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“Promisso est obligatio” 

 
 

 
AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDE TÜRK VATANDAŞLARINA 

GETİRİLEN VİZE ALMA MECBURİYETİ 
 
 

 
 
1. Vizenin Başlangıcı 

 
Federal Almanya 4 Temmuz 1980 tarihli Nota ile, Türkiye ile 19531 yılında akdetmiş olduğu 
ve karşılıklı vize muaflığını öngören Anlaşmayı feshederek, Türk Hükümetine, “Avrupa 
Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşmasının” 7. 
maddesi uyarınca 5 Ekim 1980 tarihinden itibaren vize uygulamasına başlayacağını bildirir.2 
 
Bir süre sonra Türkiye‘de 12 Eylül 1980 darbesi olur. Darbe kamu oyunda vizenin konuş 
gerekçesi olan ve çok da açık olarak ifade edilmeyen3 “kamu düzeni ve kamu güvenliği” 
temeline haklılık kazandırır, çünkü Türkiye’deki rejimin kendilerine uygulayabileceği 
baskıdan ürken insanların bir bölümü Almanya’ya kaçmaya çalışmaktadırlar. 
 
Ne var ki, Almanya’nın o tarihteki Dışişleri Bakanı Dietrich Genscher, Almanya’nın vizesi ile 
yetinmemiş, o tarihte Avrupa devletleri arasında sınır denetimleri olmasına, yani bir Avrupa 
Devletinden diğerine zaten denetimsiz geçebilme hakkı olmamasına rağmen, diğer Avrupa 
Devletlerini de ikna ederek, onların da Türk Vatandaşlarına vize alma mecburiyeti koymasını 
sağlamıştır.  
 
Sonuçta Benelüks Devletleri, ardından Fransa Türk Vatandaşları için vize uygulamasını 
başlatmışlar ve böylece Avrupa Devletleri birer birer kapılarını Türk Vatandaşlarına  
kapatmışlardır. 
 
O tarihte, söz konusu vize alma yükümlülüğü yalnızca Türkiye’den gelecek Türk 
Vatandaşlarını değil, yurt dışında yaşayan Türkleri de kapsamıştır. Henüz sınır geçişleri ve 
kişisel denetimleri konu alan Schengen Anlaşması4 da bugünkü aşamasında olmadığından, 
ülke geçişlerinde de, bir ülkede oturan Türk Vatandaşı diğer ülkede oturan akrabasını ziyaret 
etmek istediğinde yine vize almak zorunda bırakılmıştır.  
                                                 
1 Alman İçişleri Bakanlığının Türklere vize mecburiyetini kaldıran genelgesi,(Rundschreiben des 
Bundesministers des Inneren zur Aufhebung des Sichtvermerkzwangs gegenüber der Türkei ), GMbl.1953, 576 
2 Almanya bununla Yabancılar Yasası Yürütme Yönetmeliğini de değiştirmiştir bkz . 11.VO zur Änderung der 
DVAusl.G. vom 1.7.1980, BGBl.1980 I,782, in Kraft getreten am 5.10.1980 
3 Almanya 1973 yılında yabancı işçi alımını durdurmuştu. Ancak bir türlü Almanya’ya kaçak işçi girişini 
engelliyemiyordu. Ayrıca Almanya 1.1.1975 de Türkiye’deki işçi cocuklarının çocuk parasını da yarıya 
indirince, Almanya’daki işçiler çocuklarını ve ailelerini yanlarına getirmeye başladılar.Vize mecburiyetinin 
konmasından hemen sonra 1981 yılında İşçi çocuklarının gelişi de kısıtlandı ve 16 yaşından büyük çocukların 
gelmesi yasaklandı. ( Federal Hükümetin 2.12.1981 tarihli kararı, Informationsbrief für Ausländerrecht 1981), 
306. Bunun ardından Türkiye’deki darbe Alman Kamu oyu karşısında vizeye haklılık yarattı. 
41985’te Lüksemburg’un Schengen sehrinde yapılan ve Avrupa Birliği tarihine Schengen Anlasması olarak 
geçen bu anlaşma çercevesinde, Avrupa’da yasayan yabancıların seyahat ve ikamet durumları açıklık 
kazanmıştır. 
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Avrupa ülkeleri arasında, bir ülkede oturan Türk Vatandaşının, diğer bir üye ülkeye, oturduğu 
ülkede sahip olduğu oturma izni ile vizesiz geçebilmesi ise ancak 1993 yılından itibaren 
Schengen Anlaşması’nın Uygulama Yönetmeliği ile sağlanmıştır.  
 
Türkiye vize konusunu Türkiye – Avrupa Ortaklık Konseyi görüşmelerine taşımış, ancak 
Ortaklık Konseyinde ele alınan vize uygulaması sorununun, ortaklık çerçevesinde 
düşünülmemesi görüşü benimsenerek bir karar almaktan kaçınılmıştır. Konsey bunu vize 
uygulayan devletlerin bireysel tasarrufu olarak değerlendirmiştir. 
 
Bunun üzerine Avrupa Konseyi Assamblesi 30 Eylül 1983 günlü toplantısında, Bakanlar 
Komitesine, vize uygulaması kararının ilgili devletlerce yeniden gözden geçirilerek bu 
uygulamaya derhal son verilmesi ve Konsey üyesi diğer ülkelerin aynı yönde bir 
uygulamadan kaçınmalarının sağlanması için girişimlerde bulunmasını tavsiye etmiş, ancak 
bu girişimlerden de bir sonuç elde edilememiştir.5 
 
 

2. Vize Hükümlerinin Avrupa Birliği Hukuku içinde değerlendirilmesi 
 

 
2.1 Türkiye ile Avrupa Birliği İlişkileri 

 
Türkiye, 12 Eylül 1963 tarihinde, o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilerde 
tam üyeliğe yönelik bir Ortaklık Anlaşması imzalamıştır.6 Bu Ortaklık Anlaşmasını, 1970 
yılında imzalanarak, 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol7 ve ekleri izlemiştir. Bu 
anlaşmalar gereğince AET ile Türkiye arasında oluşturulan Ortaklık Konseyi, Topluluk ile 
Türkiye arasında uygulanması istenilen çeşitli kararlar almıştır. Nihayet 22.12.1995 tarihinde 
1/95 sayılı Türkiye - Avrupa Ortaklık Konseyi düzenlemesi gereği Avrupa Toplulukları ile 
Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış olup,bu anlaşma halen yürürlüktedir. 
 
Türkiye ile o tarihteki AET arasında yapılan 1963 tarihli Ortaklık anlaşmasında öngörülen 
sürelere uygun olarak 1987 yılında Türkiye’nin AET’ye tam üyelik için yaptığı başvuru ise 
reddedilmiştir. Ancak daha sonra 1999 Aralık ayında Helsinki’de yapılan Topluluk zirvesinde 
Türkiye’ye aday üyelik statüsü tanınmıştır.Bunun sonucunda 3 Ekim 2005 tarihinde katılım 
görüşmelerine başlanmış olup şimdi bu müzakereler ucu açık olarak sürmektedir8. 
 
 

2.2 Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Önünde Türk Vatandaşlarının  Yerleşim 
Hakkına İlişkin Davaları 

 
Türkiye, uzun bir süre Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı Kararlara dek imzaladığı anlaşmaların 
hukuksal niteliğini değerlendirememiştir. Türkiye, Avrupa’daki Türkler ile ilgili olarak 

                                                 
5 Bkz. Son Gelişmeler Karşısında Hukuki Açıdan Vize Sorunu, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası 
Münasebetler Enstitüsü’nün hazırladığı rapor ve Tartışma Nr.14, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi , 
Fakülteler Matbaası 1981 S. Burada belirtilen Avrupa Konseyi, 1949 yılında kurulan Türkiye’nin de taraf olduğu 
Konseydir. 
6 12 Eylül 1963  tarihli Ankara Anlaşması 20 Kasım 1964 tarih ve 6/3930 sayılı Kararname ile 1 Aralık 1964 
tarihinde yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete 17 Kasım 1964  Nr.11858).  
7 23 Kasım 1970 de Brüksel’de imzalanan bu protokol 1 Ocak 1973 de yürürlüğe girmiştir. (Resmi Gazete 29 
Aralık 1972, Nr.14406) 
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Avrupa Birliği ile Katılım Müzakereleri Rehberi , İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yayınları  Nr.184, Istanbul 2005 
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Avrupa Adalet Divanı önüne getirilen olaylara dek imzalamış olduğu anlaşmaların Avrupa 
Topluluğu içersinde kendisine belli konularda haklar sağladığını hiç düşünmemiştir.9 
 

2.2.1 Avrupa Adalet Divanının Yetkisini ve Türkiye ile Yapılan Ortaklık  
            Anlaşmasının Hukuki Niteliğini Belirleyen Davalar 

 
Türkiye’nin AET ile imzaladığı anlaşmaya ilişkin ilk dava Meryem Demirel’in Almanya’da 
Schwäbisch Gmünd Kasabası yönetimine karşı, kendisinin sınır dışı edilmesi kararına ilişkin 
olarak açmış olduğu davadır. 10  

 
- Meryem Demirel Davası 

 
Dava  konusu olay :  Meryem Demirel evlendikten üç yıl sonra 17.03.1984 tarihinde oğlu ile 
birlikte Almanya’ya eşinin yanına gelir. Meryem Demirel’in vizesi 09.06.1984 tarihinde sona 
ermiştir ve vize sadece ziyaret amacı ile sınırlıdır.Ancak Meryem Demirel Türkiye’ye geri 
dönmez ve ikinci çocuğunu da doğurur. Almanya’da  oturdukları Schwäbisch Gmünd kasabası 
Demirel’in izinsiz ikamet etmesi nedeniyle kendisinin sınır dışı edilmesi kararını alır. 
Demirel’in Stuttgart İdare Mahkemesinde açtığı dava Avrupa Adalet Divanına havale edilir.  

 
30 Eylül 1987 tarihli bu davada sonuç, aşağıda görüleceği gibi, Meryem Demirel için 
olumsuzdur. Ancak Avrupa Adalet Divanının, bu dava temelinde yargı yetkisi bakımından 
Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında imzalanmış olan Ankara Anlaşması ve Katma 
Protokolun uygulanmasından doğan çekişmeler ile, Türkiye ile Topluluk arasındaki Ortaklık 
Konseyi kararları konusundaki çekişmelerde kendisini yetkili görmüş olması çok önemlidir. 
 
Aynı karar içerisinde Adalet Divanı, Avrupa Toplulukların  üçüncü ülkelerle yaptığı 
anlaşmaların ifade, anlam ve amacı itibariyle açık ve net bir yükümlülük getirmesi, başka bir 
anlatım ile, bu yükümlülüğün ifasının ve etkisinin başka bir hukuki tasarrufu gerektirmemesi 
halinde, bunların doğrudan uygulanabilir anlaşmalar olduğunu belirtmiştir. Divan ayrıca 
Ortaklık Kuran Anlaşmaların da, anlaşma tarafı olan devlete Topluluk sistemi içinde imtiyazlı 
bir konum sağladığını ifade etmiştir.  
 
Böyle olmasına rağmen Adalet Divanı daha sonra, Meryem Demirel’in dava sırasında 
dayandığı Türkiye’nin AET ile imzaladığı  Ankara Anlaşmasının 12. maddesi ile Katma 
Protokolun 36. maddesinin11 ayrı bir hukuki tasarruf gerektiren bir program yapısı içinde 
olduğu ve yeterince açık olmadığını belirterek dava konusunda olumsuz görüş bildirmiştir.  
 
 

   

                                                 
9 Oysa ki, Yunan şaraplarının Benelüks ülkelerine sokulmasına yönelik gümrük vergileri ve kotaları konu alan 
Avrupa Adalet Divanı 30.04.1974-Rs 181/73  Haegemann ./. Belçika Kararında, Yunanistan’ın tıpkı Ankara 
Anlaşması gibi, AET ile imzalamış olduğu 9 Temmuz 1961 tarihli Ortaklık Yaratan Atina Anlaşmasını 
irdeleyerek Uluslararası Anlaşmaların AET yi oluşturan Roma Anlaşmasının 234. maddesi anlamında  bir organ 
tasarrufu olduğunu ve bu yapısıyla Topluluk Hukukunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir.Türkiye’nin 
imzalamış olduğu Ankara Anlaşmasının bu niteliğini görebilmesi için Sevince Kararına dek 16  yıl daha 
beklemesi gerekmiştir.  
10 Avrupa Adalet Divanı Kararı ( 30.09.1987-Rs 12/86-Slg 1987,3719 (Demirel ./. Schwäbisch Gmünd)  
11 Ankara Anlaşmasının 12.maddesi : “Akit taraflar,aralarında serbest işçi akımını kademeli olarak 
gerçekleştirmek işçin Topluluğu kuran Anlaşmanın 48.49 ve 50 maddelerinden esinmekte uyuşmuşlardır” 
demektedir. Katma Protokolün 36. maddesi ise :”Türkiyle ile Topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest 
dolaşımı, Ortaklık Anlaşmasının 12.maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaşmanın yürürlüğe 
girişinden sonra onikinci yılın sonu ile yirmiikinci yılın sonu arasında kademeli olarak gerçekleştirilecektir. 
Ortaklık Konseyi bu konuda gerekli usulleri kararlaştıracaktır.”demektedir. 
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- Salih Zeki Sevince Kararı 
 
Bu Demirel davasından sonra, 20 Eylül 1990 tarihli Sevince12 kararında Adalet Divanı, 
görüşünü önemli derecede değiştirmiştir.  
 

Dava  konusu olay :  Salih Sevince  Hollanda’da bir Türk vatandaşı  ile evlidir. 1980 yılında 
eşinden boşandıktan sonra Hollanda Makamları, kendisinin işi olması ve çalışıyor olmasına 
rağmen, boşanması nedeniyle  14 Ocak 1980 tarihine dek verilmiş olan oturma iznini  
uzatmayı reddeder. Sevince bunun üzerine Hollanda Makamlarına karşı Raad van State 
nezdinde dava açar. Dava 6 yıl sürer, Sevince bu dönemde hep çalışmaktadır. Nihayet dava 
Hollanda Mahkemesi tarafından Avrupa Adalet  Divanı’na havale edilir.  

 
Divan bu kez AET ile Türkiye arasında yapılan Ankara Anlaşması ve eklerinin niteliğini 
irdelemiş bu bunların Avrupa Toplulukları’nın doğrudan uygulamakla yükümlü olduğu 
devletler Hukuku Anlaşmaları olduğunu belirtmiştir. Adalet Divanı, Türkiye ile Avrupa 
Topluluğu Ortaklık Konseyi kararlarının Ankara Anlaşmasıyla doğrudan bağlantılı olması 
sonucunda, bu kararların Topluluk Hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçası olduğuna 
hükmetmiştir.13 
 
Almanya tüm bu süreçte Avrupa Adalet Divanının bu konulara bakma konusundaki yetkisine 
itiraz etmiş, Hollanda da Türkiye ile yapılan anlaşmaların yabancılar hukukuna etkili 
olamayacağını belirtmiştir.14 Bu itirazlara rağmen Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, 
Ortaklık  Anlaşmalarının Topluluk Hukukukunun  ayrılmaz  bir parçası olduğunu 
vurgulamıştır.15  
 
Bu nedenle  de Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Toplululuklarını kuran Anlaşmanın ve diğer 
Topluluk Hükümlerinin Topluluk içinde tekdüze uygulanmasını sağlamak ve her ülkede farklı 
uygulama ile farklı sonuçlar elde edilmesini engellemek  için kendisinin Amsterdam 
Anlaşmasının 234. maddesi (eski 177.madde) ile yetkili kılınmış olduğunu belirtmiştir.16  
 
Kaldı ki, Amsterdam Anlaşmasının 300.maddesinin (eski 228.madde) 7. bendi de Topluluğun 
bir ya da daha fazla devlet, ya da uluslararası örgüt ile yaptığı anlaşmaların Topluluk 
Kurumları ve üye devletleri bağlayacağını da açıkca hüküm altına almıştır. 
 
 
               
 
 
 
 
 
                                                 
12 Avrupa  Adalet Divanı Kararı (30.09.1987- Rs 12/86-Slb 1987,37199) Salih Zeki Sevince’nin Hollanda’da 
Raad von State (İdare Mahkemesi) nezdinde açtığı dava.  
13 Daha sonra bu kararları 16.12.1991 tarihli  Kazım Kuş Kararı  (Kazım Kus/Wiesbaden Kenti,Rs C-237/91 Slg 
1992,I-6781) bu kararı ( 5.10.1994 tarihli Hayriye Eroğlu/ Baden Württemberg Eyaleti Rs.C-355/93 –Slg 1994, 
I-5113), (Sema Sürül ./. Bundesanstalt für Arbeit Slg 1999 I-2685 Rs-C 262/96 ),kararları izlemiştir. 
14 Gutmann Rolf, die Assoziationsfrezügigkeit türkischer Staatsangehöriger,Nomos-Verlaggesellschaft, Baden 
Baden 2.Aufl. 1999, sayfa 38 vd. 
15 Bu konuda Avrupa  Adalet Divanı, vaktiyle Yunanistan’ın Avrupa Toplulukları Komisyonuna karşı açtığı 
davaya yollama yapmıştır.Bkz.Yunanistan Hükümetinin Türkiye’ye yapılacak mali yardım için bütçede pay 
ayrılması imtiyazına karşı açtığı 14.11.1989 tarihli dava -Rs.30/88-,Slg 3711 ayrıntılı bilgi için Gutmann,Rolf 
age.Sayfa 36 vd. 
16 Gutmann, Rolf age. Sayfa 41 
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2.2.2  Katma Protokol’ün 41/1 Hükmünün Doğrudan Bağlayıcılığı ve Eski   
          Hakların Korunması (Standstill) Kuralını Ortaya Çıkaran Davalar 
 

- Abdülnasır Savaş Kararı 
 
 
Her bir kararda, hep bir derece daha ileri giderek, nihayet 11 Mayıs 2000 tarihli Abdülnasır 
Savaş kararında,17 Avrupa Adalet Divanı ilk defa Türkiye ile AET arasında imzalanmış olan 
Katma Protokolün 41/1 maddesinin bütün üye ülkeler için doğrudan uygulanabilecek bir 
hüküm olduğunu belirtmiştir.  
 
Bu karara konu olan olay da şudur :  
 

Davacı Abdülnasır Savaş, eşiyle birlikte 22 Aralık 1984 tarihinde, Londra’ya İngiliz 
Konsolosluğundan aldıkları vize ile gider. Savaş Ailesinin vizesi üzerinde 
“İngiltere’de çalışamayacakları, yerleşemeyecekleri ve herhangi bir hizmet 
sunmayacaklarına” dair kayıt vardır. Savaş Ailesi 21 Ocak 1985 tarihinde vizeleri 
bittiğinde İngiltereyi terketmezler. Savaş Bey 1989’da İngiltere’de bir tekstil firması 
satın alır. 1991 de de oturma statülerinin saptanması için Göç ve Vatandaşlık 
Dairesine başvururlar. Bunun üzerine ilgili daire Savaş’ların hemen sınır dışı 
edilmelerini emreder. 
 
Bu arada Savaş Bey İngitere’de 1992 ve 1994 yıllarında önce Hythe de ardından 
Folkestone’da  iki adet fastfood büfesi açar. Ancak bu arada sınırdışı kararına da ne 
yazık ki süresi geçtikten sonra itiraz eder. Böylece sınırdışı kararı yürürlüğe girer. 
Aile bu kez de bu karara karşı 30 Ekim 1995 de İngiliz ulusal yasalarına dayanarak 
itiraz ederler. Bir türlü Savaş Ailesinin ve avukatlarının aklına, olayı Avrupa Birliği 
Hukukuna dayandırmak gelmez. Bir çok hukuki hatadan sonra nihayet Avrupa Birliği 
Hukuku akıllarına gelir ve 30 Ekim 1995 de bir dilekçe vererek davalarını Ankara 
Anlaşmasının 13. ve Katma Protokol’un 41.maddesine dayandırırlar ve sınır dışı 
olayının haksız olduğunu belirtirler.  

 
Katma Protokolun 41.maddesinin 1. bendi„ Akit taraflar, aralarında yerleşme hakkı ve 
hizmetlerin serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar„ hükmünü 
öngörmektedir. 
 
Ortaklık  Anlaşmasının 13. maddesi ise „Akit taraflar, yerleşme serbestliği kısıtlamalarını 
aralarında kaldırmak için Avrupa Birliğini kuran Anlaşmanın 52 ila 56 (dahil) 
maddeleri ile 88. maddesinden esinlenmekte uyuşmuşlardır“ demektedir. 
 
İngiliz Makamları Katma Protokolun İngiltere’de doğrudan uygulanamayacağını bildirerek, 
İngiltere’nin bu hukuka uymak zorunda olmadığını belirtmişlerdir. Ancak İngiliz Ulusal 
Mahkemesi  (High Court of Justice-England and Wales, Queen’s Bench Division) konuyu 
Avrupa  Adalet Divanına götürerek, Divana şu soruları sormuştur18 :  
 

a- Türkiye ile yapılmış olan Ortaklık Anlaşmasının 13. maddesi ile 
Katma  Protokün 41. maddesi üye ülkede bir Türk Vatandaşına 
yerleşme ve oturma hakkı verir mi ? 

                                                 
17 Abdülnasır Savaş’ın Kraliçeye ve İngiltere İkamet Dairesine karşı açtığı dava ( Savaş./.The Qeueen ,Secretary 
of  State for the Home Department ( 11.5.2000 –C-37-98) 
18 Informationsbrief Ausländerrecht, Luchterhandverlag Frankfurt a.M. ,7-8 2000 sayfa 326 vd. 
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b- Eğer bunlar mevcut göç yasalarına aykırı davranmışlar ise durum 

nedir ? 
 
Adalet Divanı soruları özetle şöyle cevaplandırmıştır: 
 

a- Divanın yerleşik içtihatlarına göre Toplululuğun üçüncü bir ülke ile yaptığı 
Ortaklık anlaşmasında yer alan bir hükmün doğrudan uygulanabilmesi için, 
ilgili hükmün ifade, anlam ve amacı itibarıyle açık ve net bir 
yükümlülük getirmesi ve hükmün ifası için ayrıca başka bir hukuki 
tasarrufu gerektirmemesi gerekir.  

 
          Türkiye ile yapılan  Ortaklık Anlaşmasının 12. maddesinin esasen bir    
           program yapısına sahip olduğunu ve yeterince kesin ve koşulsuz olmadığı  
          Adalet  Divanı tarafından daha önce de belirtilmiştir. 
 

b- Ortaklık Anlaşmasının 13.maddesine gelince, genel olarak Avrupa 
Topluluğunu kuran Anlaşma ile ilgili olarak sözleşme taraflarının karşılıklı 
olarak yerleşim konusundaki kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracaklarını 
belirtmekte, ancak bu konuda somut bir ifade kullanmamakta, bağlayıcı bir 
kural getirmemektedir. 

 
c- Ortaklık Anlaşmasının 13. maddesi gibi, Katma Protokün 41. maddesinin 2 

fıkrasına gelince, bu da bireyin hukuki durumunu doğrudan 
düzenlememektedir.19 Dolayısıyla bu adı geçen maddelerin doğrudan 
uygulanması mümkün değildir. Bu maddeyi uygulanabilir hale getirme 
görevi Ortaklık yaratan Anlaşmanın taraflarının konseyine 
düşmektedir. 

 
d- Katma Protokün 41. maddesinin 1. bendi hükmü ise açık, koşulsuz bir 

hükümdür ve taraflara yerleşim özgürlüğüne ilişkin yeni kısıtlamalar 
getirilmesini yasaklamaktadır. Bu maddenin uygulanması için başkaca 
bir hukuki tasarrufa gerek yoktur. Bu hüküm üye ülkeler ve bireyler 
arasında doğrudan  etkilidir. Katma Protokolün 41. maddesinin 1. bendi 
Avrupa Topluluklarını kuran anlaşmanın 53. maddesine çok yakın olan bir 
ifade içindedir. O nedenle de doğrudan uygulanır. Bu hüküm bireylere  
ulusal mahkemelerce görevleri gereği gözetilecek haklar sağlamaktadır. 

 
Katma Protokolün 41. maddesinin 1. bendinin doğrudan uygulanmasının yarattığı sonuç ise 
kararda şöyle ifade edilmektedir: 
 
Bu madde  Türk Vatandaşlarına, üye bir ülkede o ülkenin yasalarını zedeleyerek o 
ülkeye girme, yerleşme ve çalışma hakkı vermemektedir.  
 
Buna karşılık bu madde Türk Vatandaşlarına bu protokolün yürürlüğe girdiği tarihten 
başlamak üzere yerleşim özgürlüğü, oturma hakkı ve onunla bağlantılı diğer haklar 
konusunda yeni kısıtlamalar getirilmesini  yasaklamaktadır. 
 

                                                 
19 Katma Protokol’ün 41. maddesinin 2. bendi : Ortaklık Konseyi,  Ortaklık Anlaşmasının 13 . ve 14. 
maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak , Akit Tarafların yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimindeki 
kısıtlamaları aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tesbit eder” demektedir.  
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Bu protokolun imzalandığı yıl 1970, yürürlük tarihi 1973’tür. Dolayısıyla 1973 yılında  
Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle durumu ne ise o durum korunmalıdır . 
 
Bu kararla Türkiye birden “Eski Hakların Korunması” (Standstill) hükmüyle tanışmaktadır.  
 
Oysaki daha 1982 yılında bir Yunan Vatandaşı olan Peskeloglu’nun Alman Federal Çalışma 
Dairesine karşı açmış olduğu davada ilk kez Avrupa Adalet Divanı20Yunanistan ile AET 
arasında imzalanmış olan, Ankara Anlaşması benzeri Atina Anlaşmasında da yer alan “Eski 
Hakların Korunması”(Standstill) konusunu irdelemiş, Almanya içindeki hükümlerin, 
Yunanistanla yapılan Ortaklık Anlaşmasından sonra Yunan Vatandaşları için 
ağırlaştılamayacağına hükmetmiştir.  
 
Türkiye’nin bu hakkının varlığını görmesi için 18 yıl geçmiştir. 
 
 

- Eran Abatay - Nadi Şahin Kararı21 
 

 
Avrupa Adalet Divanı önüne Abdülnasır Savaş Kararından sonra vize konusunda Savaş 
Kararını doğrulayacak bir olay daha gelmiştir. Bu olay Türk nakliyecileri ile ilgilidir.  
 
Bu karara konu olan olay şöyle gelişmiştir : 
 

“Hollanda’da Bozkurt kararından sonra22 Almanya’da bulunan Türk Kara Nakliye 
işletmelerine Alman İşbulma Kurumu Alman şöför veremeyince, bu işletmeler de 
şoförlerini Türkiye’den getirtmeye başlamışlardır.  

 
Türkiye’den gelen Türk Şoförler, 1993 yılına dek,  Alman Konsolosluğundan aldıkları 
vize ile çalışmakta olup, sürekli gelip gittikleri için, oturma izni almalarına gerek 
duyulmamaktaydı. Ayrıca Almanya’nın çalışma izninden muaf olan meslek grupları 
arasında uzun yol taşımacılığı yapan şirketlerin şoförleri de bulunmaktadır. 

  
Ahmet Bozkurt Kararından hareketle, Türk şoförlerinin bir ülkenin taşıma şirketinde, 
çalışma iznine gerek olmaksızın “dört yıl çalıştıktan sonra yerleşik işçi statüsüne 
geçebilmesi” mümkün olmaktadır. 

 
Avrupa  Adalet Divanınca verilen bu Bozkurt kararının sonuçlarından ürken Alman 
eski Çalışma Bakanı Norbert Blüm, bir genelge çıkararak, Türk Nakliyecilerinden 
kendilerinde çalışan Türk kökenli şoförlerin işine son vermelerini istemiştir. 

 

                                                 
20 Peskeloglou ,Anastasia ./.Bundesanstalt für Arbeit 23.03.1983 tarihli Avrupa Adalet Divanı Kararı  Rs.77/82  
in Informationsbrief Ausländerrecht 1983,223 
21 Eran Abatay ve Nadi Şahin’in Alman Çalışma Dairesine karşı  açtığı dava (Rs. C-317/01 ve C-369/01). 
22 Avrupa  Adalet Divanı’nın 06.09.1995 tarihli kararı (Rs.C-434/93 –SlgI-1475). Karara konu olan olayda 
davacı Ahmet Bozkurt bir Hollanda firmasının TIR şöförü olarak  yıllarca Hollanda ile Türkiye arasında 
çalışmıştır.Kendisi işi gereği Hollanda’da sosyal sigortalıdır, ancak oturma ve çalışma izni yoktur. Uzun yol 
şöförleri çalışma izninden muaftır. Bozkurt bir iş kazası sonucu, çalışamaz duruma gelir ve Hollanda’ya 
yerleşmek ister. Hollanda İdare Mahkemesi Raad von State görüş almak için bu sorunu AvrupaAdalet Divanına 
iletir. Ortaklık Konseyi Türk işçilerinin iş sözleşmelerinin emeklilik veya sakatlık nedeniyle devamlı olarak sona 
ermesinden sonra ilgili ülkede kalmalarına yönelik bir düzenleme getirmediği için bu talebi olumsuz olarak 
değerlendirir. Ancak bir ülkede çalışmak, çalışma iznini gerektirmiyorsa, çalışan kişinin o ülkede de oturma 
iznine sahip olduğu kabul edilir.  
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Nadi Şahin  Türk kökenli bir Alman vatandaşı olup Almanya’daki nakliye şirketinin 
sahibidir. Şahin işletmesinde Türk şöförler istihdam etmektedir. İşte bu söförlerden 
biri de Eran Abatay’dır. Abatay Türkiye’de oturmakta olup, Nadir Şahin’in firmasında 
Almanya’ya sebze meyva taşımaktadır  

 
Merkezi Almanyada olan bu nakliye şirketinin Türkiye’deki şubesinde istihdam 
edilmekte olan Eran Abatay’a Alman Çalışma Dairesi 30 Eylül 1996 tarihine dek 
çalışma izni vermiş ancak, bu sürenin sonunda Abatay’a verdiği çalışma iznini 
uzatmamıştır.  

 
Nadi Şahin de bunun üzerine Alman Mahkemesi önünde Türk şoförlerinin çalışma 
iznine gereksinimleri olmadığı, bunun Türkiye ile imzalanmış olan 1973 tarihli Katma 
Protokolde yer alan “hakların kötüleştirilemeyeceği” hükmü ile Ortaklık Konseyinin 
1/80 kararına aykırı olduğunu ileri sürmüştür.23” 

 
Avrupa Adalet Divanı, bu konuda verdiği kararda, Türk Vatandaşlarının kendilerine 
uygulanacak iç hukuk açısından gerek Katma Protokolün, gerek Ortaklık Konseyinin 
“hakların daha kötüleştirilemeyeceği, yani “mevcut hakların korunması (standstill)” hükmüne 
başvurabileceklerini belirtmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu hükümler açık, net ve 
koşula bağlı olmayan hükümlerdir. Uygulanması için başkaca hukuki tasarruf 
gerekmemektedir. 
 
Ne var ki, Ortaklık Konseyinin 1/80 sayılı kararındaki hükümler, Türk işçilerinin bulundukları 
yere uyumunu hedefleyen ve belli bir süre çalışmayı öngören bir hükümlerdir. Almanya’da 
yeterince kalmayan ve bu nedenle Almanya’ya uyumu söz konusu olmayan Abatay bu 
hükümden yararlanamaz.  
 
Buna karşın davaya konu olan olaydaki gibi Türkiye’de merkezi olan ve üye bir ülkeye 
hizmet veren bir işletme ise Katma Protokolün “yeni kısıtlamalar getirilemez “ hükmünden 
yararlanabilecektir. 
  
Böylece İngiltere’de Abdülnasır Savaş kararında olduğu gibi,  Şahin Kararında da bir kez 
daha önemle vurgulandığı üzere, “Avrupa Biriliğinde’de Türk İşverenlerin hakları 1973 
yılından, çalışanların hakları ise 1980 yılından geriye dönük olarak ellerinden alınamayacak 
ve durumları ağırlaştırılamayacaktır”.  
  
 

- Veli Tüm ve Mehmet Darı Kararı24 
 

 
Son olarak 20.09.2007 tarihinde Avrupa Adalet Divanı’nın Türk Vatandaşlarına ilişkin 
yerleşim hakkı konusunda verdiği karara konu olan olayın gelişimi de şöyledir: 
 

“Veli Tum adlı Türk Vatandaşı 2001 yılının Kasım ayında Almanya’dan ve yine Türk 
Vatandaşı olan Mehmet Darı ise 1998 yılının Ekim ayında Fransa’dan deniz yolu ile 
İngiltereye gelmiştir. Her ikisi de iltica talebinde bulunmuştur. Her ikisinin de iltica 

                                                 
23 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 13. maddesi şöyle demektedir: “Topluluğa üye olan devletler ve 
Türkiye üye ülkenin egemenlik alanında yasal olarak çalışan ve ikamet eden Türk İşçileri ve Ailelerine iş 
piyasasına girmek için yeni kısıtlamalar getiremezler”. 
24  Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın İngiltere’de Secretary of State ‘ye karşı açtığı dava. ( 20.09.2007 Rs.C 16/05) 
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talebi reddedilerek ikisi hakkında da sınır dışı kararı verilmiştir.Ancak İngiliz 
makamları herhangi bir şekilde bu sınır dışı işlemini uygulamamışlardır.  

 
İngiltere’de böylece geçici bir izinle kalan Tüm ve Darı, kendilerine çalışma izni de 
verilmediği için bu kez İngilterede „serbest bir işyeri kurmak için yerleşmek“ üzere 
İngiliz makamlarından giriş vizesi talep etmişlerdir.” 

 
Bu yerleşme taleplerinde davacılar Avrupa ile Türkiye arasında imzalanmış olan 1.Ocak 1973 
tarihli Katma Protokolün 41.maddesinin 1.fıkrasına dayanmışlardır.  
 
Bilindiği gibi adı geçen hüküm, hep belirtildiği üzere, Avrupa Birliğinin üye devletlerinin, 
Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 1.Ocak 1973 tarihinden sonra Türklere yerleşim ve 
seyahat konusunda yeni kısıtlamalar getirilemeyeceğini söylemektedir İşte Tüm ve Darı 
Bey’lerin dayandığı madde de yukarıda belirtilen „ mevcut hakların  korunması “(Standstill) 
hükmüdür. 
 
İngiliz Makamları (Secretary of State) Tüm ve Darı’nın taleplerini, kendilerine başvuru 
yapıldığı tarihinde geçerli olan hukuka göre redderler.  
 
İngiliz Makamları bu red kararını verirken 1.Ocak 1973 tarihindeki göç ve yerleşme 
hukukunu gözönüne almazlar ve bugunkü durumun, o tarihe nazaran daha zorlaştırıcı 
hükümler içerip içermediğini araştırmazlar. 
 
Konu sonuçta İngiliz Mahkemesine (House of Lords) intikal eder. İngiliz Mahkemesi, konuyu 
Avrupa Adalet Divanına götürerek, Divana şu soruyu yöneltir : 

„Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrası, üye bir devletin Katma Protokolün o 
devlette yürürlüğe girdiği tarihteki koşullara nazaran, bu devlette bağımsız bir iş yeri 
kurmak için yerleşmek isteyen bir Türk Vatandaşına getirmiş olduğu yeni 
kısıtlamalarla, seyahat koşullarını ağırlaştırma yasağına aykırı davranmış olduğu 
yolunda yorumlanabilir mi“ 

Davacılar Darı ve Tüm’ün tezlerini AB Komisyonu ve Slovakya destekler, Kanun sözcüsü ise 
karşı çıkar ve bu maddenin üye devlete getirilen bir yasak olarak anlaşılmaması gerektiğini 
savunur. Bu hükmün yurt dışında yaşayan Türk’lerin hakları için konmuş olduğunu belirtir. 

Ancak Avrupa Adalet Divanı İkinci Dairesinin verdiği karar kesindir. Karar metni şöyledir: 

“ 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve 2760/72 sayılı tüzükle  19 Aralık 
1972 de Avrupa Topluluğu ile yapılan, adil bulunarak onaylanan Katma Protokün 41. 
maddesinin 1. fıkrasının yorumunda, hükmün üye devlette yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle, ilk defa o ülkeye gelerek orada iş kurmak için yerleşmek isteyen Türk 
Vatandaşı için  yerleşim özgürlüğünü kısıtlayan ve bununla bağlantılı olarak maddi ve 
usuli koşullar bakımından yeni ağırlaştırıcı hükümler   getirilmesi yasaklanmıştır.” 

Konu böylece açıklığa kavuşmuştur. 
 
 
3. Schengen Anlaşmasının ve Avrupa Vize Hükümlerinin Uygulanması 
 
Önce her ülke, kendisi vize hükümlerini uygularken, daha sonra ilk olarak 14 Haziran 1985 
tarihinde Almanya, Fransa, Hollanda, Luksemburg ve Belçika arasında bu devletlerin iç 
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sınırlarındaki kontrollerinin kaldırılmasını sağlamak için idari nitelikte önlemler öngören 1. 
Schengen Anlaşmasını imzalanmıştır. Bu anlaşma 1.9.1993 tarihinde yürürlüğe girmiş25 ve bu 
anlaşmaya, zaman içinde diğer ülkeler de birer birer katılmaya başlamışlardır.26 
 
Schengen Anlaşmasının uygulanması, Schengen anlaşmasına ilişkin Uygulama Yönetmeliği 
ile başlamıştır.27 Bu yönetmelikle Avrupa Topluluğu içindeki sınırlarda denetimler kalkmıştır. 
Ancak Topluluğun iç sınırlarının da denetim altına alınması gerekmekteydi. Bunun için de tek 
tip Schengen vizesi ihdas edilmiştir.  
 
Schengen vizesi daha sonra yerini Avrupa Topluluklarının 1683/95 sayılı Yönetmeliği28 
uyarınca Avrupa Vizesine terketmiştir.  
 
Avrupa Hukukunda 10 Nisan 2000 tarihinde yapılan son değişiklikler ışığı altında Vize 
Yönetmeliği yeniden düzenlenmiştir. 10 Nisan 2000 tarihli Avrupa Birliği Vize 
yönetmeliği’ne (EU-Visaverordnung) göre, Avrupa Birliğine üye ülkelerden birine kısa süre 
için yapılan seyahatler, artık o ülkelerin ulusal yasalarıyla düzenlenmemektedir. Ulusal 
yasaların söz konusu hükümlerinin yerini Avrupa Hukuku normları almıştır. Taraflar bu ilkeyi 
ulusal yasalarında yapacakları değişikliklerle değiştiremezler. Avrupa Birliği Hukuku, 
kendisiyle çelişen ulusal hukukun yerine geçmektedir. 
 
Amsterdam Anlaşması ile sürekli gelişmekte olan Schengen müktesebatı ise nihayet Avrupa 
Birliği’ne dahil edilmiştir. Schengen müktesebatı Avrupa Birliği ülkeleri arasında bilgi 
alışverişi ve daha güçlü bir işbirliği anlamına gelmektedir.29 Şu sıra 27 Mayıs 2005 tarihinde 
imzalanan Schengen III Anlaşmasının yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
 
Ancak durum böyleyken, Federal Alman Polis Akademisinin iki öğretim görevlisi Westpfahl 
ve Stoppa, Türkiyenin AET ile imzaladığı Katma Protokün 41. maddesinin 1. bendinin 
Avrupa Birliği Vize Yönetmeliğinin önünde olduğunu ve Türkiye’den hizmet sunucularının 
1980 tarihine dek olduğu gibi Almanya’nın dış sınırlarını vizesiz geçebileceklerini 
belirtmişlerdir

30
. Her iki yazar da makalelerinde Türkiye`den Avrupa Birliği’nin bir üye 

ülkesine kısa bir süre için gelen‚ TIR sürücülerine, iş adamlarına, profesyonel sporculara, 
sanatçılara ve benzeri meslek gruplarına vize uygulanmaması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 
 
 
 

                                                 
25 BGBl II. S,631 vom 20.04.1994 
26 Üye Portekiz ve İspanya 27.11.1990 tarihinde imzaladılar 1997’de Amsterdam’da yapilan Amsterdam 
Sözlesmesi  ile Schengen Anlaşmasi tümüyle yeni yapilan sözleşme kapsamına alınıp “Acquis Communautaire“ 
EU-Recht Avrupa Birligi Müktesebatı  niteliği kazanmıştır. . Üye ülkelerin bazıları Schengen anlaşmasını 
çekince olmaksızın doğrudan uygulamaya koyar, 13 üye devlet ise Schengen anlaşmasını 1 mayıs 1999 tarihli 
Amsterdam Anlaşmasında belirtildiği üzere kabul ederken,  Ingiltere Irlanda gibi ülkeler ise  taraf olmadılar. 
Bunların arasına daha sonra Avrupa Birliğine taraf olmayan Norveç ve Izlanda da katılmıştır. Şimdi ise yeni üye 
devletlerin ve Avrupa Birliğine üye olmayan Isviçre’nin de 2007 yılında Schengen Anlaşmasına dahil olması ve 
Schengen müktesebatını kabul etmesi düşünülmektedir. 

.Ayrıntılı bilgi için Bkz. Schulze/ Zuleeg, Europarecht, Nomos Verlag 1. Auflage 2006, Kugelman § 41 Rd.nr 19 
vd. 
27 BGbl.II,S1010 vom 23.07.1993 
28 EG Verordnung 1683/95 vom 29.5.1995 (Abl.Nr.164/1),Huber Berthold, Handbuch des Ausländer -und 
Asylrechts, Verlag H.C.Beck  Band I, 323 A, 01.03.2001 
29 Schulze / Zuleeg age.§ 41 Rd.nr.54 
30 Westpfahl und Stoppa, E. “ Einreise und Aufenthalt von Drittausländern nach der neuen Visumverordnung Nr. 
592/2001 in Informationsbrief Ausländerrecht 2001,309 ff., aynı şekilde Gutmann Rolf, Die Standstill-Klausel 
im Assoziationsrecht, in Informationsbrief Ausländerrecht 7-8 2000,318 ff 
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4. Almanya’daki Gelişmeler 
 
     

4.1 Bavyera’da Vizenin Kaldırılması 
 

Türkiye ile imzalanmış olan Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. bendindeki “Akit Taraflar, 
aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan 
sakınırlar” hükmünün uygulanmasının Avrupa  Adalet Divanında yerleşik içtihat haline 
geldiğini gören Almanya’da, Bavyera Eyaletinin İçişleri Bakanlığı İngiltere’deki 11 Mayıs 
2001 tarihli  Savaş Kararına  yollama yaparak, 10.08.2001 tarihinde bir Genelge31 
(Rundschreiben) yayımlamıştır.  
 
Bavyera İçişleri Bakanı Beckstein, bu  Genelgede Türk Hizmet sunucularının, özellikle Türk 
uzun yol şoförlerinin Almanya’ya vizesiz gelebileceğini ve iki aya kadar kalabileceğini 
belirtmiştir. 
 
Ancak ne var ki, Bavyera sınırları kara yoluyla gelenler dışında  federal sınırlar değildir. Bu 
Genelgeye karşılık, Alman Federal İçişleri Bakanı Otto Schilly 25.09.2001 tarihinde bir karşı  
Genelge 32 yayımlayarak, gerek 1/80 sayılı Ortaklık Konseyinin 13. maddesinin gerek Katma 
Protokol’ün 41. maddesinin 1. bendinin doğrudan bir etki yaratmadığını belirtmiştir. Schilly 
bu konuda Avrupa Topluluklarının bir karar almadığını ve mahkeme kararlarının sadece 
tarafları bağladığını ve genel bir uygulama olamayacağını ifade etmiştir. 
 
Federal İçişleri Bakanlığının sekiz sayfalık gerekçeli Genelgesi karşısında Bavyera İçişleri 
Bakanlığı da Genelgesini geri çekmek zorunda kalmıştır. 
 
Bavyera Eyaleti vizeyi bir ay için de olsa kaldırmış, ancak Federal İçişleri Bakanlığının 
politik endişelerle Avrupa Adalet Divanının o güne dek verdiği kararları anlam ve ifade 
bakımından ters yorumlayarak yayımladığı genelge ile vize Bavyera’da yeniden ihdas 
edilmiştir.  
 
         4.2 Mahkeme Kararları  
 
Alman Dış İşleri Bakanlığı 24 Ekim 2007 tarihli bir yazısı ile Avrupa Toplulukları Adalet 
Divanının 20 Eylül 2007 tarihinde vermiş olduğu Veli Tüm ve Mehmet Darı kararlarının 
kendisi için uygulanamayacağını belirtmiştir.  
 
Alman Dış İşleri Bakanlığına göre bu karardan Türk Vatandaşlarının Almanya’ya 
seyahatlerinde gerek hizmet sunumu, gerek başkaca nedenler için uygulanmakta olan  
kurallara ilişkin bir sonuç çıkarmak mümkün değildi. Esasen Abdülnasır Savaş Kararından 
sonra da Alman İç İşleri Bakanı Oto Schilly’nin ifadesi  böyleydi. 
 
Vize için önemli olan Schengen Kuralı idi. Schengen’e ilişkin 539/2001 sayılı Vize 
Yönetmeliği Türk Vatandaşları için vize alınması koşulunu öngörüyordu. 
 
Kassel İdare Mahkemesi Yargıçlarından Dr.Dienelt’e göre Alman Dış İşleri Bakanlığının bu 
savı, Avrupa Adalet Divanından Schengen’e ilişkin bir hüküm çıkmamış olması nedeniyle bir 
bakıma  doğru sayılabilirdi. Ancak Katma Protokolün 41.maddesinin 1.fıkrasının düzenlediği 
hükümden anlaşılması gereken  de açıkça şuydu: “ Türkler için bir ülkeye giriş koşulları 
                                                 
31 Rundschreiben vom 10.08.2001 IA2-2082.10-210/F 
32 Rundschreiben A2-125 156/37 vom 25.09.2001 



 14 

aynen Katma protokolün yürürlüğe girdiği tarihteki gibi kalmalıydı. Yani 01.01.1973 
tarihinde o ülkede hangi kurallar geçerli idiyse, Türkler için o kurallar uygulanmak zorunda 
idi.” 33 
 
Bu nedenle TIR şöförleri, işadamları gibi hizmet sunucuları ile bir hizmetten yararlanmak 
durumunda olanlar da sözgelimi  tedavi görmek isteyenler, turistler için de bu hüküm geçerli 
olmak zorunda idi.  
 
Gerçekten Alman Dış İşleri Bakanlığı da bunu 21.10.2003 tarihli Abatay ve Niyazi Şahin 
kararlarında kabul etmek zorunda kalmıştı.Bu grup hizmet sunucuları için Alman  Dış İşleri 
Bakanlığı Mahkeme önündeVize Yönetmeliğini ileri sürememişti. 
 
Almanya’da Türkler’in 01.01.1973 tarihinde yerleşmesi, işyeri kurmak için Almanya’ya 
gelmesi vizeye tabi değildi.Turistler o dönemde 3 ay , şöförler, iş adamları gibi gelenler ise 2 
ay süre ile hiç bir oturma iznine gerek olmaksızın Almanya’da kalabiliyorlardı. Hatta o zaman 
var olan 1965 tarihli Yabancılar Yasası Uygulama Yönetmeliğine göre de çalışıp para 
kazanma  amacı olmayan kişiler ise, daha uzun bir süre kalabilme imkanına sahiptiler. 34 
 
Hizmet sunucuları, hizmet almak isteyenler ve yerleşmek için gelip yasanın öngördüğü 
süreler dışında daha uzun süre kalmak isteyenler için ise vize gerekliydi. Uzun süre vizesiz 
kalmak sadece tedavi veya uzun süreli tatiller için geçerliydi. 
 
Hizmet sunmaktan sadece aktif değil,  pasif hizmetin de,  yani bir hizmetten yararlanmanın da 
anlaşılması gerekmektedir. 
 
Gerçekten buna ilişkin Darmstadt İdare Mahkemesinin Almanya’da tedavi görmek için 
oturma izni talep eden bir Türk Vatandaşı için verdiği kararın35 gerekçesinde şöyle 
denilmektedir : 
 
“ Almanya’da bulunan bir Türk Vatandaşı oturma izni için Katma Protokolün 41.maddesinin 
1.fıkrası hükmüne dayanabilir. Bu hüküm, taraflara yerleşme ve hizmet sunma  konusunda 
yeni sınırlamalar koymayı yasaklayan, eski hakların korunmasını emreden  bir hükümdür. Bu 
hüküm 01.01.1973 tarinde yürürlüğe girmiş olup Ortaklık Konseyi’nin 2/76 sayılı Kararının 
7.maddesi ve 1/80 sayılı Kararının 13.maddesi gibi doğrudan uygulanabilir nitelikte bir 
hükümdür. Katma Protokol’ün 41.maddesinin 1.fıkrası,Türkiye’nin ekonomik gelişmesinin 
temini bakımından konmuştur. Eski Hakların Korunması (Standstill) kuralı gereği 01.01.1973 
tarihinden itibaren hizmet  konusunda Türkiye’ye getirilen bütün zorlaştırıcı hükümler 
uygulanamaz. Bunun tek istisnası ise, eğer varsa, diğer üye ülkelere getirilen ağırlaştırıcı 
hükümlerdir. Çünkü Katma Protokolün 59. maddesine göre Türk’ler diğer üye ülkelerden 
daha ayrıcalı bir konuma da getirilemezler. 
 
Hizmet dendiği zaman bunun iç pazarda Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarının güvence 
içinde olan faaliyetleri anlaşılır.Bu faaliyet, hizmet sunmayı ve hizmetten yararlanmayı 
öngörür.Avrupa Toplulukları Adalet Divanı verdiği kararlarda36üye ülke vatandaşlarının bir 

                                                 
33 Dienelt, Migrationsrecht.net, Rechtsanwalt zum Ausländerrecht vom 28.Oktober 2007 Internet, Fachportal 
zum Ausländerrecht 
34 Westphal, Volker und Stoppa,Edgar, “EuGH zur visumfreien Einreise von Türken” in Report Ausländer –und 
Europarecht Nr.16 Oktober 2007 www.westphal-stoppa.de 
 
35 Verwaltungsgericht Darmstadt AZ: 8 G 309/06 vom 12.04.2006  
36 Luisi und Carbone, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararı31.01.1984, Rs.2886/82 ve 26/83, 377;  
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ülkeden diğer ülkeye bir hizmetten yararlanmak için geçişlerinde de hiç bir engelin olmaması 
gerektiğini belirtmiştir. Hizmetten yararlanma olgusu içine tıbbi bir hizmetten yararlanma, 
yani tedavi de dahildir. 
 
Bu duruma acaba Katma Protokolün 41.maddesinin 1.fıkrasından yararlanan Türk 
Vatandaşları da dahil olabilir miydi ? 
 
Katma Protokolün 41.maddesinin 1.fıkrası yani “Eski Hakların Korunması” (Standstill) 
hükmünün “hizmetten yararlanma” olarak da anlaşılabilmesinin en önemli hukuki gerekçesi, 
Katma Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte, AET Anlaşmasında öngörülen  hizmet özgürlüğü  
olgusunun içinde hizmetten yararlanma özgürlüğünün de bulunmasıdır.37”   
 
Alman Mahkemesi bu kararı ile diğer mahkemelerden daha ileri giderek, Türklerin tıbbi 
yardım almak için de Almanya’ya gelebileceklerini hüküm altına almıştır. Ancak bunun 
önemli koşulu, tedavi görecek kişinin bir sağlık sigortası yaptırmış olmasıdır.Yukarıda sözü 
edilen önemli kararda da, davacının geçerli bir sağlık sigortası olmaması nedeniyle davası 
reddedilmiştir. 
 
 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Türkiye AET ile önce bir Ortaklık Anlaşması ardından da bir Katma Protokol imzalamıştır. 
Bu yapılan anlaşmaların hukuki niteliği ne Türkiye ne de o zamanın Avrupa Ekonomik 
Topluluğu tarafından değerlendirilmemiştir. 
 
Ancak yurtdışındaki bazı Türk Vatandaşları Avrupa Adalet Divanı önüne gidince, anlaşmalar 
yorumlanmış ve nitelikleri önem kazanmıştır. Bunun sonucunda: 
 

a- Öncelikle Türkiye’nin imzaladığı Ortaklık Anlaşması ile Katma Protokol’ün 
yorum ve uygulanmasında Avrupa Adalet Divanının yetkili olduğu görülmüştür.  

 
b- Ardından Türkiye’nin imzaladığı Ortaklık Anlaşması ile Katma Protokolün  

Avrupa Toplulukları Hukukundaki hukuk kaynakları hiyerarşisi içinde, 
Topluluğu bağlayıcı uluslararası nitelikteki anlaşmalar olduğu anlaşılmıştır.  

 
c- Uluslararası nitelikteki bu anlaşmaların hükümleri net, açık ve koşulsuz olduğu 

sürece, bütün üye devletler tarafından doğrudan, başkaca bir hukuki veya idari 
tasarrufa gerek kalmadan uygulanabilecek hükümler olduğu belirtilmiştir.38 

                                                 
37 Mahkeme burada gerekçelerini sayarken AET Anlaşmasının 56.maddesi hükmüne dayalı olarak çıkarılmış bulunan 
64/221/EWG sayıla yönerge ile 33/148/EWG sayılı yönergeye de atıf yapıyor.Her iki yönerge de Avrupa Birilği üyesi 
Vatandaşlarının bir hizmetten yararlanmak için diğer ülkelere geçebilmelerini düzenliyor. Dienelt, Aktuelle Fragen des 
Aufenthaltsrechtstürkischer Staatsangehöriger, Rdnr. 151 ff., wohl auch VGH BW, B. v. 15.02.2001 – 13 S 2500/00 -, 
InfAuslR 2001, 262 [264]; ) 
 
38 Doğrudan geçerli olmak deyimi de bilimsel olarak çok belirgin değildi.Kaldı ki bu ifadenin çeşitli dillerdeki 
çevirileri de karışıklığa neden olmaktadır. Kaldı ki “doğrudan geçerli olmak”   ve “doğrudan uygulanabilir” 
olmak da farklı olmasına rağmen mahkeme kararlarında  da karıştırılmaktadır.Öğretide  çoğunluk tarafından 
anlaşılan,  “bir anlaşma hükmünün bir hukuki tasarrufa temel oluşturabilmesi için  yeterince açık ve anlaşılır 
olması”dır.Bu kavram İngilizcede Anglo Sakson hukukundan gelen “self executing effect” olarak ifade 
edilmektedir. Bu ifade zaman zaman yerini “direct effect”, Fransızcada “application directe”, Almancada 
“direkte Anwendbarkeit” veya “unmittelbare Anwendbarkeit” ifadelerine  bırakmaktadır.Her uluslararası 
anlaşmada hem doğrudan,  hem de dolaylı uygulanabilecek hükümler mevcuttur. Bu hükümler arasındaki fark  
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d- Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 1973 tarihinden itibaren Türk  

Vatandaşlarına hizmet sunumu ve yerleşim için yeni kısıtlamalar getirilemeyeceği ve  
1973 tarihinde durum neyse onun korunması gerektiği anlaşılmıştır. Bunun sonucunda 
1973 yılında Türk Vatandaşları için vize mecburiyeti  olmadığı için  şimdi de 
olmaması gerekmektedir. 

 
Devletler Hukukunda, başka devletler ile yapılan anlaşmaların iç hukukta uygulanabilmesi 
için monist ve düalist olmak üzere iki sistem vardır. Monist sistemde Devletler Hukuku ve 
Ulusal Hukuk aynı hukuk düzeninin bir parçasıdır. Bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi , onun 
tamamen ulusal hukuka entegre olması demektir. Böyle bir sistemde ulusal makamlar ve 
vatandaşlar ilgili anlaşmanın hükümlerinden doğrudan yararlanabilirler. Sözgelimi Hollanda’ 
da bu böyledir.  
 
Dualist sistemde ise, Devletler Hukuku ve Ulusal Hukuk  farklı alanlardadır. Devletin yaptığı 
anlaşma bu dualist sistemde doğrudan etki etmez. Bu etkinin sağlanabilmesi için sözleşmenin  
iç hukuka çevrilmesi gerekir. Buna  “transformasyon sistemi” denir. Bu sistem Anglo Sakson 
Hukuklarında ve kuzey Avrupa devletlerinin hukuklarında uygulanmaktadır. 
 
Avrupa  Birliğinin  uluslararası anlaşmaların uygulanması ile kabul etmiş olduğu sistem ise 
monist bir sistemdir39. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı bu monist yapısını Haegemann 
kararında :“ bir anlaşmanın hükümleri yürürlüğe girdiği andan itibaren Topluluk Hukukunun  
ayrılmaz bir parçasını oluşturur” hükmü ile belirtmiştir.  
 
Üye devletler için Avrupa Toplulukları Hukukunun önceliği ilkesi40 Topluluk tarafından 
imzalanmış olan uluslararası anlaşmaların da Topluluk Organlarını ve üye devletleri 
bağlayıcılığını beraberinde getirmektedir. Devletler hukuku açısından bu saptama “pacta sunt 
servanda “ kuralının getirdiği bir sonuçtur. Bu anlaşmalar bireylere doğrudan hak sağlayan bir 
etkiye sahiptir. Gerçekten Amsterdam Anlaşmasının 300. maddesinin 7.bendi de açıkça “bu 
maddede belirtilen koşullara göre yapılan anlaşmalar, Topluluk Kurumlarını ve üye Devletleri 
bağlar” hükmünü vazetmiştir. 
 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanının bu davranışının ardında yatan bir taraftan Topluluk 
Hukukukun tekdüze aynen uygulanmasını sağlamak, diğer yanda ise yazının başında 
belirtildiği gibi Devletler hukukundaki Promisso est obligatio ( söz vermek taahhüt etmektir) 
ilkesi gereği, Toplululuğun devletler hukukundan doğan sorumluluklarına üye devletlerin 

                                                                                                                                                         
devletin uluslararası anlaşmalar için uyguladığı monist veya dualist sistemler açısından önemlidir.Dualist 
sistemde, ilgili hükmün iç hukuka çevrilmeden doğrudan geçerli olması mümkün değildir.  
 
39  Bkz.yukarıda dip not Nr. 9 ; Opperman Thomas,Europarecht 3. Aufl. C.H.Beck Verlag,München 2005, §30    
Rd.33 
40 Avrupa Adalet Divanı’nın 15.Temmuz 1964 Costa ./. ENEL Rs 6/64,Slg 1964,1141,Rz 8 Kararı “Bu kararda 
Divan şöyle demektedir : „ AET kendi üye devletlerin hukuk düzenleri içinde yerine almış ve ulusal 
mahkemeler tarafından uygulanması gereken şekilde kendi hukuk düzenini yaratmıştır.  Üye devletler 
böylece kendi egemenlik haklarını sınırlamış, kendileri ve yurttaşları için bağlayıcı bir hukuk düzeni 
oluşturmuştur. Bunun sonucunda da  kurucu sözleşmelerin lafı ve ruhu karşılıklı olarak kabul edilmiş bir 
hukuk  düzenini tek taraflı uygulamalarla bertaraf etmeleri  imkansızdır. Sözleşmenin özerk yapısında 
oluşan bu hukuki hükümler ulusal hükümlerin önündedir” 
35 Opperman Thomas,age.§ 10 Rd.33; Krück,Völkerrechtliche Verträge im Recht der EG,1977 
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uymasını sağlamaktır. Topluluk hukukunda uluslararası anlaşmalar açıkca ikincil hukuk 
kaynaklarının üstündedir. 41 
 
Amsterdam Anlaşmasının 10.maddesi de “ Üye Devletler, bu Antlaşma’dan ya da Topluluk 
Kurumlarının tasarruflarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak genel 
ve özel nitelikteki tüm önlemleri alır.Üye Devletler, Topluluğun görevini yerine getirmesini 
kolaylaştırır” diyerek üye devletlerin Topluluğa sadakat borcunu vurgulamıştır. 
 
İşte böylece Avrupa Adalet Divanı Kararları böylece ulusal hukukların üstünde olup, üye 
devletlerin Topluluk Hukukunu uygulamaları kendilerinin Topluluğa karşı olan sadakat 
borçlarının bir sonucudur.  
 
Türkiye ile imzalanan Katma Protokol’ün 41. maddesinin 1. bendi açıkça ve başka bir hukuki 
bir tasarruf gerektirmeksizin “Türk Vatandaşlarına bu protokolün yürürlüğe girdiği 
tarihten başlamak üzere yerleşim özgürlüğü ve oturma hakkı ve onunla bağlantılı diğer 
haklar konusunda yeni kısıtlamalar getirilmesini  yasaklanmıştır” demektedir. Katma 
Protokol’ün 41. maddesinin 1. bendi bir program karakterinde değildir, net, açık ve koşulsuz 
bir hükümdür. 
 
Bu hükmün doğrudan etkili ve geçerli olduğu yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan Savaş ve 
Abatay-Şahin  ve nihayet Tüm ve Darı Kararları ile belirtilmiştir. Buna göre Katma 
Protokolün yürürlüğe girdiği 1973 tarihinden itibaren Türk Vatandaşlarına hizmet ve yerleşim 
için yeni kısıtlamalar getirilemez. 
 
Böylece Katma Protokolün özellikle 41. maddesi 1. bendi Türk Vatandaşlarına  bireysel 
haklar vermektedir ve üye devletler bu hakları kendi yasalarıyla geri alamazlar.  
 
Avrupa Adalet Divanı’nın 1996 yılındaki kararına göre, 1970 tarihli Katma Protokol`un 41. 
Maddesinin1. bendi, 2000 tarihli Avrupa Birliği Vize Yönetmeliğinin42 üstünde olup, onunla 
çatıştığında, çatışan maddeleri ikame etmektedir. Bu durumda, söz konusu Yönetmeliğin 
Türklere vize zorunluluğu getiren maddeleri, Almanya`ya hizmet edinmek ve hizmet sunmak 
için gelenlere uygulanamazlar. Yani söz konusu kişiler, Almanya`ya kısa süreli olarak vizesiz 
gelebilirler ve burada iki aya kadar kalabilirler. Başka bir deyişle, 1973`teki hukuki 
düzenleme ne ise günümüzde de uygulamalar ona göre yapılmalıdır. 
 
Yeni Alman Yabancılar Yasası vize ile giriş süresini her bir altı ay içinde üç ay süre ile 
sınırlamıştır (Aufenth.G.§6). Alman çalışma izinlerine ilişkin İstihdam Yönetmeliğinin 
(Beschäftigungsverfahrensverordnung) § 15 hükmü Türkiye ile AET arasındaki Ortaklık 
Anlaşması başlığı altında  Ortaklık Konseyinin 1/ 80 sayılı kararlarının saklı olduğunu belirt-
miştir. Bilindiği gibi o kararda da 13. madde, Türk çalışanlarına yeni kısıtlamalar 
getirilemeyeceğini belirtir. Böylece Almanya, aynı nitelikteki hükmün birini uygulamakta, 
diğerini ise uygulamamaktadır. 
 
Almanya Katma Protokolün uygulanmasında yerleşim, hizmet ve serbest ticaret 
alanında bir ayırım yapmaktadır. 
 
Katma Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten bu yana  yabancılar için Almanya’da serbest  
ticaret olanakları özellikle Alman İkamet Yasasınının (Aufenth.G) § 21hükümleri 
çerçevesinde ağırlaştırılmıştır. Oysaki 1965 tarihli Yabancılar Yasasının  § 2 hükmünü fıkra 1 
                                                 
 
42 Şimdi uygulanmakta olan yönetmelik 2003 tarihlidir (VO-EG 453/2003) 
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cümle 2 hükmüne göre, yabancılara bağımsız iş yapma izne oturum izni ile birlikte yabancılar 
dairesinin takdir hakkına göre veriliyordu. Bunun için de ölçüt, yabancının bağımsız iş yeri 
kurmak için yeterli ölçüde Almanya’nın ekonomik yaşantısına uyum sağlayıp sağlamadığı 
idi.43 O nedenle yabancının bugün istendiği gibi, işyeri açmak için, Almanyanın yaşam 
koşullarına uyum sağlaması, Almancayı yeterli derecede konuşması gibi koşullar 
gerekmiyordu. O tarihte, açacağı iş yeri için temel bilgisinin varlığı ve o çalışma dalı için 
makamlarla bağlantı kurabilecek  Almancasının varlığı yeterli idi. 
 
Şimdi ise Avrupa Adalet Divanı Kararları ışığı altında, Türklerin Almanya’ya gelip işyerleri 
açabilmesi için ise 1965 tarihli Yabancılar Yasasının hükümlerinin uygulanması 
gerekmektedir.44 
 
Katma Protokol’ün 41.maddesinin 1. fıkrası öncelikle hizmet olgusu ile ilgilidir.Buna göre 
hizmet sunanlar ve turistler, tedavi görenler gibi hizmet alanlar vizesiz 
gelebilmelidirler.Ancak bu hüküm Almanya’da bir işyeri açarak para kazanmak için yerleşim 
olgusu için geçerli değildir. Böyle bir amaçla Almanya’ya gelmek 1965 tarihli Yabancılar 
Yasası Uygulama Yönetmeliğinin §5 fıkra 1 Nr.1 (DVAuslG) hükümlerinde de vizeye tabi 
idi. Almanya’ya bunun dışında gelmenin ise esasen vize gerektirmemesi zorunludur. 
 
Buna  aykırı davranış, bu doğrudan etkili hükümleri uygulamayarak gözardı eden devletleri 
tazminat borcu altına sokar45: Bunu gören Bavyera vizeyi kaldırmış, ancak Federal 
Hükümetin  baskısı ile yeniden koymak zorunda kalmıştır.  
 
Uzun yol şoförleri için ise  vize aslında hemen kalkabilir. Abatay-Şahin Davasında Alman 
Dışişleri Bakanlığı vize hükümleri dayanmamıştır.46Bununla ilgili olarak Alman Ulaştırma 
Bakanı Tiefensee’ye bir dilekçe verilmiş, kendisi de bunu Alman Dış İşleri Bakanlığına 
ileteceğini söylemiştir. 
 
Ayrıca Avrupa Adalet Divanı kararlarında, Ortaklık Konseyinin de neler yapması gerektiğini 
belirtmiştir. Konsey de bu kararlar çerçevesinde Katma Protokolün 41.maddesinin 2. bendi 
için  gerekli çalışmaları yapmalıdır.  
 
İngiltere de son olarak Tüm ve Darı kararından sonra bir proje ve fizibilite ile başvurarak 
İngiltere’de hizmet sunmak isteyen Türk işadamlarına yerleşim izni verileceğini duyurmuştur.  
 
 
Sonuçta yukarıda açıklanan nedenlerle Türk Vatandaşlarına uygulanan vizenin Katma 
Protokolün 41 /1 maddesi hükmüne aykırı olduğu açıktır. 
 
Bunun gibi Türkiye`den gelip Avrupa Birliğine üye ülkelerden birinde hizmet sunmak 
isteyen veya hizmetten yararlanmak isteyen Türk Vatandaşlarına vize zorunluluğunun  
Veli Tüm ve Mehmet Darı kararı çerçevesinde kaldırılmak zorunluluğu vardır.  
 
 

                                                 
43 Bverw.G 27.09.1978 I C 28.77 
44 Dienelt, EuGh : Visumfrei Einreise türkischer Staatsangehöriger als Touristen möglich ! 27.09.2007 
http//www.migrationsrecht.net,generiert 9.11.2007  
45 Aksoy, Murat Uğur, Amts-und Staatshaftung den Türken gegenüber in Deutschland, in Globalisierung 
Zuwanderung und Kompetenz, hrg. HarunGümrükçü/Rolf Gutmann ITES Jahrbuch 2002-2003  
46 Dienelt, Migrationsrecht.net, Rechtsanwalt zum Ausländerrecht vom 28.Oktober 2007 Internet, Fachportal 
zum Ausländerrecht ; Dilekçe için bkz.Hürriyet, Almanya Baskısı,  Avrupa Gündemi 4. Şubat 2007  Sayfa 19 
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Ancak ne var ki vizenin hukuka aykırılığına rağmen  hemen ve otomatik olarak kalkması olası 
değildir. Bunun gerçekleşebilmesi için ya bundan zarar görenlerin, ya da Türk Hükümetinin 
adım atması gerekmektedir. 
 
Öneriler :  
 
 
a - Vize konusu öncelikle Türkiye – Avrupa Ortaklık Konseyi görüşmelerinde ele 
alınmalıdır. 
 
b -  Bunun yanısıra Avrupa Komisyonunu harekete geçirmelidir. Çünkü Avrupa 
Komisyonu Avrupa Yasalarının koruyucusu ve bekçisidir. 
 
Şu sıra Komisyon Hollanda’da oturan Türk’lerden oturma izinlerini uzatırken aldığı ücretin 
yüksekliği karşısında Avrupa Komisyonu Avrupa Adalet Divanı önünde Hollandayı dava 
etmektedir.47  
 
Avrupa Komisyonu bu davasını açarken şu gerekçelere dayanmaktadır:  
 
Hollanda Türkler’den aldığı bu ücretle, Avrupa Toplulukları ve Türkiye arasında Ortaklık 
Yaratan Anlaşma kapsamında alınan 1/80 sayılı kararda belirtilen  
 
- Türklerin hakları kötüleştirilemez 
- Türklere ayrımcılık yapılamaz 
 
ilkelerinden, yani  “Eski Hakların Korunması” (Standstill) ilkesinden hareket etmektedir.  
 
Bu Türkiye–Avrupa Ortaklık Konseyince alınmış olan 1/80 sayılı karar, AB üyesi bir ülkenin 
Türk Vatandaşları için öngördüğü önlemlerin eskisinden daha ağır ve zorlayıcı 
olamayacağına, olmaması gerektiğine hükmetmektedir. İşte Hollanda 1994 yılında aldığı 
kararla Türk Vatandaşlarının ödemesi gereken ücreti arttırarak tıpkı vize olayında olduğu gibi 
bu ilkeye aykırı davranmış olmaktadır. 
 
Komisyon hukuki gerekçelerini sıralarken kendisi, konuyu Avrupa ile Türkiye arasında 
imzalanmış olan Katma Protokün 41.maddenin 1. fıkrası hükmüne dayandırmaktadır. 
 
Bunun için Komisyona bu Avrupa Birliği vize yönetmeliğinin artık mahkeme kararı ile de 
saptanmış olan haksızlığı ve üye devletlerin, Türkiye ile imzalanmış olan Katma Protokolün 
“Eski Hakların Korunması” (Standstill) kuralı ile ilgili 41.maddesinin 1. fıkrasına aykırı 
davrandıkları bildirilmelidir. 
 
Avrupa Komisyonu  bu konuda üye devletlere soru sorabilir veya Hollanda örneğinde olduğu 
gibi kendiliğinden harekete geçebilir. 

                                                 
47 Komission / Holland Rs C-92/07.  Hollanda, ülkesinde oturan AB  üyesi olmayan ülke vatandaşlarından 
onların oturma izinlerinin uzatılması karşılığı bir ücret alıyor. Bu ücreti Türk Vatandaşları dışında, Hollanda’da 
oturmakta olan İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lichtenstein  Vatandaşları da ödüyor.Ancak ne var ki, Hollanda 1994 
tarihinde Türk Vatandaşlarından da alınan bu ücreti arttırıyor. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu bu yıl bu 
ücretin fazlalığı karşında kendisi Hollandaya karşı sözleşmeyi ihlalden  dava açıyor. 
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c-     Ondan sonra da Amsterdam Anlaşmasının 232. maddesi uygulanmaya konabilir.  
 
Bu madde şöyle demektedir : 
 
“Bu anlaşmanın ihlali anlamında Avrupa Parlamentosunun, Konsey’in, ya da Komisyon’un 
karar almaması halinde, Üye devletler ve diğer Topluluk Kurumları bu ihlalin saptanması 
amacı ile Adalet Divanında dava açabilirler. 
 
Bu dava, sadece davaya konu kurumun (burada Komisyon) önceden harekete geçmeye davet 
edilmiş olması halinde kabul edilebilir. Bu daveti izleyen iki aylık süre içinde  ilgili kurumun 
tutum belirlememesi halinde, müteakip iki aylık süre zarfında  dava açılabilir. 
 
Her gerçek veya tüzel kişi yukarıdaki paragraflarda belirlenen koşullar dahilinde, Topluluk 
kurumlarından birini, tavsiye ya da görüş haricinde herhangi bir işlemi kendisine bildirmemiş 
olmasından dolayı Adalet Divanı’na şikayet edebilir.  
 
Adalet Divanı, aynı koşullar altında kendi yetkisi altına giren alanlarda AMB’nin açacağı ya 
da bu kuruma karşı açılacak dava ve başvurular hakkında da karar vermeye yetkilidir.” 
 
Aynı anlaşmanın  233. maddesi de “karar almamaları bu anlaşmaya aykırı olduğu tesbit edilen 
kurum ya da kurumlar, Adalet Divanının kararının uygulanması için gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdürler “ demektedir. 
 
Almanya, Avrupa Adalet Divanın kararlarını uygulamamak için direndikçe Komisyon’un 
Almanya’ya karşı sözleşmeye aykırılıktan dolayı dava açma olasılığı de büyüyor. O nedenle 
konuyu her  halde  Avrupa Birliği Komisyon’una duyurmak gerekir.  
 
Demek oluyor ki, sözgelimi Türkiye’den  bir Ticaret Odası, belki de yurt dışındaki bir 
Türk İş Adamları Birliği, Avrupa Komisyonunu uyaracak. Bunun üzerinden iki ay 
geçecek. Komisyon hala sessiz kalırsa, o takdirde kendisi dava yoluna başvuracak ve 
Adalet Divanı Kararının genelleşmesini sağlamalıdır. 
 
Şu sıra da Avrupa Adalet Divanı önünde karar bekleyen iki olay daha vardır. Bu olaylardan 
biri Hollanda’dan48diğeri ise Berlin Brandenburg Mahkemesinden49 gönderilmiştir. Her iki 
olay da bu kez hizmet sunumu ile ilgilidir. Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın olayları ise 
yerleşme hakkı ile ilgiliydi. Bu kez dava konusu hizmet sunumunu ilgilendirmektedir.Bu 
olayların ikisinde de dava Katma Protokolün 41.maddesinin 1.fıkrasına dayandırılmaktadır. 
Davasını “ Eski Hakların Korunması”(Standstill) ilkesine dayandıran taraflar için de farklı bir 
karar beklenmemektedir. 
 
İşte Veli Tüm ve Mehmet Darı Kararı ile bu eski hükümlerin aynen korunması ilkesi karara 
bağlanmış oldu. Önümüzdeki günlerde Berlin Brandenburg Mahkemesinin Avrupa Adalet 
Divanına gönderdiği davadan da başka bir karar çıkmaması beklenmektedir. 
 
d- Burada yargıçların diğer önerisi ise Almanya’daki uygulamanın 01.01.1973 
tarihindeki yerleşim ve seyahat koşullarına nazaran daha ağır olduğunun saptanmasına 
ilişkin bir tesbit davası ile  idare Mahkemesi önünde bu koşuların kalkmasını dava 
etmektir. 
                                                 
48 Raad van State ./. NL Rs.C-296/05 vom 19.07.2005  
49 OVG Berlin-Brandenburg Rs.C-228/06 von 19.05.2006  
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İdare mahkemelerinde bu tür kararlarlar verilmeye başlandığı için olumlu karar almak zor 
olmayacaktır. 
 
Bundan sonraki Türkiye–Avrupa Ortaklık Konseyi, bu kararı nasıl harekete geçireceğini 
konuşmalıdır. 


