturucu
kullanmakta olup rehabilitasyon
çalışmalarından sonuç alamamıştır.
Bununla birlikte, Bay Ziebell, Ekim
2008’de bir uzmanlık kurumundan
aldığı terapi sayesinde uyuşturucu ile bağlantılı sorunları çözülmüş
gözükmektedir, o günden sonra
herhangi bir suç işlememiştir, dahası 30 Aralık 2009’da evlenmiş,
baba olmuş ve çalışmaya başlamıştır. Yetkili makamlar, bundan önce,
6 Mart 2007 tarihinde hakkında
sınır dışı etme kararı almıştır, zira
Bay Ziebell’in davranışı sosyal düzende ciddi bozulma oluşturmaktadır ve yeniden ciddi suç işleyeceğine dair spesifik ve yüksek bir risk
mevcuttur. Bay Ziebell, bu karara
karşı ulusal mahkeme önüne gitmiş, ancak 3 Temmuz 2007’de itirazı reddedilmiştir. Bay Ziebell, bu
kararı temyiz ettiğinde 1/80 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) md.
14’ün 2004/38 sayılı Direktif md.
28(3/a) ile paralel yorumlanacağını,
dolayısıyla 10 yıldan uzun süredir ev
sahibi Üye Devlette hukuka uygun
olarak ikamet ettiğinden yalnızca
kamu güvenliğinin emredici sebepleri ile sınır dışı edilebileceğini ileri
sürmüştür. Yetkili makam ise, ortakAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

lık hukukunun Türk vatandaşları ile
Birlik vatandaşlarını tam anlamıyla
eşitlemeyi gerektirmediği, dolayısıyla 2004/38 sayılı Direktif md.
28(3/a)’nın –açıkça aynı ifadelere
yer vermeyen– 1/80 sayılı OKK md.
14’e genişletilemeyeceği kanısındadır. Ulusal mahkeme, meseleyi ön
karar prosedürü aracılığıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD)
taşıyarak AB hukukunun yorumunu
talep etmiştir.
ABAD, Ziebell kararı ile şu tespitlerde bulunmuştur. İlk olarak, 1/80
sayılı OKK’nın kapsamındaki bir Türk
vatandaşı ev sahibi Üye Devlette
10 yılı aşkın süre hukuka uygun ve
devamlı olarak ikamet ettiyse hangi sebeple sınır dışı edilebilir sorusu
yanıtlanmıştır. Öncelikle, yerleşik
içtihat hukuku uyarınca 1/80 sayılı
OKK md. 7/2 doğrudan etkili olup
Bay Ziebell bu maddedeki koşulları taşımaktadır. Dolayısıyla, Bay
Ziebell, bu madde çerçevesinde
herhangi bir ücretli işte serbestçe
çalışabilme ve onun tamamlayıcısı olarak ikamet hakkı sahibidir. Bu
haklar yalnızca iki ihtimal altında
kısıtlanabilir: 1/80 sayılı OKK md.
14 temelinde kamu düzeni, kamu
güvenliği veya kamu sağlığı nedeniyle veya ilgili kişi herhangi bir
meşru sebep olmaksızın oldukça
uzun bir zaman ilgili devletin ülkesini terk etmişse. ABAD, bugüne
kadar, ortaklık hukukundaki kamu
düzeni kavramını AB İç Pazar hukukundaki – Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİHA) md. 45
ve 64/221 sayılı Direktif– ile paralel
biçimde yorumlamıştır. Buna karAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

şın, 2004/38 sayılı Direktif, 64/221
sayılı Direktif’in yerine almıştır ve
sınır dışı etme sebeplerini ana hatlarıyla ev sahibi devletteki ikamet
süresine göre ağırlaştırmıştır. Yerleşik içtihat hukukuna göre ortaklık
hukuku mümkün olduğu ölçüde AB
hukuku ile paralel yorumlanır ve bu,
kurucu antlaşma maddelerinin yanı
sıra onları uygulamayı ve açıklamayı tasarlayan ve o maddeler temelinde kabul edilen ikincil mevzuat
bakımından da geçerlidir. ABAD, bu
arka planda, ortaklık hukukundaki
kamu düzeni kavramını 64/221 sayılı Direktif ışığında yorumlanmışsa
bile, aynı durum, 2004/38 sayılı Direktif ile getirilen sınır dışı etmeye
karşı koruma sistemi bakımından
geçerli olamaz. AB hukukunun bir
hükmünün ortaklık hukukuna kıyasen uygulanabilir olup olmadığı, ortaklık anlaşması ile AB hukukunun
ilgili aracının hedefleri ve bağlamı
arasındaki kıyaslama aracılığıyla
belirlenebilir. Ortaklık anlaşması,
işçilerin serbest dolaşımının tedrici
biçimde tamamlanması ile kısıtlı,
salt ekonomik amaç gütmektedir,
oysaki 2004/38 sayılı Direktif, salt
ekonomik amaç gütmenin çok ötesine geçerek Birlik vatandaşlarının
serbest dolaşım ve ikamet hakkını
kolaylaştırmak ve güçlendirmek için
çıkarılmıştır. 2004/38 sayılı Direktif,
bu amaçla sınır dışı kararı karşısında Birlik vatandaşının ev sahibi Üye
Devletteki entegrasyon derecesinin
yüksekliğine dayalı, güçlendirilmiş
bir koruma sistemi getirmiştir. Birlik
vatandaşlığı, AB hukukunun gelişiminin mevcut aşamasının bir özelliği olup bu koruma sisteminin yalnız1163

ca Birlik vatandaşları için tanınmasını haklı kılmaktadır. Sonuç olarak,
ortaklık hukuku ile 2004/38 sayılı
Direktif arasındaki lafza, hedefe ve
amaca yönelik esaslı farklılıklar nedeniyle, 2004/38 sayılı Direktif md.
28(3/a) 1/80 sayılı OKK md. 14’e aktarılamaz. Ziebell kararı, bu yönüyle,
ABAD’ın Bozkurt davası (C–434/93)
ile başlattığı, ortaklık hukuku mümkün olduğu ölçüde AB hukuku ile
paralel yorumlanır prensibinin otomatik bir paralel yorum sonucu
doğurmayacağına ilk kez işaret etmiştir. Ziebell kararı, bu yönden, Demirkan davası (C‑221/11) ile takip
edilmiştir.
İkinci olarak, 1/80 sayılı OKK md. 14
anlamında kamu düzeni kavramı yorumlanmıştır. ABAD’a göre, birincisi,
bu maddeyi uygulamak açısından
2004/38 sayılı Direktif artık uygun
bir referans çerçevesi olmadığına
göre, en uygun yeni referans çerçevesi Üye Devlet ülkesinde hukuka
uygun uzun dönem mukimler ile
ilgili 2003/109 sayılı Direktif olarak
gözükmektedir. Buna göre bir uzun
dönem mukim, yalnızca kamu düzenine veya kamu güvenliğine yönelik
gerçek ve yeterince ciddi bir tehlike
teşkil ediyorsa sınır dışı edilebilir.
Ev sahibi Üye Devlet, bu karara varmadan evvel, ilgili kişinin ülkesinde ne kadar süre kaldığı, yaşı, sınır
dışı etmenin ilgili kişi ve aile üyesi
açısından sonuçları, ev sahibi devlet ile ve köken devleti ile bağının
derecesi mülahazalarını dikkate almalıdır. Cezai hükümler, otomatik
olarak, sınır dışı etme kararını haklı
göstermez. Yetkili makamlar, ancak
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vaka bazında ve orantılılık ilkesi ile
temel haklara uygun olmak kaydıyla, ilgili kişinin bireysel davranışının toplumun temel çıkarlarından
birisini etkileyen mevcut, hakiki ve
yeterince ciddi bir tehlike oluşturduğunu göstererek kamu düzeni ve
kamu güvenliği temelinde önlem
alabilir. Ulusal mahkeme, sınır dışı
kararının hukuka uygunluk denetimine çağrıldığında, yetkili makamın
nihai kararının ardından gerçekleşen maddi vakaları, mevcut tehlikenin durduğunun veya esaslı olarak
azaldığının işareti olarak göz önüne
alabilir. Ulusal mahkeme, ilgili Türk
vatandaşının durumu ile ilgili tüm
alakalı etmenler ışığında sınır dışı
etme kararının haklı olup olmadığına karar verecektir. Ziebell kararı,
bu yönüyle, kamu düzeni kavramını
aydınlatan kararlardan birisi olmuştur.
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Zirve (European Council)
–Kamuran REÇBER–
Batı Avrupa devletleri tarafından Avrupa Toplulukları’nın kurulmasına
rağmen Avrupa’da siyasi bir birliktelik ilk etapta oluşturulamamıştır.
Avrupa Toplulukları Üye Devletlerinin devlet veya hükümet başkanları
siyasi mahiyetteki kararlarını, Avrupa Toplulukları Konseyi’nde (şimdiki
adıyla Konsey) almak yerine enformel şekilde toplanarak tesis etmeyi
tercih etmişlerdir. Bu tür toplantılar
Avrupa Toplulukları bünyesinde Zirve (sommet) olarak adlandırılmıştır.
1961 yılında başlayan ilk zirve toplantısının ardından bu Konsey, V.
Giscard d’Estaing’in girişimi ile 9–10
Aralık 1974 tarihlerinde Paris’te
toplanan Avrupa Ekonomik Topluluğu Zirvesi esnasında enformel bir
organa dönüşerek faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu toplantının ardından
Üye Devletlerin devlet veya hükümet başkanları ile Komisyon Başkanı’nın iştirak ettiği Zirve’nin yılda
üç kez toplanması benimsenmiştir.
Zirve’nin oluşturulma gayesi, Avrupa Toplulukları sürecinde oluşabilen
siyasi tıkanıklıkları Üye Devletlerin
birinci dereceden yetkilileri tarafından ivedi olarak çözüme bağlamak,
Avrupa Toplulukları’na siyasi bir etkinlik kazandırmak ve entegrasyonu
teşvik etmek şeklinde verilebilir.
Zirve’de yer alan kişilere yardımcı
olmak amacıyla Dışişleri Bakanları ve Komisyon’un bir temsilcisi de
toplantılara iştirak etmiştir.
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Zirve toplantılarında genel ve siyasi
konular ele alınmıştır. Örneğin 1990
yılının Nisan ayında yapılan Zirve
toplantısında, Almanya’nın birleştirilmesi, Liberya iç savaşı, orta ve
doğu Avrupa devletleri ile ilişkiler
vb. konular ele alınmıştır. Bununla
birlikte 1993 yılının Haziran ayında
yapılan Zirve toplantısında benimsenen Kopenhag Kriterleri daha
sonra AB’ye üye olarak alınacak
devletler için uyulması gereken
veya yerine getirilmesi zorunlu olan
koşullar/kriterler olmuştur.
Zirve’ye ilişkin somut düzenlemeleri Avrupa Toplulukları sisteminde
ilk kez Avrupa Tek Senedi’nde (ATS)
(1987) tespit etmek olasıdır. Zirve’nin kimlerden oluşacağı şeklindeki bilgiler, ATS md. 2’de yer almış,
ancak bu maddede Zirve’nin görevlerine ilişkin bilgilere değinilmemiştir. ATS md. 2’nin son bendinde
Zirve’nin toplantılarını yılda üç kez
değil iki kez yapması benimsenmiştir. AB üyesi devletlerin devlet veya
hükümet başkanları ile Komisyon
Başkanı’nı bir araya getiren AB Zirvesi, Lizbon Antlaşması (2009) düzenlemeleriyle AB’nin ana kurumu
olmuştur.
AB bünyesindeki AB Zirvesi’ni (Conseil européen) 5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan ve aynı zamanda uluslararası bir örgüt olan Avrupa Konseyi
(Conseil de l’Europe) ile karıştırmamak gerekir. Kavram karmaşası
oluşturmamak amacıyla bu kurumu
AB Zirvesi şeklinde kabul etmek bir
çözüm olarak görülebilir.
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AB Zirvesi, Komisyon Başkanı ve
kendi Başkanı –Zirve Başkanı– da
dâhil olmak üzere, Üye Devletlerin
devlet veya hükümet başkanlarından oluşmaktadır. Güvenlik politikasından ve dış işlerinden sorumlu
Yüksek Temsilci de kendi çalışmalarına katılmaktadır. AB Zirvesi,
AB’ye, kalkınması için gerekli olan
güdülenmeleri vermekte, genel siyasi öncelikleri ve yönlendirmeleri
tanımlamakta, ancak yasama işlevini yerine getirememektedir.
AB Zirvesi’nin bazı görev ve yetkilerini gerek AB Antlaşması gerek
AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) ilgili düzenlemeleri itibarıyla şu şekilde özetlemek
mümkündür: (i) AB Antlaşması md.
2’de belirtilen ilkeleri ciddi ve sürekli olarak ihlal eden devlet(lere)
yönelik tespitte bulunmak; (ii) Komisyon’un üye sayısını değiştirmek
ve Komisyon Başkanı’nı nitelikli
oy çokluğu ile belirleyerek Avrupa
Parlamentosu’na sunmak ve Komisyon’u nitelikli oy çokluğuyla atamak; Komisyon Başkanı ile uzlaşarak, nitelikli oy çokluğuyla hareket
ederek Yüksek Temsilci’yi atamak
ve aynı prosedüre göre bu kişinin
görevine son vermek; (iii) AB’nin
stratejik amaçlarını ve çıkarlarını
tanımlamak; (iv) Konsey ile birlikte
hareket ederek (oy birliği ile) ortak
dış ve güvenlik politikasını tanımlamak ve uygulamak; (v) Savunmaya
etkileri olan konular da dâhil olmak
üzere, AB’nin stratejik çıkarlarını
tanımlamak, amaçlarını belirlemek
ve ortak dış ve güvenlik politikasının genel yönlendirmelerini ta1166

nımlamak ve bu konudaki gerekli
kararları kabul etmek; (vi) Kurucu
antlaşma değişikliğinde olağan ve
basitleştirilmiş revizyon usulündeki
kendisine tanınan yetkileri kullanmak; (vii) AB’den çekilmek –üyelikten ayrılmak– isteyen Üye Devlet(lere) yönelik yetki kullanmak;
(viii) Özgürlük, güvenlik ve adalet
alanında yasal ve operasyonel planlamaya yönelik stratejik yönelimleri
tanımlamak; (ix) Cezai konularda
adli işbirliğine ilişkin kendisine ait
olan yetkileri kullanmak; (x) Polisiye
işbirliği alanında kendisine tanınan
yetkileri kullanmak; (xi) Üye Devletlerin ve AB’nin ekonomi politikalarının önemli yönlendirici ilkeleri
hakkında bir değerlendirme yapmak ve bir sonuca ulaşmak; Konsey
ve Komisyon tarafından hazırlanan
yıllık ortak rapora dayanarak her yıl
AB’deki istihdam durumunu değerlendirmek ve bu konudaki sonuçları
kabul etmek; (xii) AB ve Üye Devletlerin etkili bir biçimde hareket
etmelerine olanak sağlamak amacıyla, AB’nin karşı karşıya olduğu
tehditlerin düzenli olarak değerlendirmesine girişmek; (xiii) AB bünyesindeki Konsey tertiplerine ilişkin
yetki kullanmak; (xiv) Komisyon
üyelerinin seçilmesine ilişkin yetkileri kullanmak; (xv) Avrupa Merkez
Bankasının üyelerini atamak; (xvi)
Çok yıllı mali çerçeve kapsamındaki yetkileri kullanmak; (xvii) Kurucu antlaşmaların ülkesel uygulama
alanına ilişkin yetki kullanmak.
AB Zirvesi, Başkanı’nın daveti üzerine yılda (genellikle Haziran ve Aralık aylarında) iki defa toplanmaktaAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

dır. Durumun gerektirmesi halinde,
Başkan, AB Zirvesi’ni olağanüstü
toplantıya da çağırabilmektedir.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 136–137.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
205–210.

Zirve Başkanı (President
of the European Council)
–Kamuran REÇBER–
Avrupa Birliği (AB) sisteminde Zirve Başkanı, AB Zirvesi Başkanı olmaktadır. Zirve Başkanı, AB Zirvesi
tarafından iki buçuk yıllık bir süre
için nitelikli oy çokluğu ile seçilmektedir. İlgili Başkan bir kez daha
seçilebilmektedir. Ağır kusur veya
görevini yapamayacak nitelikte bir
engelin olması halinde, AB Zirvesi,
aynı usule göre Başkanı’nın görevine son verebilmektedir. Zirve Başkanı; (i) AB Zirvesi’nin çalışmalarına
başkanlık etmekte ve bu çalışmaları
yürütmektedir; (ii) Genel İşler Konseyi’nin çalışmaları temelinde ve
Komisyon Başkanı ile işbirliği halinde AB Zirvesi’nin çalışmalarının
hazırlanmasını ve sürekliliğini sağlamaktadır; (iii) AB Zirvesi bünyesinde
uzlaşmayı ve uyumu kolaylaştırmak
için çaba göstermekte; (iv) AB Zirvesi’nin her toplantısının ardından
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Avrupa Parlamentosuna bir rapor
sunmaktadır.
Zirve Başkanı, Yüksek Temsilci’nin
yetkilerine halel gelmeksizin, kendi düzeyi ve niteliğinde, ortak dış
ve güvenlik politikası konularında
AB’nin dış temsilini de sağlamaktadır. Zirve Başkanı, görevde olduğu
süre içerisinde ulusal görev üstlenememektedir.
Okuma Listesi
Reçber, Kamuran. Avrupa Birliği
Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa:
Dora Yayınları, 2018, s. 141–142.
Baykal, Sanem ve Göçmen, İlke.
Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku,
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016, s.
206–207.

Zorunlu Gereksinimler
(Mandatory
Requirements)
Bkz. Kamu Yararına İlişkin Ağır Basan Sebepler
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Zorunlu Harcamalar
– Zorunlu Olmayan
Harcamalar (Compulsory
Payments – Non
Compulsory Payments)
–Ceran ARSLAN OLCAY–
Bütçe harcamaları açısından zorunlu harcamalar ve zorunlu olmayan
harcamalar olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya gidilebilmektedir. Zorunlu harcamalar, uluslararası antlaşmalardan ya da Birliğin kurucu
antlaşmalarından doğan tüm harcamaları kapsamaktadır. Özellikle
Konsey’in son sözü söylediği, tarım
harcamaları gibi harcamaları kapsamaktadır. Bütçe harcamalarının
çoğunu oluşturan, diğer tüm harcamalar (yapısal harcamalar, üçüncü
ülkelere yapılan yardımlar başlıcalarıdır) ise zorunlu olmayan harcamalar olarak sınıflandırılmaktadır.
Birlik bütçesinde yer alan harcamaların bu şekilde ayrıştırılması, bütçenin özellikle Parlamento ve Konsey
tarafından onaylanması sürecinde
de son derece önemli prosedürlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir.
Harcama tutarları açısından son söz
zorunlu harcamalar için Konsey’e ait
iken, zorunlu olmayan harcamalar
için Parlamento’ya aittir.
Avrupa Birliği (AB) Bütçesi’nin harcama kalemleri ve bütçenin hazırlanması AT Antlaşması’nın 268-280
maddeleri arasında ele alınmıştır.
Bu doğrultuda, ilk olarak Komisyon
bütçe teklifini Konsey’e sunar. Kon1168

sey’den geçen bütçe taslağı, Parlamento’ya gönderilir. Parlamentonun yetkisi harcama kalemlerine
göre değişmektedir. Zorunlu harcamaları (bütçenin yaklaşık % 40’ı,
ağırlığı tarım destekleridir) oluşturan kalemlerde yalnızca görüş bildirebilmekte, Konsey Parlamento’nun
görüşünü dikkate alır ve dikkate almaz, bütçeyi karara bağlamaktadır.
Zorunlu harcama dışındaki kalemlerde (bütçenin yaklaşık %60’ı) ise
Parlamentonun taslağı değiştirme
hakkı bulunmaktadır. Nihai bütçe
Parlamento tarafından onaylanmakta ve Parlamento Başkanı tarafından imzalanmaktadır.
Uygulamada, bütçe hazırlıkları sırasında Parlamento, Konsey ve Komisyon arasında sürekli bir danışma
ve işbirliğinin mevcudiyetine önem
verilmektedir
Lizbon Antlaşması ile Parlamento’nun yetkileri artırılmak suretiyle
zorunlu harcamalar ve zorunlu olmayan harcamalar arasındaki fark
büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
2005 yılına kadar AB Bütçesi, zorunlu harcama kalemi tarım politikası,
zorunlu olmayan harcama kalemleri ise yapısal harcamalar, iç ve dış
politika hizmetleri, idari harcamalar, katılım öncesi mali yardım ve
rezervler olmak üzere yedi başlığa
ayrılmıştır. 2005 sonrası bu başlıklar
zorunlu harcama olan sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların
kullanımı, zorunlu olmayan akılcı ve
içsel büyüme, ve yönetimi, güvenlik
ve vatandaşlık, küresel Avrupa harAVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

camaları ve idare ve telafiler olmak
üzere altıya indirilmiştir. Bu başlıklar
içerisinde, en büyük pay, %44,9 ile
akılcı ve içsel büyümeye, %41,92
oranında da tarım, çevre, bölgesel farklılıklar ve doğal kaynakların
kullanımı ve yönetimi gibi konuları
ağırlıklı olarak kapsayan sürdürülebilir kalkınmaya ayrılmıştır.
Okuma Listesi
The Multiannual Financial Framework Explained, 2013, http://
ec.europe.eu/budget/mff/introduction/index_en.cfm
Bilici, Nurettin. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayınevi, 2005,
Ankara.
Olcay, Arslan Ceran. Avrupa Birliği
Ortak tarım Politikası’nın Geleceği,
Ankara, Yetkin Yayınevi, 2015.

Zürih Konuşması 		
(Zurich Speech)
–Haluk ÖZDEMİR–
Winston Churchill tarafından 19 Eylül 1946’da Zürih Üniversitesi’nde
yapılan ve “Avrupa Birleşik Devletleri” ifadesinin kullanıldığı tarihi bir konuşmadır. Bu konuşmanın
ardından Avrupa’da bir bütünleşme hareketinin başlaması gerektiği
konusundaki görüş ve hareketler
ivme kazanmıştır. İngilizler geleneksel olarak kıta Avrupası siyasetinin
dışında kalmayı ve dengeleyici güç
olarak hareket etmeyi tercih eder.
AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ

Bu anlamda bir İngiliz devlet adamının Avrupa Birleşik Devletleri gibi
iddialı bir bütünleşmeden bahsetmesi ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir.
Fakat dönemin uluslararası yapısına
bakıldığında bu o kadar da şaşırtıcı değildir. İkinci Dünya Savaşının
ardından İngilizler, Avrupa’da geleneksel dengeleyici rollerini oynama
kapasitesini kaybetmiştir. Üstelik
yine önemli ve yeni bir gelişme olarak savaşın hemen ardından ideolojik çatışmaların ön plana çıktığı bir
Soğuk Savaşın belirtileri gözlemlenmeye başlamıştır. Dengeleyici rol
oynayamayacak olan İngilizler, en
azından ideolojik olarak kendilerine
yakın hissettikleri liberal ülkelerin
komünist blok karşısında bütünleşmesini ve direnmesini savunmaya
başlamıştır. Dolayısıyla Churchill’in
Zürih’te yaptığı Avrupa Birleşik
Devletleri konuşması bu bağlama
oturmaktadır. Burada yapılan öneri,
özellikle Almanya ve Fransa’nın birlikteliğine dayalı bir bütünleşmeyi
savunmakta ama İngilizleri bunun
içerisinde görmemektedir.
Konuşma, büyük bir potansiyele sahip olan Avrupa’nın milliyetçi kavgalar yüzünden İkinci Dünya Savaşı
sonrasında düştüğü durumu özetleyerek başlar. Bu durumdan kurtulabilmek için bir “Avrupa ailesi” yaratmaktan ve buna kurumsal bir yapı
kazandıracak olan “bir tür Avrupa
Birleşik Devletleri”nden söz eder.
Bunun altyapısının zaten Richard
Coudenhove Kalergi önderliğindeki Pan-Avrupa Hareketi tarafından
hazırlandığını belirtir. İngiliz Uluslar
Topluluğu’nun (Commonwealth) bu
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konuda örnek alınabileceğini ve bu
tür gruplaşmaların gelecekte yaygınlaşacağını vurgular. Avrupa’da
artık intikam döneminin bitmesi gerektiğini, geçmişteki düşmanlıkların
unutulup yapılan kötülüklerin affedilip geleceğe bakılması gerektiğini
belirtir. Churchill’e göre iki dünya
savaşı da Avrupa’da başladığı için
Avrupa’nın güvenlik ve barışı dünya
güvenlik ve barışı için de önemlidir.
Bu bağlamda Churchill’in Zürih konuşmasını, aynı yıl Fulton, Missouri’de yaptığı Soğuk Savaş ve Demir
Perde konuşmasıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Zira Zürih konuşmasının son kısmında da nükleer
silahların yarattığı tehlikelerden söz
etmektedir. Churchill’e göre Avrupa
ailesinin yeniden yaratılması ancak
Almanya ve Fransa arasındaki bir
ortaklıkla mümkün olabilir. Avrupa
Birleşik Devletleri’nin yapısı, büyük
ya da küçük devletleri ayırdetmeksizin herkesin avantajına olacak federal bir birlikteliğe dayanmalıdır. Savaş bitmiş, silahlar susmuş ama Avrupa için tehlikeler ortadan kalkmamıştır. Avrupa Birleşik Devletleri’nin
oluşturulmasına yönelik ilk adım bir
Avrupa Konseyi oluşturulması olabilir. Churchill, konuşmasını Avrupa
yeniden doğsun (Let Europe Arise!)
diyerek bitirmiştir. Bu nedenle konuşma, “Churchill’in Avrupa Birleşik
Devletleri konuşması” ya da “Avrupa Yeniden Doğsun” konuşması olarak da bilinir.

fından hazırlanan Avrupa Kömür
Çelik Topluluğu önerisiyle hayata
geçirilmiş, buradan başlayan süreç,
Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşuna
kadar uzanmış ve devam etmektedir.
Okuma Listesi
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Avrupa Bütünleşmesinin Teori ve Dinamikleri, 3. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2019.

Churchill’in bu konuşmayla ortaya koyduğu Alman-Fransız eksenli
Avrupa vizyonu, daha sonra Jean
Monnet ve Robert Schuman tara1170
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