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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 
AVRUPA BİRLİĞİNDE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 

VE TÜRKİYE 

Açelya ŞAHİN 
Bu çalışmada, Avrupa Birliğindeki dört dolaşım özgürlüğünden biri olan 

malların serbest dolaşımı konusu bir yandan AT Antlaşmasının ilgili hükümleri ve 
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) kararlan ışığında, diğer yandan AT ile 
Türkiye arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca tesis edilmiş gümrük 
birliği ve katılım müzakereleri çerçevesinde incelenmiştir. 

Her ekonomik entegrasyon seviyesi içinde kendisine verilen önem 
değişmekle birlikte, mal ticaretinin serbestleştirilmesi, hedeflenen entegrasyon için 
gerekli asgari şartı oluşturmuştur. Malların serbest dolaşımına bu açıdan 
bakıldığında, söz konusu kavramın dahili ve harici olmak üzere iki boyutu 
bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında ele alınmayan harici boyutu, üye devletler 
tarafından ortak şekilde uygulanan ve üçüncü ülke menşeli malların Toplulukta 
serbest dolaşıma girebilmesi için gerekli olan ortak gümrük tarifesi oluşturmaktadır. 
Dahili boyutu ise, üye devletler arasında mal ticareti üzerindeki her türlü engelin 
kaldırılması oluşturmaktadır. Bu çerçevede üye devletler arasında gerçekleştirilen 
mal ticaretine ilişkin olarak AT Antlaşmasının 23-25. maddeleri gümrük vergisi ve 
gümrük vergisine eş etkili vergileri yasaklarken, AT Antlaşmasının 28-30. maddeleri 
miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirleri yasaklamaktadır. 
Ayrıca bahse konu ticaret engellerinden miktar kısıtlamaları ve miktar 
kısıtlamalarına eş etkili tedbirler bakımından, AT Antlaşmasının 30. maddesi ve 
ATAD’ın geliştirdiği kamu yararının zorunlu kıldığı haller çerçevesinde istisna 
hükümleri yer almaktadır. 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 66. maddesi, bahse konu Karar 
hükümlerinin, AT Antlaşmasındaki muadil hükümlerle içerik itibarıyla aynı oldukları 
ölçüde, gümrük birliğinin kapsadığı ürünlere uygulanmaları bakımından, ATAD’m 
ilgili kararlarına uygun olarak yorumlanacağını hükme bağlamaktadır. Dolayısıyla 
ATAD kararları, AT Antlaşmasının 23-25. ve 28-30. maddelerine paralellik arz eden 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 4-7. maddelerinin yorumlanması bakımından 
da önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Malların Serbest Dolaşımı, Gümrük Birliği, Gümrük Vergisi, 
Eş Etkili Vergi, Miktar Kısıtlaması, Eş Etkili Tedbir, Satış Düzenlemesi, Kamu 
Yararının Zorunlu Kıldığı Haller, Ticarette Teknik Engeller. 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 
FREE MOVEMENT OF GOODS IN THE EUROPEAN 

UNION AND TURKEY 

Açelya ŞAHİN 
In this study, the free movement of goods, which is one of the four freedoms 

of movement in European Union (EU), is examined in light of relevant provisions of 
the EC Treaty and decisions of the Court of Justice of the European Communities 
(ECJ) as well as in the framework of accession negotiations and customs union 
established through Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council. 

Liberalization of trade in goods is the necessary minimum requirement for 
desired integration although its importance differs within each level of economic 
integration. From this we can conclude that, the concept of free movement of goods 
has two dimensions, namely intemal and extemal dimensions. While the extemal 
dimension, which is not dealt with in this study, is the common customs tariff which 
is implemented commonly by the Member States of the EU and necessary for free 
circulation of goods coming from third-countries in the Community, the intemal 
dimension is elimination of ali barriers to trade in goods among the Member States. 
To this end, in terms of trade in goods among Member States, while the Articles 
23-25 of the EC Treaty prohibit customs duties and charges having equivalent effect 
to customs duty, the Articles 28-30 of EC Treaty prohibit quantitative restrictions 
and measures having equivalent effect to quantitative restrictions. There are also 
exceptions foreseen in Article 30 of the EC Treaty and mandatory requirements 
introduced by the ECJ in respect of quantitative restrictions and measures having 
equivalent effect to quantitative restrictions. 

Article 66 of Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council 
provides that the provisions of the Decision, in so far as they are identical in 
substance to the corresponding provisions of the EC Treaty, shall be interpreted for 
the purposes of their implementation and application to produets covered by the 
Customs Union, in conformity with the relevant decisions of the ECJ. Therefore, 
decisions of the ECJ are of vital importance for the interpretation of Articles 4-7 of 
Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council, which are identical in 
substance with Articles 23-25 and 28-30 of the EC Treaty. 

Key VVords: Free Movement of Goods, Customs Union, Customs Duty, Charge 
Having Equivalent Effect, Quantitative Restriction, Measure Having Equivalent 
Effect, Selling Arrangement, Mandatory Requirements, Technical Barriers to The 
Trade. 
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GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşlar Avrupa kıtası için önemli 

sonuçlar doğurmuştur. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ekonomisi 
bir buhran dönemine girmiştir. 

İkinci Dünya savaşında yaşananlann tekrarlanmaması için, bazı Avrupa 

devletleri ilk girişim olarak savaş sanayisinin iki temel girdisi olan kömür ve çelik 
üretiminin ve kullanımının uluslar üstü bir organın sorumluluğuna bırakılması 

amacıyla Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu (AKÇT)1 kurmuştur. Bunu müteakip, 

aynı devletler atom enerjisinin sanayide ve enerji üretiminde barışçıl amaçlarla 
kullanılması için Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu (AAET)2 ve başlangıçta 
ağırlıklı olarak ekonomik amaçlara öncelik veren Avrupa Ekonomik Topluluğunu 

(AET)'1 kurmuştur. 

Üç Topluluktan içerdiği politikalar itibarıyla en kapsamlısı olan Avrupa 

Ekonomik Topluluğunun temel hedefi bir ortak pazarın oluşturulmasıydı. Ortak 
pazarın en önemli unsurlarını ise, dört dolaşım özgürlüğü olarak adlandırılan 
malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı oluşturmaktaydı. 
Dört dolaşım özgürlüğü arasında, bu çalışmanın konusunu oluşturan malların serbest 

dolaşımı hiç şüphesiz ki üye devletlerin bütünleşme hedeflerinin en önemli 

bileşenlerinden birini teşkil etmektedir. Ancak, Avrupa Toplulukları Adalet 

Divanının (ATAD) da ifade ettiği üzere, malların serbest dolaşımı tek başına bir 

amaç değil, fakat iç pazarın oluşturulmasında ve ekonomik bütünleşmeye ulaşmada 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris’te imzalanan ve 23 Temmuz 1952’de yürürlüğe giren Avrupa 
Kömür Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve 
Hollanda arasında akdedilmiştir. Söz konusu Antlaşma 50 yıl süreyle akdedilmiş olduğundan, 
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 23 Temmuz 2002 tarihi itibarıyla sona ermiştir. 

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, 
İtalya ve Lüksemburg arasında 25 Mart 1957 tarihinde Roma’da imzalanmış ve 1 Ocak 
1958’de yürürlüğe girmiştir. 
Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma 25 Mart 1957 tarihinde Belçika, Almanya, 
Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda arasında Roma’da imzalanmış ve 1 Ocak I958’de 
yürürlüğe girmiştir. 
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önemli bir araçtır.4 Benzer şekilde, malların serbest dolaşımı, Toplulukta büyüme 

için tek unsur olmamakla birlikte, küresel rekabet kapasitesi üzerinde oldukça güçlü 
bir etkiye sahip olduğu da göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. 

Bu çerçevede, ortak pazara giden yolda atılacak ilk adım olarak, üye devletler 

arasında Topluluk kurulmadan önce var olan gümrük vergileri 1968 yılında 

kaldırılmıştır. Bunu, üye olmayan devletlerden Topluluğa yapılacak ithalata ortak bir 

gümrük tarifesi uygulanması suretiyle, Topluluk gümrük alanının dışına tek bir sınır 
çizmeyi amaçlayan ortak bir gümrük tarifesinin kabul edilmesi takip etmiştir. 
Böylelikle, ortak pazar hedefine ulaşma yolunda ekonomik entegrasyonun ilk safhası 

olan gümrük birliği sağlanmıştır. Ancak gümrük birliğinin ötesinde bir hedefle yola 

çıkan Topluluk, gümrük vergilerini kaldırmanın yanında, Topluluk içi ticareti 

engelleyen miktar kısıtlamalarını da geçiş dönemi sona ermeden kaldırmıştır.5 

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmayla (AT Antlaşması)6 belirlenen hedef 
olan ortak pazarı gerçekleştirme yolunda gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarının 

kaldırılmasıyla önemli mesafeler kat edilmesine rağmen, üye devletler tarafından 

kullanılan ve miktar kısıtlamasına eş etkili tedbirler olarak ifade edilen bir takım 

engeller hâlâ bu hedefe ulaşmada ciddi sorun teşkil etmeye devam etmiştir. Söz 

konusu tedbirler belirli malların ithalatını veya ihracatını daha pahalı, daha güç veya 

neredeyse imkansız hale getirerek Topluluk içi ticaret üzerinde dolaylı bir etkiye 

sahiptirler. Bu tedbirler; düşük maliyetle üretim yapan devletlerden gelen malların 

rekabeti artırması, temel sanayi kollarının yapısal sorunları ve işsizliğin artması gibi 

nedenlerle, üye devletler tarafından iç piyasalannı ithal ürünlerin baskısından 

korumak amacıyla gittikçe artan şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu 

koruma sınırda başlamakla birlikte burada sonlanmamakta; tüketicinin korunması, 

sağlık, güvenlik ve adil rekabetin sağlanması gibi görünürdeki amaçlara hizmet eden 

1/91 Opinion, Opinion delivered pursuant to the second subparagraph of Article 228 (1) of the 
Treaty [1991] ECR 6079. 

European Commission / Timmermans, The Free Movement of Goods - Thirty Years of 
Community Law, 1981, pp.237-253. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın adı 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe 
giren Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması) ile Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşma olarak değiştirilmiştir. Çalışma boyunca, “AT Antlaşması” kısaltması 
kullanılacaktır. 
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bir dizi ulusal düzenleme ve uygulama ülke sınırları içinde devreye girebilmektedir. 
Bu noktada en büyük sıkıntı, bazı ulusal uygulamaların ve düzenlemelerin ithal ve 

yerli ürünlere hukuken aynı şekilde uygulanıyor olmasına rağmen özünde 

korumacılığa hizmet etmesi durumunda, bu örtülü amacın tespit edilmesinde 

yaşanmaktadır. 

Bu kapsamda Toplulukta malların serbest dolaşımın tam olarak 

sağlanmasında çeşitli güçlükler yaşanmış ve ATAD kararları aracılığı ile bu 
zorluklar aşılmaya çalışılmıştır. 

Halihazırda yaşanan bazı sorunlara karşın, malların serbest dolaşımının 

sağlandığı bir iç pazar hedefinde Toplulukta gelinen nokta itibarıyla, tüketiciler için 

artık diğer üye devletlerden gelen ürünlerin olmadığı bir yaşam hayal edilmesi zor 

olduğu gibi, Topluluğun her yerinde eskiye nazaran daha kaliteli ve daha çeşitli 

ürünler tüketime sunulmaktadır. Bu durum, günlük tüketilen ürünlerin sadece 

tüketimin yapıldığı üye devlette üretilmesi anlayışını dahi değiştirmiş, söz konusu 

ürünlerin tüketimin yapılacağı üye devlete diğer üye devletlerden de gelmesi 

sağlanmıştır. Bu gelişmelerden tüketiciler kadar işletmeler de olumlu şekilde 
etkilenmiş, ulusal teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması neticesinde uyum 

maliyetlerinin düşmesiyle birlikte daha verimli işler hale gelmişlerdir.7 

Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerine bakıldığında, 12 

Eylül 1963 tarihinde imzalanan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında 

Bir Ortaklık Kuran Anlaşma (Ankara Anlaşması) ile başlayan ortaklık ilişkisi, 

Anlaşmada belirtildiği çerçevede hazırlık, geçiş ve son dönem olmak üzere üç 

aşamalı bir plan dahilinde taraflar arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen 

şekilde kurulması ve gümrük birliğine dayanan son dönemde Türkiye’nin Avrupa 

Topluluklarına üye olma hedefi doğrultusunda ilerlemiştir. 

Geçiş dönemini düzenleyen ve 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan Katma 

Protokolde belirlenen hedefe uygun şekilde son döneme, 1/95 sayılı Ortaklık 

İç pazar hedefinde kaydedilen gelişmeler ve iç pazarın AB’ye ne gibi faydalar sağladığı için 
Bkz. European Commission, The Intemal Market-Ten Years Without Frontiers, (çevrimiçi) 
<http://ec.europa.eu/intemal_market/10years/docs/workingdoc/workingdoc_en.pdf>, 18.04.2008. 
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Konseyi Kararı (OKK) uyarınca AT ile Türkiye arasında bir gümrük birliği tesis 
edilerek geçilmiştir. 

Ortaklık ilişkisinde son dönemi tesis eden 1/95 sayılı OKK hükümleri 

doğrultusunda, gümrük birliği kapsamına giren mallar bakımından, taraflar arasında 

ithalat ve ihracatta gümrük vergileri ile gümrük vergilerine eş etkili vergilerin, miktar 

kısıtlamalarının ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirlerin kaldırılması 

öngörülmüştür. Topluluk, 1971 yılı itibarıyla, Türkiye’den yapılan sanayi mallan 
ithalatına uyguladığı gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili vergiler ile miktar 

kısıtlamalannı kaldırmıştır. Türkiye ise, 1/95 sayılı OKK hükümleri doğrultusunda, 

AKÇT ürünleri hariç olmak üzere sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri ve 

gümrük vergisine eş etkili vergileri 1 Ocak 1996 itibanyla kaldırmış, miktar 

kısıtlamalanna son vermiş, üçüncü ülkelerden yapılan ithalata Ortak Gümrük 

Tarifesi (OGT) uygulamaya başlamıştır.8 

Gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili vergiler ile miktar 

kısıtlamalannın kaldırılması tek başına malların serbest dolaşımı için yeterli 
olmadığından, 1/95 sayılı OKK, Topluluğun ticarette teknik engellerin kaldırılmasına 
ilişkin düzenlemelerinin üstlenilmesini de öngörmüştür. Bu kapsamda uyum 

sağlanması gereken Topluluk düzenlemeleri ise 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiştir. 

Topluluğa üyelik hedefinde ilerleyen bir ortaklık ilişkisi çerçevesinde devam 

eden ilişkiler, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan Avrupa Birliği 

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak kabul 

edilmesiyle yeni bir sürece girmiştir. 16-17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesinde, 

Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlaması 

kararlaştırılmıştır. 

AB-Türkiye ilişkileri üyelik müzakerelerinin başlaması ile daha derin ve 

kapsamlı bir sürece girmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda malların serbest dolaşımı, 

müzakereler çerçevesinde ele alman müktesebat başlıklarından biri olarak katılım 

2/95 sayılı OKK’nın Ekinde belirtilen, otomobil, deri eşya, porselen ve seramik gibi bazı 
hassas ürünlerde 1 Ocak 2001 itibanyla uyum sağlanmıştır. 
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müzakerelerinin bir parçasını teşkil etmektedir. Bununla birlikte söz konusu başlık 

AT-Türkiye gümrük birliği sürecinin de önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede başlangıçtan bugüne kadar önemli bir yere sahip olan malların 
serbest dolaşımı konusunun kavramsal çerçevesinin, ATAD kararlan esas alınarak 

sistematik biçimde incelenmesi gereği hasıl olmuştur. Bu husus, 1/95 sayılı OKK’nın 

66. maddesinde açık şekilde ortaya konmaktadır. 1/95 sayılı OKK’nın 66. maddesi 

aşağıdaki hükmü getirmektedir: 

“Bu Karar hükümleri; Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmadaki hükümlerle 
içerik itibarıyla aynı oldukları ölçüde, icrası ve gümrük birliğinin kapsadığı ürünlere 
uygulanmaları bakımından, Avrupa Toplulukları Adalet Divanının konuyla ilgili 

kararlarına uygun olarak yorumlanır. " 

Bu doğrultuda, malların serbest dolaşımına ilişkin AT Antlaşması hükümleri 
ve 1/95 sayılı OKK’nın konuya ilişkin hükümleri incelendiğinde bahse konu 

hükümlerin tam olarak örtüştüğü görülmektedir. 

Çalışma kapsamında, AT’nin yetki alanına giren mallar bakımından 

düzenlenen serbest dolaşım hükümleri incelenmiş olup, AAET ve AKÇT’nin 

yetkisine giren mallara ilişkin hususlar ele alınmamıştır. Fakat şu kadarım belirtmek 
gerekir ki, AT ile Türkiye arasında AKÇT’nin yetki alanına giren mallara ilişkin ayrı 

bir çerçeve anlaşma mevcuttur. Ayrıca AKÇT ürünlerinin ticareti 1996 yılında 

imzalanan Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yürütülmektedir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili vergiler her 

ne kadar müktesebat başlığı olarak vergilendirme başlığı altında ele alınsa da, 

malların serbest dolaşımı konusunun teorik çerçevesinin tam olarak ortaya 

konulabilmesi bakımından söz konusu kavramların da açıklanması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda çalışmada bu kavramlar malların serbest dolaşımının açıklanmasına 

hizmet ettiği ölçüde, ATAD kararlan ile bağ kurularak incelenecektir. 

Bu çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde Avrupa Birliğinde malların serbest 

dolaşımının genel çerçevesine geçilmeden önce genel olarak ekonomik entegrasyon 

modellerinden bahsedilmiş ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmasının Topluluk 
hukuku bakımından etkisi incelenmiştir. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde AB’de malların serbest dolaşımı konusu ATAD 

kararları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle Topluluğun kurulduğu 

günden bugüne Toplulukta entegrasyon seviyesinin derinleşmesine ve gelişmesine 

bağlı olarak malların serbest dolaşımında kaydedilen ilerlemeye değinilmiştir. Daha 

sonra, AT Antlaşmasının Topluluk içi ticareti kısıtlayan tarife engellerini düzenleyen 

23-25. maddeleri ile üye devlet sınırları içinde ayrımcı veya korumacı iç 

vergilendirmeyi yasaklayan 90. maddesi incelenmiştir. Akabinde AT Antlaşmasının 

28-30. maddeleri arasında düzenlenen ithalata ve ihracata uygulanan miktar 

kısıtlamaları ile miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler getirme yasağı ve söz 

konusu yasağa istisna teşkil edebilecek haller, miktar kısıtlamalarına eş etkili 
tedbirlere ağırlık verilmek suretiyle incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, kavramsal çerçevesi ikinci bölümde ortaya konan malların 
serbest dolaşımı konusunun Türkiye-AB ilişkilerindeki konumu incelenmiş ve 

malların serbest dolaşımı alanında katılım müzakereleri ve gümrük birliği ilişkisi 

kapsamında taraflarca dile getirilen sorunlar ortaya konulmuştur. 

Sonuç bölümünde ise, çalışmada incelenen konulara topluca değinilmiş ve 
AT-Türkiye gümrük birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımı kapsamında dile 

getirilen sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir. 
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1 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMINA GENEL BAKIŞ 

1.1 Ekonomik Entegrasyon Modelleri 

AT Antlaşması ile kurulması öngörülen iç pazarın dayandığı dört temel 

dolaşım özgürlüğünden biri olan malların serbest dolaşımı, ekonomik entegrasyon 

seviyesinin değiştiği modeller bakımından farklı veçhelere sahip olsa da, her 
ekonomik entegrasyon seviyesi için gerekli asgari hedef olarak ifade edilebilir. Bu 

çerçevede ortak pazar hedefinde ilerleyen ve gümrük birliği esasında şekillenen AT 

bakımından. Topluluğun kurulduğu ilk yıllarda da ortak pazarın oluşturulması 

hedefinin yanında daha ileri bir entegrasyon niyetinin bulunduğu, AT Antlaşmasının 
Ekonomi ve Para Politikası Alanında İşbirliği başlığı altında yer alan hükümlerde de 
görülmektedir. Topluluğun, ekonomik ve parasal birliğe giden yolda kat ettiği 

aşamalar bu çalışmanın kapsamına girmemekle birlikte Topluluğun, başlangıçtan 

günümüze iç pazar hedefinde gösterdiği gelişmenin ekonomik entegrasyon seviyeleri 
bakımından nasıl bir özellik arz ettiğinin daha anlaşılır kılınabilmesi için genel olarak 
ekonomik entegrasyon kavramından ve şekillerinden bahsetmekte fayda vardır. 

Günümüzde küreselleşme9 ve bölgeselleşme süreci eş zamanlı olarak 

gelişmektedir. Küreselleşme sonucu ülkeler arasında giderek artan siyasi, ekonomik, 

sosyal, teknolojik bağlar ve küresel rekabet, ülkeler arası bölgesel işbirliklerine 

zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda temel amacı iktisadi büyümeyi sağlamak olan 

uluslararası ekonomik entegrasyon kavramına bakıldığında, iktisat literatüründe, 
çeşitli ekonomik entegrasyon türlerini kapsayan genel bir terim olarak kullanıldığı 

görülmektedir. En genel ifade ile uluslararası ekonomik entegrasyon, iki veya daha 

fazla ülke arasında ticarete engel teşkil eden çeşitli kısıtlamaların ve engellerin 

kaldırılması süreci olarak tanımlanabileceği gibi10, taraf devletlerin aralarında 

ekonomik fayda temini ile birlikte -bütünleşmenin bir sonucu olarak- kalıcı barışın 

Küreselleşme, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve 
ulusal sınırlan aşarak dünya çapında yayılmasını ifade etmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT), Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000:3. 
Robertson, Uluslararası Ticaret Politikası, İstanbul, 1972:59. 
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tesisi gibi siyasi yararlar sağlamayı umdukları bir süreci de ifade etmek üzere 
kullanılabilir." 

Ekonomik entegrasyon, entegrasyona taraf ülkeler arasında gerçekleştirilmek 

istenen birleşmenin genişliği ve derinliğine göre çeşitli şekillerde 
sınıflandırılabilmektedir. 

Bu bağlamda en dar kapsamlı ekonomik entegrasyon şekli, ekonomik işoirliği 
anlaşmalarıdır. Bu gruba giren anlaşmaların bir kısmı ile standardizasyon, fikri 
haklar gibi teknik hususlarda taraf ülkelerce uyulacak ilkeler belirlenirken bir kısmı 
ile ise taraf ülkeler arasındaki ticaret üzerinde var olan engellerin kaldırılması ve 

yenilerinin kabul edilmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Bu tip birleşmelerde asıl amaç 

ticarette yapısal bir değişikliğe gidilmesinden ziyade, taraflar arasındaki ticaret 
hacminin artırılmasıdır.12 

İki ya da daha fazla ülke arasında ticareti kısıtlayan veya engelleyen gümrik 
tarifeleri ve miktar kısıtlamalarının kaldırıldığı, üçüncü ülkelere karşı ise ortak bir 

gümrük tarifesi uygulama zorunluluğunun olmadığı ekonomik entegrasyon şekli 

serbest ticaret alanı olarak nitelendirilmektedir. Bu tip entegrasyonlar, ilgili ülke,er 

arasında serbest ticaret anlaşmaları (STA) akdedilmesi suretiyle oluşturulmaktadır. 

Bu birleşme şeklinde asıl amaç, taraf ülkeler arasında mal ticaretinin tümüyle serbest 

bırakılarak ortak bir piyasa oluşturulmasıdır. Kuzey Amerika Serbest Ticaret 

Anlaşması ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı bu entegrasyon türüne örnek olank 
verilebilir.15 

Serbest ticaret alanlarında, STA’ya taraf olan ülkelerin üçüncü ülkelere karşı 

farklı tarifeler uygulayabilmesi uluslararası ticarette sapmalara neden olabilmektcdr. 

Bir başka ifade ile, STA’ya taraf olan fakat diğer taraf ülkelere nazaran daha yüksek 

gümrük tarifesi uygulayan ülkeye üçüncü bir ülkeden, mal ihraç edecek olm 

ihracatçı, yüksek gümrük tarifesinden kaçmak için mallan ilk önce serbest ticaret 

Molle, The Economics of European Integration, Fifth Edition, England, 2006:9. 
Gökdere, Gümrük Birliği Açısından Avrupa Topiulıığu ve Türkiye ile İlişkileri, Ankaa, 
1989:5.; Karluk söz konusu anlaşmaların bir ekonomik entegrasyon şekli oluşturmayacağnı 
belirtmektedir. Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul, 1996:23. 

Hansen and Nielsen, An Economic Analysis of the EU, Second Edition, London, 1997:4. 
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bölgesinin tarafı olan ve daha düşük gümrük tarifesi uygulayan ülkeye ihraç etmekte 
daha sonra yüksek gümrük tarifesi uygulayan ülkeye ihracat yapabilmektedir. Bu 
şekilde STA’nın tarafı olan ve yüksek gümrük tarifesi uygulayan ülkenin 
tarifelerinden kaçınılmakta ve uygulama neticesinde ticaret sapması meydana 

gelmektedir.14 

Gümrük birliğinde ise, serbest ticaret alanında olduğundan daha ileri bir 

entegrasyon seviyesi söz konusudur. Şöyle ki, gümrük birliğinde, birliğe taraf ülkeler 
arasında gümrük tarifeleri ve miktar kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra üçüncü 

ülkelerden yapılan ithalatta ortak bir gümrük tarifesi de kabul edilmektedir. Birliğe 

üye olmayan ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin kabulü ile serbest ticaret 
alanlarına göre nispeten daha ileri bir entegrasyon seviyesi gerçekleştirilse de, 

gümrük birliği içinde emek, sermaye, girişimci gibi üretim faktörlerinin serbest 

dolaşımının öngörülmemiş olması ve sadece mallar bakımından bir ortak piyasa 

oluşturulmakla yetinilmesi bu entegrasyon biçiminin sınırını oluşturmaktadır. 

Ekonomik entegrasyon seviyelerinden ortak pazar, gümrük birliğinin taşıdığı 
tüm unsurların yanında, emek, sermaye, girişimci gibi üretim faktörlerinin de taraf 
devletler arasında serbest dolaşımının sağlandığı ve üçüncü ülkelere karşı bir ortak 

gümrük tarifesinin uygulandığı ekonomik bütünleşme şeklidir. 

Ekonomik entegrasyon safhalarının en ileri şeklini oluşturan ekonomik birlik 

için, ortak pazar bakımından belirlenen şartlara ek olarak ekonomik, parasal ve 

sosyal politikaların birleştirilmesi ve hatta ortak kurumların kurulması 

gerekmektedir. Bir başka ifade ile ekonomik birlik, üye devletlerin ekonomi 

politikaları arasında kapsamlı bir birleşmeye gidilen bir parasal birliktir. Ekonomik 

birliğin temelini tek para sistemi, merkez bankası ve birleştirilmiş mali sistem ile 

ortak dış ticaret politikalarının uyumlaştırılması oluşturur.15 

Kısaca ekonomik entegrasyon hareketleri, sınırlı sayıdaki mallar üzerinde 

tarife indirimlerinden, kapsamlı ekonomik birliklerin kurulmasına kadar 

değişebilmektedir. Bunlardan bazılan yalnızca taraf devletler arasında mal ve hizmet 

Daha geniş bilgi için Bkz. Gökdere, 1989:6. 

Karluk, 1996:25. 
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hareketlerinin serbestleştirilmesini öngörürken, bazıları ise üretim faktörlerinin 
serbest dolaşımını da içerebilmektedir. Daha ileri bir seviyede entegrasyon söz 
konusu olduğunda ise bunların yanında para, maliye ve ekonomi politikası 
alanlarında da uyum ve işbirliğinin sağlanması söz konusu olmaktadır. 

1.2 DTÖ Anlaşması 

İkinci Dünya Savaşı Avrupa kıtasında etkili olduğu gibi, tüm dünyada da 
ekonomik, sosyal ve siyasi bakımdan etkiler doğurmuştur. Bu süreçte, ülkeler 
arasında kalıcı barışın sağlanarak, uluslararası ekonomik işbirliğinin tesisi ve 

uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi hedefleri doğrultusunda, Birleşmiş Milletler, 

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kurumlar ortaya çıkmıştır. 

Ulusal pazarların, uluslar üstü ticaret kuralları aracılığı ile küresel pazara 
bağlanması ihtiyacı, bir başka ifadeyle uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi için 
işbirliği gereği, Uluslararası Ticaret Örgütünün kurulması fikrini doğurmuştur. 
Örgütün kuruluş müzakereleri devam ederken, bu süreçte uygulanmak üzere belirli 
mallar üzerinde tarife indirimlerine gitmek amacıyla, 1947 yılında “geçici” nitelikte 

GATT16 imzalanmıştır. Ancak, Uluslararası Ticaret Örgütünün hayata 
geçirilememesi üzerine, geçici nitelikli olduğu belirtilen GATT, 1994 yılına kadar 

uygulanmaya devam etmiştir.17 

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesini ve düzenli işleyişini amaçlayan çok 
taraflı bir uluslararası anlaşma niteliğindeki GATT, Uruguay Turu olarak 

adlandırılan ve GATT çerçevesinde yürütülen çok taraflı ticaret müzakereleri 

neticesinde kurumsal bir yapıya kavuşturularak 1995 itibarıyla Dünya Ticaret 

Örgütüne (DTÖ) dönüşmüştür. 

GATT ile, uluslararası ticarete konu olan mallara gümrük tarifeleri aracılığı 
ile uygulanan engellerin çok taraflı müzakereler neticesinde aşamalı olarak, tarife 

General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması). 
Avrupa Topluluğu 1960-1961 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dillon Round’dan bugüne 
GATT’da temsil edilmektedir. Lyons, EC Customs Law, Oxford, 2008:14. 
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dışı engellerin ise derhal kaldırılması ve dolayısıyla ticarette serbestleşmeyi 

sağlamaya yönelik bir sistem oluşturulması öngörülmüştür.'8 

Gerek 1947 tarihli GATT (GATT 1947), gerek onun yerini alan DTÖ 
Anlaşması, Avrupa Topluluğunun ticaret hükümlerinin şekillenmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. Bu hususu bir örnek ile somutlaştırmak gerekirse, GATT’m III.19 ve 
XI.20 maddelerinde yer alan ve GATT’m temel ilkelerinden olan ulusal muamele 

(national treatment) ilkesinin21 yansıması AT Antlaşmasının 28, 29 ve 90. 
maddelerinde görülebilmektedir. Benzer şekilde, GATT’m XX.22 maddesinde 
düzenlenen genel istisna halleri ve bu istisnaların sınırını belirleyen durumlara, AT 
Antlaşmasının 30. maddesinde büyük oranda yer verilmiştir. 

DTÖ’nün temel ilkelerinden olan ve GATT’ın I. maddesinde düzenlenen en 

çok kayrılan ülke (most favoured nation) kuralı23, AB gibi gümrük birliği etrafında 
şekillenmiş bir oluşum için paradoks gibi görünse de, bu husus GATT’m XXIV. 

maddesinde yer alan ve söz konusu ilkenin bölgesel entegrasyon şekillerinden 

serbest ticaret anlaşmaları ve gümrük birlikleri bakımından uygulanmayacağı 

yönündeki hüküm ile çözüme kavuşturulmuştur.24 Bu çerçevede AB üyesi devletler 

ve AT, DTÖ kuralları ile bağlı olmaya devam edeceklerdir.25 

Halefıyet ilkesi gereği, AT Antlaşmasından önce imzalanan ve Topluluğun 

yetkisi dahilinde bulunan GATT (ve DTÖ kuralları), Topluluk tarafından akdedilen 
uluslararası anlaşmaların Topluluk hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul 

Büyüktaşkın, Dünya Ticaret Sistemi, GATT, Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye, Ankara, 
1997:4. 

İç vergilendirme ve iç düzenlemelerde ulusal muamele. 
Miktar kısıtlamalarının kaldırılması. 

Bu ilkeye göre, herhangi bir ürün Anlaşmaya taraf bir ülkenin pazarına girdikten sonra, o 
ülkede üretilmiş benzer ürünlerle aynı muameleye tâbi tutulmak durumundadır. 
Genel istisnalar. 

Bu kural, GATT üyesi bir ülkenin, diğer herhangi bir ülkeye tanıdığı daha elverişli bir rejimi 
koşulsuz olarak GATT üyesi ülkelerin tümüne tanımasını gerektirmektedir. 

Serbest ticaret alanlarının ve gümrük birliklerinin bu tür bir istisnadan yararlanabilmeleri aynı 
maddede belirtilen şartları karşılamış olmalarına bağlıdır. 

DTÖ Anlaşmasına, hem AB üyesi devletler, hem de Avrupa Topluluğu taraftır. 
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edilmesi sebebiyle, söz konusu Anlaşmaların Topluluk hukukunda doğrudan etkiye 

sahip olup olmadıkları sorusu akla gelmektedir. 

ATAD’ın yerleşik içtihadına göre, prensip olarak gerek GATT 1947, gerek 

DTÖ Anlaşması ve ekleri, nitelikleri ve yapılan itibanyla, doğrudan etkiye sahip 
olmadıklan gibi, AT Antlaşmasının 230. maddesi çerçevesinde Topluluk 

düzenlemelerinin hukukiliğinin değerlendirilmesinde esas alınacak kurallardan 

sayılmamaktadırlar.26 

ATAD, bu yönde vermiş olduğu bir kararında27, GATT 1947’nin oldukça 
esnek hükümler içermesi, bu hükümlerde özellikle istisnai durumların düzenlenmesi, 

belli zorluklar ile karşılaşılması halinde tedbirler alınabilmesi, Anlaşmanın tarafları 

arasında uzlaşmazlıkların halli mekanizmasının ve tek taraflı olarak Anlaşmadan 

çıkma imkanının bulunmasından hareketle, davaya konu GATT hükümlerinin 

bireylere ulusal makamlar önünde ileri sürebilecekleri bir Topluluk hukuku hakkı 

bahşetmediğini ifade etmiştir. ATAD, GATT hükümlerinin doğrudan etkiye sahip 
olmadığını belirtmekle birlikte, farklı kararlarında bahse konu hükümlerin, 

kendilerine açıkça atıfta bulunan28 veya belirli bir GATT hükmünü uygulamak için 
çıkarılmış Topluluk işlemlerinin yorumlanmasında kullanılabileceğini belirtmiştir.29 

Tancredi, EC Practice in the WTO: How Wide is the ‘Scope for Manoeuvre’?, The European 
Journal of International Law Vol.15, 2004, pp. 934-961: 938. 

Joined Cases 21-24/72, International Fruit Company NV v Produktscap voor Groenten en 
Fruit [1972] ECR 1219. 

Case C-70/87, Fediol v Commission [1989] ECR 1781. 

Case C-69/89, Nakajima v Council [1991] ECR 2069; Case C-280/93, Germany v Commission 
[1994] ECR 1-4873. 
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2 AVRUPA BİRLİĞİNDE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 

2.1 Ortak Pazardan İç Pazara'10 

Avrupa devletleri arasında bölgesel bir entegrasyona gitmek hedefiyle ortaya 

çıkan Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) bu hedefi, AT Antlaşması metninde 
de açık şekilde ortaya konulmuştur. AT Antlaşmasının 2. maddesinde Topluluğun 

görevleri belirlenirken bu görevlerin, bir ortak pazar ve bir ekonomik ve parasal 

birlik kurmak ve 3-4. maddelerde öngörülen ortak politikaları veya faaliyetleri 

uygulamaya koymak suretiyle yerine getirileceği ifade edilmiştir. Antlaşmanın 3(a) 
maddesinde, üye devletler arasında malların ithalat ve ihracatında, gümrük vergileri, 
miktar kısıtlamaları ve eş etkili diğer tüm tedbirlerin yasaklanması öngörülmüştür. 

Ortak pazara giden yolda AT Antlaşması, gümrük birliğinin bir geçiş 

dönemini takiben gerçekleştirilmesini hükme bağlamıştır. Söz konusu geçiş 
döneminde, aşamalı olarak, gümrük vergilerinin kaldırılması ve ortak gümrük 
tarifesinin kabul edilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, üye ülkelerde Topluluk 

kurulmadan önce uygulanan gümrük vergilerinin tedricen 12 yılda kaldırılmasına 

ilişkin bir takvimlendirme yer almıştır. Gümrük vergilerinin kaldırılması, tarım 

ürünleri hariç olmak üzere, söz konusu planda belirlenen tarihten 18 ay önce, 1968 

yılında gerçekleştirilmiştir. Gümrük vergilerinin kaldırılması sürecine, üçüncü 

ülkelerden Topluluğa yapılacak ithalata ortak bir gümrük tarifesi uygulanması 

suretiyle Topluluk gümrük alanının dışına tek bir sınır çizmeyi amaçlayan ortak bir 
gümrük tarifesinin kabul edilmesi eşlik etmiş, böylelikle ortak pazar hedefine ulaşma 

yolundaki ilk safha olan gümrük birliği tesis edilmiştir.31 

Topluluğun kurulduğu ilk dönemlerden itibaren değişmez hedef olan ortak 

pazarın oluşturulması yolunda gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının 

kaldırılmasıyla önemli bir mesafe kat edilmiş olsa da, üye devletler tarafından 
uygulanan, gümrük vergilerine eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarına eş etkili 

Ortak pazar ve iç pazar kavramlarına, AT Antlaşmasının en son Nice Antlaşmasıyla değişikliğe 
uğramış halinde de ayrı ayn rastlamak mümkündür. Ancak, 2009 yılında yürürlüğe girmesi 
beklenen Lizbon Antlaşmasında sadece iç pazar kavramına yer verilmiştir. 
Üye devletler arasında, ihracata uygulanan gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili 
vergiler 1961 yılı itibanyla kaldırılmıştır. European Commission / Timmermans, 1981:244. 
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tedbirler olarak ifade edilen bir takım engellerin mevcudiyeti bu hedefe ulaşmada 
ciddi sorun teşkil etmeye devam etmiştir. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu 
tarafından 14 Haziran 1985 tarihinde, 1992 yılı sonu itibarıyla iç pazarın 
tamamlanması amacıyla yapılması gerekli düzenlemelere ilişkin bir program içeren 

Beyaz Kitap hazırlanmıştır.32 İç pazarın tamamlanması için bir tarih ve program 

içeren Beyaz Kitaptaki hedefler, Avrupa Tek Senedi ile AT Antlaşmasına da 
yansıtılmıştır. Avrupa Tek Senedi33 ile iç pazar tanımlanmış34 ve 31 Aralık 1992 
tarihinde sona erecek süre içinde söz konusu pazarın aşamalı olarak kurulmasına 
yönelik tedbirlere yer verilmiştir. 

İç pazar hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde, Topluluk 
genelinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin üye devletler arasında 
herhangi bir engelle karşılaşmaksızın dolaşımının sağlanmasına yönelik tedbir ve 
düzenlemeler 1 Ocak 1993 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Ancak, gerek Topluluk 

düzeyinde teknik mevzuat uyumunun büyük ölçüde gerçekleştirilmesiyle, gerek 

Topluluk düzeyinde ortak bir düzenleme bulunmayan alanlarda üye devletlerin ulusal 
hukuk sistemlerine karşılıklı tanıma hükmünün dercedilmesi yoluyla iç pazarın 
tamamlanması hedefine yaklaşılmış olsa da, üye devletler tarafından yerli sanayinin 
desteklenmesi ve benzeri örtülü gerekçelerle uygulanan tarife dışı engeller,35 

Topluluk içi ticareti ve dolayısıyla malların serbest dolaşımını engellemeye devam 

edegelmiştir. Bu hususu Avrüpa Komisyonu tarafından değişik tarihlerde kabul 
edilen bildirimlerde de görmek mümkündür. Örneğin, Avrupa Komisyonu 10 Mayıs 

COM/85/0310 final Completing ThĞ Intemal Market:White Paper From The Commission To 
The European Council (Milan, 28-29 June 1985) (OJ C 036 , 17/02/1986 p. 53.) 

Avrupa Tek Senedi 17 Şubat 1986’da Lüksemburg’da ve 28 Şubat 1986’da Lahey’de 
imzalanmış ve 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özdemir, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Toplulukları, Avrupa Birliği, Roma Antlaşması, 
Avrupa Tek ! Senedi, Avrupa Birliği Antlaşması, Maastricht Antlaşması, Amsterdam 
Antlaşması, Nice Antlaşması (Kavramlara İlişkin Açıklayıcı Not), DPT, Avrupa Birliği ile 

: İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara 2001:3i 
İç pazar “malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının bu Antlaşma 
hükümlerine uygun olarak sağlandığı, iç sınırların bulunmadığı bir alanı ifade eder” şeklinde 
tanımlanmıştır. Tek Senetle AT Antlaşmasına 8a maddesi olarak giren söz konusu hüküm, 
halihazırca Antlaşmanın 14. maddesinde yer almaktadır. 

Üye devletler arasındaki mevzuat ve uygulama farklılıklarından kaynaklanan tarife dışı engeller, 
bir koruma veya engelleme amacı olmaksızın ortaya çıkabileceği gibi, örtülü bir şekilde bu 
dmaçlâra hizmet etmek üzere tasaiiaıimış da olabilirler. 
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2006 tarihinde, AB iç pazarının işleyişinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir 
gözden geçinire süreci başlatan bir Bildirim36 kabul etmiştir. Gözden geçirme süreci 
çerçevesinde, Avrupa Komisyonu 20 Kasım 2007 tarihinde tüketicilerin ve 
KOBİ’lerin iç pazardan elde ettikleri faydaların artırılması, küreselleşmeden 
faydalanılması, bilgi ve yenilik, sosyal boyut ve çevre boyutu ana başlıklarından 

oluşan bir Bildirim kabul etmiştir.37 Bu Bildirimi takiben, malların serbest dolaşımını 

daha da kolaylaştırmak ve iç pazarın düzenleyici çerçevesini iyileştirmek amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından bazı öneriler içeren ve “mallar için iç pazar” 
kavramını Avrupa’nın rekabet edebilirliğinin mihenk taşı olarak ifade eden bir 
Bildirim yayımlanmıştır.38 Bu Bildirimlerde de görüleceği üzere, 1985 yılında 

yayınlanan iç pazarın tamamlanmasına ilişkin Beyaz Kitapta39 belirlenen hedefler 
hâlâ geçerliliğini korumaktadır.4" 

2.2 Malların Serbest Dolaşımının Kapsamı 

2.2.1 Mal kavramı 

Malların serbest dolaşımının konusunu “mal” teşkil etmektedir. Mal 

kavramım tanımlamaya geçmeden önce şu hususu belirtmek gerekir ki, AT 

Antlaşması incelendiğinde söz konusu kavramı karşılayan farklı ifadelere yer 
verildiği görülmektedir. Bu durumu izah etmek gerekirse; aynı kavramı ifade etmek 
üzere Antlaşmanın 23. maddesinin 1. fıkrasında “mal” (good) terimine yer verilirken, 

Communication from the Coramission to the European Council - A Citizens’ Agenda - 
Deliveriııg Results for Europe (COM/2006/0211 final) 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Single Market for 2 İst 
Century Europe (COM/2007/0724 final). Üye devletler arasındaki mevzuat ve uygulama 
farklılıklarından kaynaklanan tarife dışı engeller, bir koruma veya engelleme amacı olmaksızın 
ortaya çıkabileceği gibi, örtülü bir şekilde bu amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmış da 
olabilirler. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the 
European Economic and Social Committee - The Internal Market for Goods: A Cornerstone of 
Europe’s Competitiveness (COM/2007/0035 final). 

Completing the Internal Market:White Paper from the Commission to the European Council 
(Milan, 28-29 June 1985) (COM/85/0310 final). 

Ayrıca Bkz. European Commission, European Unification (The Origins and Growth of the 
European Community), Luxembourg 3/1986; European Commission, Europe without Frontiers 
-Completing the Internal Market, Luxembourg 2/1989. 
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aynı maddenin 2. fıkrasında ve Antlaşmanın 24. maddesinde “ürün” (product) terimi 
tercih edilmektedir. Ayrıca, mal kavramı 28. ve 29. maddelerde geçmemesine 
rağmen, söz konusu maddeler, malların/ürünlerin her türlü ithalatını ve ihracatını 

hedeflemektedir. Şu hususu da belirtmek gerekir ki, söz konusu kavram, 
antlaşmanın “Topluluk Politikaları” başlıklı üçüncü kısmının ikinci bölümünde 

“farım” başlığı altında geçen “tarım ürünü” ifadesini de içermektedir.41 

AT Antlaşmasında mal kavramı için bir tanım verilmemiştir. Bununla birlikte 
ATAD kararları mal kavramının kapsamına ilişkin yol gösterici bir nitelik 
taşımaktadır. ATAD, mal kavramının, maddi değeri olan ve ticari işlemlere konu 

0 abilen ürünler olarak anlaşılması gerektiğini belirtmiştir.42 

Bu çerçevede ATAD, İtalya’nın sanatsal, tarihi, arkeolojik veya etnografık 
değere sahip objelere, Topluluğun diğer üye devletlerine ihraç edilirken uyguladığı 
afan oranlı verginin Antlaşmanın malların serbest dolaşımı ile ilgili maddelerine 
a/kırılık teşkil ettiğinin iddia edildiği bir davada, İtalya’nın söz konusu eşyaların mal 
flarik değerlendirilemeyeceği yönündeki savunmasını kabul etmemiştir.41 

Bir diğer kararında ATAD, mal kavramını ödeme aracı kavramından ayırmış 
bir üye devlette tedavülde olan madeni paralara Antlaşmanın malların serbest 

(olaşımı ile ilgili maddelerinin uygulanamayacağına karar vermiştir.44 

Yukanda belirtildiği gibi, ATAD mal kavramını maddi değeri olan ve ticari 

işlemlere konu olabilen ürünler olarak tanımlamıştır. Bu noktada bir ürünün negatif 
>ir değere sahip olması durumunda ne olacağı sorusu akla gelmektedir. Konusu çöp 
,1ar bir davada, davalı taraf, çöpün en azından yeniden kullanılamadığı veya yeniden 
lullanım için dönüştürülemediği zaman mal tanımına girmeyeceğini belirtmiştir. 

Söz konusu başlığa tabi olan tanm ürünleri, AT Antlaşmasının 32. maddesinde belirtildiği gibi 
Antlaşmanın EK l’inde listelenmiştir. 

Case 7/68, Commission v Italy [1968] ECR 423; Case C-97/98, Jâgerskiöld v Gustafsson 
[1999] ECR 1-7319. 
Case 7/68, Commission v llaly [1968] ECR 423. 

Case 7/78, R. v Thompson [1978] ECR 2247. Burada şunu da belirtmek gerekir ki, AT 
Antlaşmasında sermaye ve ödeme aracı kavranılan da tanımlanmamıştır. 
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Hukuk Sözcüsüne45 göre, yeniden kullanılamayan veya yeniden kullanım için 
dönüştürülemeyen çöpler de dahil olmak üzere her türlü çöp, AT Antlaşmasında 

düzenlenen malların serbest dolaşımı hükümlerine tabidir ve bu tür malların gerçek 
bir ticari değere sahip olmadıkları açık olmakla birlikte (dahası negatif bir değere 
sahiptirler) ticari işlemlere konu teşkil edebilmekte, hatta imhalarına yönelik olarak 

önemli bir endüstri de oluşturmaktadır. ATA D, Hukuk Sözcüsünün yorumunu 
destekleyerek tüm çöpleri mal olarak kabul etmiştir.46 

AT AD bir diğer davada, ticari niteliklerinden dolayı televizyon sinyallerine 

malların serbest dolaşımına ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağını 
değerlendirmiş ve Antlaşmada aksi yönde açık hüküm bulunmaması sebebiyle 
televizyon sinyallerinin doğası gereği hizmet sayılacağını belirtmiştir. Ancak, 
televizyon sinyallerinin iletilmesinde kullanılan ses kayıt malzemeleri, filmler, 
cihazlar ve diğer ürünlerin ticaretinin malların serbest dolaşımı ile ilgili hükümlere 

tâbi olacağını belirtmiştir.47 ATAD bu tespitini başka kararlarında da teyit etmiştir.411 

Televizyon sinyallerinin hizmet oluşturduğu yönünde tespitte bulunan 

ATAD, elektrik konusunda ise, elektriğin gerek Topluluk hukukunda, gerek üye 
devletlerin ulusal hukuklarında mal olarak kabul edildiğini belirtmiş ve elektriğin 
Topluluğun tarife sınıflandırmasında (code CN 27.16) mal kapsamında yer almasını 

destekleyici bir argüman olarak ileri sürmüş ve elektiriğin mal olduğuna 
hükmetmiştir.4'’ 

Malın sadece asıl faaliyetin destekleyici bir parçası olduğu durumlarda, asıl 

faaliyete ilişkin Antlaşma hükümleri uygulanacaktır. ATAD bu konuda verdiği bir 
kararda, piyango organizasyonlarında reklam materyallerinin ve biletlerin dağıtımı 
söz konusu olsa da, asıl faaliyet olan piyango organizasyonunun hizmet teşkil etmesi 

Hukuk Sözcüleri, ATAD’ın önüne gelen davalarda, dava konusu soruna ilişkin gerekçeli görüş 
sunmakla görevli ve ATAD hakimleri ile eşit statüye sahip kişilerdir. Hukuk sözcüleri İlk 
Derece Mahkemesine gelen davalara ilişkin görüş sunmazlar. DPT, AB Sözlüğü, Ankara 
2004:31. 

46 Case C-2/90, Commission v Belgium [ 1992] ECR 1-4431. 
47 Case 155/73, Sacchi [1974] ECR 409. 
48 Case 52/79, Procureur du v Debauve [1980] ECR 833. 
49 Case C-393/92,Almelo v Energiebedrijf Ijsselmij [1994] ECR 1-1477. 
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sebebiyle, bahsedilen faaliyetlerin malların serbest dolaşımına ilişkin hükümlere 

değil, hizmet sunumu serbestisine ilişkin hükümlere tabi olacağına karar vermiştir.50 

Özetlemek gerekirse, ATAD mal kavramının, maddi değeri olan ve ticari 
işlemlere konu olabilen ürünleri ifade ettiğini belirtmiştir. Şüphesiz, sanayi ve tarım 

ürünleri ve gıda maddeleri mal tanımının içine girmektedir. Ancak yukarıda da 

belirtildiği gibi, tartışmalı bazı hususlar içeren davalarda ATAD, resim ve diğer sanat 

ürünlerinin51, petrol ürünlerinin52, hayvanların53, tedavülde olmayan madeni 
paraların54, elektriğin55 ve yeniden kullanılabilir veya yeniden kullanım için 
dönüştürülebilir olup olmadığına bakılmaksızın çöplerin56 mal kavramına girdiğine 
karar vermiştir. 

Nelerin mal tanımına gireceği hususuna değindikten sonra, Antlaşma 
çerçevesinde bu mallara hangi durumlarda malların serbest dolaşımı hükümlerinin 

uygulanacağına değinmek uygun olacaktır. Bu hususla ilgili olarak AT 

Antlaşmasının 23(2). madde aşağıdaki hükmü getirmektedir: 

"25. maddede ve bu Başlığın 2. Bölümünde yer alan hükümler, üye devlet 
menşeli ve üye devletlerde serbest dolaşımda olan üçüncü ülke menşeli ürünlere 

uygulanır. ” 

Söz konusu maddede geçen “üye devlet menşeli ürün’’ ifadesinin açıklaması 

Antlaşmada bulunmamakla birlikte, bu husus detaylı şekilde Topluluğun “Modemize 

Edilmiş Gümrük Kodu”nu oluşturan 450/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Case C-275/92, Customs Excise v Schindler [1994] ECR 1-1039. Ayrıca yine ATAD, balıkçılık 
hakkını ve iznini, mal asıl eyleme yardımcı nitelikte olduğundan mal olarak tanımlamamış ve 
hizmet hükümlerine tabi olduğunu belirtmiştir. (Case C-97/98, Jagerskiöld v Gustafsson 
[1999] ECR 1-7319.) 

Case 7/68, Commission v Italy [ 1968] ECR 423. 
Case 72/83, Campus Oil Ltd. and others v Minister for Industry and Energy and others [1984] 
ECR 2727 

Case C-67/97, Bluhme, [1998], E.C.R. 1-8033. 

Case 7/78, R v Thompson [1978] ECR 2247. 
Case C-2/90, Commission v Belgium [1992] ECR 1-4431. 

Case C-393/92, Almelo v Energiebedrijf Ijsselmij [1994] ECR 1-1477. 
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Konsey Tüzüğünün57 36 ve 37. maddeleri (2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünün58 23 
ilâ 26. maddeleri) arasında düzenlenmiştir.59 Şu hususu özellikle belirtmek gerekir ki, 

bahse konu Tüzüğün ilgili maddelerinde de görüleceği üzere, her Topluluk menşeli 
malın Toplukta serbest dolaşımda olduğu düşünülmemelidir.60 

AT Antlaşmasının 23(2). maddesinde belirtilen malların serbest dolaşımı 

hükümlerine tabi olacak diğer ürün grubu ise “üye devletlerde serbest dolaşımda olan 

üçüncü ülke menşeli ürünlerdir”. Söz konusu ürün grubunun neyi ifade ettiği AT 

Antlaşmasının 24. maddesinde şu şekilde düzenlenmektedir: 

“Bir üye devlette ithalat işlemleri tamamlanmış ve ödenmesi zorunlu gümrük 
vergisi ve gümrük vergisine eş etkili vergileri tahsil edilmiş ve bu vergilerin tam veya 

kısmi iadesinden yararlanmamış olan üçüncü ülke menşeli ürünlerin o üye devlette 

serbest dolaşımda olduğu kabul edilir. ”61 

Her ne kadar Antlaşmanın 23(2). maddesinde böyle bir ayrıma gidilmiş olsa 

da, ATAD miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirleri düzenleyen AT Antlaşmasının 

28. maddesinin, Topluluk menşeli veya üye devletlerden herhangi birinde serbest 

Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 
laying down the Community Customs Code (Modemised Customs Code) (OJ L 145, 4.6.2008, 
p. 1-64). 

Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community 
Customs Code (OJ L 302, 19/10/1992 p. 1-50). Bahsekonu Tüzük 23 Nisan 2008 tarihinde AT 
Resmi Gazetesinde yayınlanan 450/2008 sayılı “Modemize Edilmiş Gümrük Kodu” Tüzüğüyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki bahse konu yeni Gümrük Kodunun 188. 
maddesi dikkate alındığında, ilgili Kodun bütün maddelerinin yürürlüğe girmediği 
görülecektir. Bu kapsamda Kodun 188. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen hükümler, 
halihazırda yürürlükte olmakla birlikte, 188. maddenin ikinci fıkrası, bu hükümler dışındaki 
Gümrük Kodu hükümlerinin ancak yürürlüğe giren hükümler esas alınarak hazırlanacak 
uygulama hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile yürürlük kazanacağını hükme bağlamaktadır. 
450/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 4(18). maddesinde (2913/92 
sayılı Konsey Tüzüğünün 4(7). maddesi) “Topluluk malı” kavramının tanımına, 450/2008 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 4(19). maddesinde (2913/92 sayılı Konsey 
Tüzüğünün 4(8). maddesi) Tüzük kapsamında “Topluluk malı sayılmayan mallar’Tn tanımına 
yer verilmiştir. 450/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 102. maddesi 
(2913/92 sayılı Konsey Tüzüğün 83. maddesi) ise, Topluluk malı olarak addedilen malların 
hangi istisnai durumlarda gümrükler bakımından Topluluk malı statüsünü kaybedeceği 
açıklanmaktadır. 

Bkz. 450/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 52, 53, 130, 131, 132, 136, 
142, 143, 167, 168, 169, 170, 176, 177, 178. maddeleri (2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünün 
114-129, 161, 162 ve 185-187. maddeleri). 

Bkz. 450/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 44 ve 48. maddeleri 
(2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünün 201 ve 209. maddeleri). 
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dolaşıma girmiş olan ürünlere, gerçek menşelerine bakılmaksızın ayrım 

gözetilmeden uygulanacağını belirtmiştir.62 AT AD, ayrıca, AT Antlaşmasının 24. 
maddesinin herhangi bir ayrım yapma amacı gütmediğini vurgulamış, üye olmayan 

bir devletten 24. maddede belirtilen şartlar yerine getirilerek ithal edilen bir malın 

daha sonra bir diğer üye devlete ithal edilmesi durumunda mallar arasında fark 

olmadığını belirtmiştir.63 Ancak, söz konusu ayrım gözetmeme yaklaşımı her 

durumda uygulanmamaktadır.64 Buna örnek olarak Antlaşmanın 134. maddesinde yer 
alan istisna65 verilebilir.66 

2.2.2 Transit mal kavramı 

AT Antlaşmasının 30. maddesinde geçen “transit mal” kavramına baktığımız 

zaman, AT AD bir kararında, Topluluğun bir gümrük birliği teşkil ettiğini ve malların 
serbest dolaşımı çerçevesinde Topluluk içinde transit geçiş serbestisi67 olduğunu 
belirtmiştir. Kararda ayrıca transit geçiş serbestisi kapsamında bir üye devletin, 

topraklarından transit olarak geçen veya kendi topraklarına transit olarak gelen 

mallara, transit geçiş dolayısıyla bir vergi veya benzeri bedel koyamayacağı da ifade 
edilmiştir.68 ATAD bir diğer kararında da canlı hayvan transit geçişini engelleyen 
hükümlerin AT Antlaşmasının 28 ve 29. maddelerini ihlal ettiği yönünde karar 

62 Case 41/76, Donckenvolcke v Procureur de la Republique [1976] ECR 1921; Case C-130/92, 
OTO v Ministero delle fınanze [1994] ECR 1-3281. 

63 Case C-83/89, Openbaar Ministerie and the Minister for Finance v Vincent Houben [1990] 
ECR 1-1161. 

64 Case 51/75, EMİ Records v CBS [1976] ECR 811. 
65 AT Antlaşması 134. madde hükmünce, AT Antlaşması gereği her hangi bir üye devlet 

tarafından alınan ticaret politikalarına ilişkin tedbirlerin uygulanmasının ticaret sapması 
nedeniyle engellenmemesini sağlamak amacıyla veya bu tedbirler arasındaki farklılıkların bir 
ya da birden fazla üye devlette ekonomik güçlüklere neden olduğu durumlarda Komisyon, üye 
devletler arasmda yapılması gereken işbirliğine ilişkin yöntemleri tavsiye edecektir. Bu yeterli 
olmazsa Komisyon, üye devletlere, koşul ve ayrıntılarını kendisinin belirleyeceği korumacı 
tedbirler alma yetkisi verebilecektir. 

66 Oliver and Jarvis, Free Movement Of Goods In The European Community, Fourth Edition, 
London, 2003: 28 vd. 

67 Transit geçiş serbestisi sadece AT’ye özgü bir uygulama değildir. GATT 47 ve DTÖ’de de 
benzer düzenlemeler mevcuttur. (GATT V. madde) 

68 Case 266/81, SIOT v Ministry of Finance [1983] ECR 731. 
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vererek bir önceki görüşünü desteklemiştir/’9 Ayrıca yine söz konusu hükümler üye 
devletler arasında malın yeniden ithali,70 paralel ithalatı,71 dolaylı ithalatı,72 
durumlarında da uygulanır.73 

2.2.3 Mal sahibinin tâbiiyeti 

Malların serbest dolaşımı hükümlerinin uygulanması bakımından mal 

sahibinin tâbiiyetinin ne ölçüde önem taşıdığı sorusu akla gelebilir. Hemen belirtmek 

gerekir ki, söz konusu hükümlerin uygulanmasında belirleyici faktör mal sahibinin 
tâbiiyeti değil, sadece malın statüsüdür. ATAD bir kararında, Antlaşmanın, üye 

devletler arasındaki ithalata ve ihracata uygulanacak mali yükümlülükleri söz konusu 

yükümlülükler nedeniyle dezavantajlı konuma düşen tacirin tâbiiyetinden bağımsız 

olarak yasakladığını belirtmektedir.74 İstisnai durumlarda, mal sahibi üçüncü bir 

ülkenin vatandaşı olduğu zaman, AT Antlaşmasının 297 veya 301. maddelerine göre 

ithalat veya ihracat yasaklanabilmektedir. 

2.3 Gümrük Vergileri, Eş Etkili Vergiler ve Ayrımcı İç Vergilendirme 

2.3.1 Gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili vergiler75 

Topluluğun ilk dönemlerinde mali nitelikli engeller Topluluk içi ticareti, 

dolayısıyla da ortak pazarın oluşumunu önemli ölçüde engellemiştir. Toplulukta 

Case C-350/97, Moıısees v Unabhangiger Venvalttungssenat für Karnten [1999] ECR 1-2921. 
Case 78/70, Deutsche Grammophon v Metro [1971] ECR 487. Bir üye devletin sınırları 
dahilinde üretilen malın bir başka üye devlete ihraç edilmesinin akabinde tekrar üretimin 
yapıldığı üye devlete ithal edilmesi “yeniden ithalat” olarak adlandırılmaktadır. Bu tür 
uygulamalara fiyatlandırma farklılıkları sebebiyle başvurulabilmektedir. 

Case 104/75, De Peijper [1976] ECR 613. “Paralel ithalat”, marka hakkı sahibi veya onun izni 
ile bir başkası tarafından bir ülkede piyasaya sunulan bir malın aynısının üçüncü kişilerce bir 
başka kaynaktan sağlanmak suretiyle yasal prosedürüne uygun olarak o ülkeye ithal edilmesi 
işlemi olarak tanımlanabilir. Tekdemir, Marka Hakkının Tükenmesi İlkesi ve Paralel İthalat 
Sorununa İktisadi Bir Yaklaşım, Rekabet Dergisi Sayı 13 (Ocak-Şubat-Mart), Rekabet Kurumu 
Ankara, 2003:8. 

Dassonville davasında olduğu gibi. 

Oliver and Jarvis, 2003: 31 vd. ve 104. 

Case 2-3/69, Sociaalfonds voor Diamantarbeiders v Brachfeld [ 1969] ECR 211. 

Bu başlık altında gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili vergi kavramları mali hukuk 
bakımından ele alınmamaktadır. Bu kapsamda “charge”, “duty”, “levy”, “fee” gibi farklı adlar 
altında alınan bedeller, genel olarak gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili vergiler 
olarak ifade edilmiştir. 
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entegrasyon seviyesinin ilerlemesi, iç pazarın belirleyici unsurlarından olan üye 
devletler arasında bütün dahili ekonomik sınırların kaldırılması gereğini doğurmuş, 
bu durum iç pazarın tamamlanmasına ilişkin Beyaz Kitapta ve Avrupa Tek 
Senedinde de ifade edilmiştir. İç pazarın tamamlanmasıyla da Topluluk üyesi 
devletler arasında gümrük kontrolleri kaldırılmıştır.76 

Bu başlık altında AT Antlaşmasının Topluluk Politikaları kısmınının ilk 

başlığı olan Malların Serbest Dolaşımının temelini teşkil eden 23. maddesi ve onunla 
beraber ele alınması gereken AT Antlaşmasının 25. maddesi incelenecektir. 

AT Antlaşmasının 23. maddesi Topluluğun gümrük birliği temelinde 
oluşturulduğunu ve gümrük birliğinin içerdiği iki boyutu77 ve ayrıca malların serbest 
dolaşımının hangi ürünler için geçerliği olduğu hususlarını aşağıdaki ifadelerle 

açıklamıştır. 

“1. Topluluk, mal ticaretinin tümünü kapsayan, üye devletler arasındaki 

ithalat ve ihracatta gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili tüm vergilerin 
yasaklanmasını ve üye devletlerin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde ortak bir gümrük 

tarifesinin kabulünü içeren bir gümrük birliğine dayanır. 

2. 25 ’inci maddede ve bu Başlığın 2 ’nci bölümünde yer alan hükümler, üye 

devletler menşeli ve üye devletlerde serbest dolaşımda olan üçüncü ülke menşeli 

ürünlere uygulanır. ” 

AT Antlaşmasının 25. maddesi ise aşağıdaki hükmü getirmektedir: 

“Üye ülkeler arasında, ithalat ve ihracattan alınan gümrük vergileri ve 
gümrük vergisine eş etkili vergiler yasaktır. Bu yasak, mali nitelikteki gümrük 
vergilerine de uygulanır. ” 

Topluluk içinde sınır kontrollerinin kaldırılması, üçüncü ülkelerle yapılan ticarette dış sınır 
kontrollerinin önemini artırmıştır. Üye devletler arası kontroller geçmişte, her iki taraf için de 
zaman kaybına ve ek masraflar yapılmasına sebep olan fiziki kontroller şeklinde 
gerçekleştirilmekteyken, bugün artık risk analizi esasında gerçekleştirilmekte ve fiziki 
kontroller ise çoğu kez tacirlerin önerileriyle gerçekleştirilmektedir. Bamard, The Substantive 
Law of the EU, Second Edition, Oxford, 2007: 35. 

Bunlar iç ve dış boyutlardır. Gümrük birliğinin iç boyutunu, üye devletler arasında gümrük 
vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili vergilerin kaldırılması, dış boyutunu ise üçüncü 
ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin kabulü teşkil etmektedir. 
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Öncelikle belirtmek gerekir ki, AT Antlaşmasının 23. ve 25. maddeleri 

sadece mali nitelikli tedbirlere uygulanır. Mali nitelikli olmayan, bir başka ifadeyle 
tarife dışı engeller AT Antlaşmasının 28-30. maddeleri kapsamına girmektedir. 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, AT Antlaşmasının 25. maddesinde yer alan 
“mali nitelikteki gümrük vergileri” ibaresi, vergiyi koyan devlette üretilmeyen 
ürünlere konulan vergileri ifade etmektedir. Söz konusu vergiler normal gümrük 

vergilerine benzemekle beraber, özellikle ithal ürünler üzerine konulur ve sadece 

gelir elde etmek amaçlı tasarlanırlar.78 

Yukarıda da belirtildiği gibi AT Antlaşmasının 23. maddesinin 1. fıkrasında 

düzenlenen gümrük birliğinin, madde metninden de anlaşılacağı üzere iç ve dış 
olmak üzere iki boyutu vardır. Bu çalışma kapsamında bu iki boyuttan birliğinin iç 

boyutu, yani üye devletler arasındaki ithalat ve ihracatta gümrük vergisi ve gümrük 

vergisine eş etkili tüm vergilerin yasaklanması incelememize konu teşkil edecektir. 

Amsterdam Antlaşması ile AT Antlaşmasının maddeleri yeniden 
numaralandırılmış ve artık hükmü kalmamış birçok madde Antlaşma metninden 

çıkarılmıştır. AT Antlaşmasının eski maddeleri üzerinden bir değerlendirme 
yapıldığında, halihazırdaki 23. maddenin eski 9. maddede yer alan ifadeyi aynen 

koruduğu görülmektedir. Antlaşmanın eski 12. maddesinde yer alan mevcut 

durumdan geriye gitmeme (standstill) şartı79 ise, mevcut 25. maddede kesin bir 
yasağa dönüşmüştür. Eski 13-15. maddeler üye devletlerin kendi aralarında 

yürürlükte olan ithalat vergileri ve eş etkili vergileri kaldırmaları yönünde 

Terra, Vat and Other Indirect Taxes, (çevrimiçi) 
<http://www.tax.nl/en/html/eur_ind_tax_00.htm> 7.4.2008. 
AT Antlaşmasının eski 12. maddesi, üye devletlere, aralarındaki ithalat ve ihracata yeni 
gümrük vergileri veya gümrük vergilerine eş etkili vergiler koymaktan ve karşılıklı ticari 
ilişkilerinde halen uygulamakta oldukları vergileri yükseltmekten kaçınmaları yönünde bir şart 
içeren hüküm ihtiva etmekteydi. O dönemde, ATAD’ın önüne gelen bir davada, ATAD bir 
ürüne konulan gümrük vergisinin yüzde 5’den yüzde 8’e yükseltilmesi hususunda, Hollanda 
yönetiminin söz konusu verginin oranının artmadığı, sadece uygulandığı ürün grubunun yeni 
bir sınıflandırmaya tabi tutulduğu yönündeki iddiasını kabul etmemiş ve gümrük vergilerindeki 
artışların nasıl gerçekleştiğinin çok az önem taşıdığı, aslolanm söz konusu ürüne uygulanan 
gümrük vergisinin o zamanki adıyla AET Antlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte 
uygulanandan yüksek olduğunu ve bu durumun da 12. maddeye aykırılık teşkil ettiğini 
belirtmiştir (Case 26/62, Van Gend en Loos [1963] ECR 1. ). 

AT Antlaşmasının eski 12. maddesindeki mevcut durumdan geriye gitmeme (standstill) şartı ve 
üye devletler arasında gümrük vergisi indirim takvimininin uygulanma şeklini gösteren 
hükümler Amsterdam Antlaşması ile kaldırılmıştır. 
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düzenlemeler içerirken, 16. madde üye devletlerin kendi aralarında yürürlükte olan 

ihracat vergileri ve eş etkili vergileri kaldırmaları yönünde düzenlemeler 
içermekteydi. 

ATAD’m, bir kararında80, gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili 
vergilerin yasaklanması hususunun önemine, eski 9. ve 12. maddelerin Antlaşma 

sistematiğindeki yerlerinden hareketle vurgu yaptığını da burada belirtmekte yarar 
vardır.81 

2.3.1.1 Gümrük vergileri 

Gümrük vergileri (customs duties), yurt içi ticarete değil ithalat ve ihracata 

uygulanan her türlü mali yükümlülüğü ifade eder.82 Üye devletler arasında ithalata 

ve ihracata uygulanan gümrük vergileri, korumacı oldukları ve ithal malı yerli 
rakipleri karşısında daha pahalı hale getirdikleri için AT Antlaşmasının 25. maddesi 
hükmünce yasaklanmıştır. 

ATAD’m önüne gelen bir davada Hukuk Sözcüsü, ihracata uygulanan 

gümrük vergileri ile ilgili olarak, söz konusu vergilerin yerli sanayiyi korumadığı 

gibi malların fiyatlarını da yükselterek ihracatlarını kısıtladığını ve mal ticaretini 

yasaklamaksızm bu şekilde daha da zorlaştırdığını belirtmiştir.83 Gümrük vergileri 

bugün üye devletler arasında sadece kanunen değil fiilen de kaldırılmıştır. 

Ayrıca, ATAD’ın da birçok kararında değindiği gibi AT Antlaşmasının 25. 

maddesi, doğrudan etkiye84 sahiptir.85 Ancak belirtmek gerekir ki, gümrük vergileri 

Case 2-3/62, Commission v Luxembourg andBelgium [1962] ECR 425. 

9. madde, ATAD’ın da değindiği gibi, Antlaşmanın 1. Kısmını oluşturan “İlkeler”den hemen 
sonra gelen ve “Topluluğun Temelleri” başlığını taşıyan 2. Kısmın ilk başlığı olan “Malların 
Serbest Dolaşmü’nın ilk maddesini teşkil etmektedir. 12. madde ise yine “Malların Serbest 
Dolaşımı” başlığının 1. Bölümünün 1.Kesimi olan “Üye Devletler Arasında Gümrük 
Vergilerinin Kaldırılması” başlığının ilk maddesini oluşturmaktadır. Her ne kadar “Malların 
Serbest Dolaşımı” bugün Antlaşma metninde 3. Kısım olarak düzenlenmekte ise de, ATAD’ın 
o dönem için yaptığı vurgu bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. 
Case 87/75, Bresciani [1976] ECR 129. 

Case 7/68, Commission v Italy [1968] ECR 423. 

“Doğrudan etki kavramı, Topluluk hukukuna ATAD tarafından kazandırılmıştır. Kavramın ne 
anlama geldiği, Divan tarafından ilk kez Van Gend en Loos davasında verdiği kararda 
açıklanmıştır. Doğrudan etki bir bireyin bir üye devlet mahkemesi önünde diğer bir gerçek 
veya tüzel kişi veya üye devlete karşı Topluluk hukuku kurallarını ileri sürebilme hakkını ifade 
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nitelikleri gereği 25. madde çerçevesinde yatay doğrudan etki86 doğurmaya muktedir 
değildir.87 

ATAD, AT Antlaşmasının 25. maddesinde belirlenen temel kurala getirilecek 

herhangi bir istisna hükmünün açıkça düzenlenmesi ve söz konusu istisnaların dar 

yorumlanması gerektiğine dair kesin ve istikrarlı bir görüş oluşturmuştur.88 

2.3.1.2 Gümrük vergilerine eş etkili vergiler 

2.3.1.2.1 Genel kural 

Gümrük vergilerine eş etkili vergiler (charges having an equivalent effect), 

gümrük vergisi olarak adlandırılmayan ve bir üye devlet sınırının geçilmesi 

dolayısıyla yükümlü bakımından söz konusu vergiye karşılık bir hizmet 

sunulmaksızın getirilen her türlü mali yükümlülüğü ifade eder.89 AT Antlaşması 
gümrük vergilerine eş etkili vergileri yasaklayarak, üye devletlerin gümrük 

vergilerine uygulanan yasağı, söz konusu vergileri başka şekilde göstererek aşmaya 

çalışmalarını engellemiştir. ATAD kararlarında da, gümrük vergisine eş etkili 
vergilerin kaldırılması, gümrük vergilerinin kaldırılmasının mantıklı ve gerekli bir 

tamamlayıcısı olduğu ifade edilmiştir.90 ATAD önüne gelen bir davada, AT 
Antlaşmasının 90. maddesi kapsamına girmeyen ve ithalatın yapılabilmesi için 

gereken bir ithalat ruhsatının çıkarılması için konulan verginin, doğası gereği yerli 

etmektedir. Ancak ileri sürülebilecek Topluluk hukuku kuralının belli özelliklere sahip olması 
gerekmektedir ki, bu da bizi ATAD’ın uyguladığı doğrudan etki testine götürür. Buna göre, bir 
Topluluk hukuku kuralının doğrudan etkiye sahip olabilmesi için: yeterince kesin olması ve 
şarta bağlı olmaması gerekmektedir.” (Özdemir, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde İsçilerin 
Serbest Dolaşımı, DPT Ankara, 1999:82 vd.) 

85 Case 26/62, Van Gend en Loos [1963] ECR 1; Case 2-3/69, Sociaalfonds voor 
Diamantarbeiders v Brachfeld [1969] ECR 211; Case C-17/91 Georges Lornoy v Belgian State 
[1992] ECR 1-6523. 

86 Doğrudan etkili bir düzenleme, birey ve devlet arasında hak ve yükümlülükler doğuruyorsa 
dikey doğrudan etkiden, bireyler arasında hak ve yükümlülükler doğuruyorsa yatay doğrudan 
etkiden bahsedilmektedir. Daha geniş bilgi için Bkz. Amull, Dashvvood, Dougan, Ross, 
Spaventa and Wyatt, European Union Law, Fifth Edition, London, 2006:142-202. 

87 Bamard, 2007: 39. 

88 Case 2-3/62, Commission v Luxembour and Belgium [1962] ECR 425, 432. 
Amull,Dashwood,Dougan,Ross,Spaventa and Wyatt, 2006:539. 

89 Case C-45/94, Câmara de Comercio, Industria y Navegaciön de Ceuta v Ayuntamiento de 
Ceuta [1995] ECR 1-4385. 

90 Joined Cases 52 and 55-65, Germany v Commission [1966] ECR 159. 
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ürünlere uygulanmayıp sadece ithal mallara uygulanabileceği ve böylelikle de söz 
konusu mal grubunun fiyatında bir artışa sebep olarak malların serbest dolaşımında 

gümrük vergileri ile aynı etkiye sahip olacağı tespitinde bulunmuştur.91 

Söz konusu vergilerin gümrük vergilerine eş etkili olduklarını belirttikten 

sonra, bu vergilerin genel olarak taşıması gereken özelliklere değinmekte yarar 

vardır. Bu konuda AT AD, dar anlamda gümrük vergisi olmayan ve uygulayan 

devletin yararına konmasa, ayrımcı veya koruyucu etkisi olmasa ve yükümlülüğün 
konulduğu ürün herhangi bir yerli ürünle rekabet etmese dahi, yerli veya yabancı 
mallara, gerçekte bir sınırı geçmeleri dolayısıyla, tek taraflı olarak konulan herhangi 

bir mali yükümlülüğün, ne kadar küçük olursa olsun ve her ne şekilde 

sınıflandırılırsa ve uygulanırsa uygulansın, AT Antlaşmasının 23 ve 25. maddeleri 

çerçevesinde gümrük vergisine eş etkili vergi olarak kabul edileceğini belirtmiştir.92 
Bu ifadeden yola çıkarak ATAD’ın konuya yaklaşımı şu şekilde özetlenebilir: 

• Ne kadar küçük olursa olsun bir mali yükümlülük olacak; 

Yükümlülüğün küçük olmasının onun niteliğini değiştiremeyeceğini belirten 

ATAD, her ithalatçıdan ticari istatistik toplama maliyetinin karşılığı olarak alınan 

bedelin, malların serbest dolaşımı üzerinde gümrük vergisine eş bir etkiye sahip 

olması nedeniyle, AT Antlaşmasının 25. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir.93 

• Sınıflandırılması ve uygulamasının nasıl olduğu önemli değil; 

ATAD’a göre üye devletlerin uyguladıkları mali yükümlülükleri nasıl 

sınıfladıklarının bir önemi yoktur. Diğer üye devletlerden gelen ürünlere uygulanan 

sağlık kontrolleri dolayısıyla alınan94, ithalatçıdan ticari istatistik toplama maliyetinin 
karşılığı olarak alman ve bir diğer üye devlete ihraç edilen sanatsal ürünlere 
uygulanan verginin95, gümrük vergisine eş etkili vergi olduğuna dair ATAD kararları 

Case 10/65, Deutschmann v Germany [1965] ECR 469,474. 

Case 24/68, Commission v Italy [1969] ECR 193.; Case 63/74, Cadsky v Istituto Nazionaleper 
il Commercio Estero [1975] ECR 281. 

Case 24/68, Commission v Italy [1969] ECR 193. 
Case 39/73, Rewe-Zentralfmanz eGmbH v Direktör der Landwirtschaftskammer Westfalen- 
Lippe[l913] ECR1039. 
Case 7/68, Commission v Italy [1968] ECR 423. 
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bu duruma örnek olarak verilebilir. Burada ATAD’ın, Katma Değer Vergisinin 
gümrük vergisine eş etkili vergi niteliği taşımadığına hükmettiğini belirtmekte de 
yarar vardır.96 

• Yerli veya yabancı mallara, gerçekte bir sınırı geçmeleri dolayısıyla, tek 
taraflı olarak konulmuş olacak; 

ATAD kararında geçen “bir sınırı geçmek” ibaresi ilk bakışta üye devletlerin 

ulusal sınırlarını geçmek olarak anlaşılsa da, ATAD, AT Antlaşmasının 23 ve 25. 

maddelerinin, bir üye devletin iç sınırlarının geçilmesi durumunda alman vergilere de 
uygulanacağına karar vermiştir. ATAD, ürünlerin üye devletin bir bölgesine arzı 
nedeniyle bölgesel sınırda konulan vergilerin en az, ürünlerin üye devletin tüm 

topraklarına arzı nedeniyle ulusal sınırda konulan vergiler kadar ciddi olduğu ve 

dolayısıyla malların serbest dolaşımına engel teşkil ettiğini belirtmiştir.97 Dava 

konusu olayda ATAD, Fransa’nın bir diğer bölgesinden Reunion’a giren mallara 
konulan vergilerin, gümrük vergisine eş etkili vergi olduğuna hükmetmiştir. 
ATAD’m konuya ilişkin başka kararları da mevcuttur.98 

• Uygulayan devletin yararına konulmamasının, ayrımcı veya koruyucu etkisi 

olmamasının ve yükümlülüğün konulduğu ürünün herhangi bir yerli ürünle 

rekabet etmemesinin önemi yoktur; 

ATAD, bir verginin söz konusu yasak kapsamına girmesi için, amacının 

değil, etkisinin önemli olduğuna vurgu yapmıştır. ATAD, Belçika’ya ithal edilen 
elmaslara Belçika mevzuatına99 göre uygulanan verginin, Belçika Hükümetinin söz 
konusu vergilere ilişkin ortaya koyduğu gerekçeleri1011 kabul etmeyerek mallara 
gerçekte sınır geçmelerinden dolayı uygulanan herhangi bir mali yükümlülüğün, ne 

96 Case 39/82, Andreas Matthias Donner v Netherlands State [1983] ECR 2305. 
97 Case C-163/90, Legros [1992] ECR 1-4625. 
98 Joined Cases C-485/93 and C-486/93, Maria Simitzi v Dimos Kos. [1995] ECR 1-2655; Case 

C-72/03, Carbonati Apuani Sri v Comune di Carrara [2004] ECR 1-8027; Case C-293/02, 
Jersey Produce Merketing Organisation Ltd. [2005] ECR 1-9543. 

İlgili mevzuat ithal edilen elmasların değerinin %0.33’lük kısmının elmas sanayinde çalışan 
işçiler için kurulan sosyal fona aktarımını gerektirmektedir. 

100 Söz konusu verginin, Belçika’da elmas üretiminin olmaması ve amacının elmas sanayinde 
çalışan işçilerin sosyal güvenlikten faydalanması olması sebebiyle korumacılık gütmediği ileri 
sürülmüştür. 
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kadar küçük olursa olsun ve söz konusu vergiler korumacılık amacı gütmese dahi, 

malların dolaşımına engel teşkil ettiğine karar vermiştir.101 Bu vurgu ATAD’ın, 
İtalya’nın bir diğer üye devlete ihraç edilen sanatsal ürünlere uyguladığı vergiye 
ilişkin kararında da görülmektedir.102 

Açıklık getirilmesi gereken bir diğer husus ise, “AT Antlaşmasının 25. 

maddesinde belirtilen yasak sadece üye devletlerin uygulamalarına yönelik midir, 

yoksa özel hukuk kişilerinin uygulamaları da yasak kapsamına girer mi?” sorusudur. 

ATAD’m bu soruya cevabı, 25. maddenin bu durumda da uygulanacağı 
yönündedir. Dava konusu olayda, bir uluslararası karayolu istasyonu işletmecisi, 
gümrük yetki alanı içerisinde normal olarak devlet sınırlarında tamamlanılacak tüm 

gümrük işlemlerini yerine getirmektedir. Davacı söz konusu işletmecinin sunduğu 

hizmetlerden yararlanmış fakat aralarındaki sözleşmede belirtilen transit geçiş 

yükümlülüğünü ödememiştir. Burada dikkat çeken husus söz konusu mali 
yükümlülüğün devlet tarafından değil özel hukuk kişisi tarafından konulmuş 

olmasıdır. Gümrük vergilerine eş etkili vergiler hususundaki yasak hükmü, üye 

devletin bir özel hukuk kişisi ile anlaşarak, üye devletler arasında gerçekleşecek olan 

malların transit geçişine ilişkin gümrük prosedürlerini bu kişinin yerine getirmesi 

durumunda da uygulanacaktır. Daha açık bir ifade ile, bir mali yükümlülüğün, 
gümrük memurlarınca gerçekleştirilecek idari formaliteler ve denetim maliyetinin 
karşılığı olarak konulması halinde, üye devletin Antlaşmadan doğan 
yükümlülüklerini ihlal ettiği kabul edilecektir. Bu noktada söz konusu mali 
yükümlülüklerin yetkililerce kabul edilmiş tek taraflı bir tedbirden veya dava konusu 
olayda olduğu gibi bir dizi sözleşmeden kaynaklanması fark yaratmamaktadır.103 

ATAD malların serbest dolaşımı prensibinin, Topluluk içinde transit 

serbestisini de içerdiğini hükme bağlamıştır. Bu kapsamda, bir üye devlet, kendi 

topraklarından bir başka üye devlete giden veya başka bir üye devletten kendi 
topraklarına gelen transit mallara, transit geçiş dolayısıyla gümrük vergisine eş etkili 
transit geçiş vergisi uygulayamaz. Ancak taşıma hizmetleri veya transitle ilgili diğer 

101 Case 2-3/69, Sociaalfonds voor Diamantarbeiders v Brachfeld [ 1969] ECR 211. 
102 Case 7/68 Commission vItaly [1968] ECR 423. 
103 Case C-16/94, Edouard Dubois v Garonor Exploitation SA. [1995] ECR 1-2421. 
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hizmetlerin'"4 maliyetini oluşturan gümrük vergisine eş etkili vergi ve bedellerin 
konulması malların serbest dolaşımı ile çelişmemektedir.105 

Belirtmek gerekir ki, ATAD’m vardığı sonuç, çalışmanın başında da 

değinildiği gibi, üye devlet menşeli mallara ve üçüncü ülke menşeli olup Toplulukta 

serbest dolaşıma girmiş mallara aynı şekilde uygulanacaktır. 

Antlaşma, üye devlet menşeli mallar veya üçüncü ülke menşeli olup 

Toplulukta serbest dolaşıma girmiş mallar bakımından, üye devletler arasında 

uygulanan miktar kısıtlamaları ve gümrük vergilerininin kaldırılmasını düzenlerken, 

Topluluk içerisinde serbest dolaşıma girmemiş olan üçüncü ülke menşeli ürünlere 

uygulanan transit vergilerini açıkça yasaklamamıştır. ATAD, bu söz konusu yasağın 

kıyasen üçüncü ülke menşeli olup, hukuka uygun şekilde transit halde bulunan, bir 

üye devletten bir diğer üye devlete yönlendirilmiş mallara da uygulanacağını ifade 
etmektedir.106 

2.3.1.2.2 Meşru sayılabilecek yükümlülükler 

AT Antlaşmasının 25. maddesi kapsamındaki yasağın, miktar kısıtlamaları ve 
miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler bakımından kullanılabilecek olan AT 

Antlaşmasının 30. maddesinde düzenlenen istisnalara dayanılarak aşılması mümkün 

değildir. ATAD’ın da belirttiği gibi, söz konusu istisna hükmü sadece AT 

Antlaşmasının 28 ve 29. maddelerine uygulanabilmektedir.107 

Bu çerçevede, AT Antlaşmasının 25. maddesinde düzenlenen yasak 

kapsamında değerlendirilmeyecek mali yükümlülükler ATAD kararlarıyla 

şekillenmiştir. Söz konusu kararları ayrı ayrı incelemek yerine, daha bütüncül bir 

yaklaşım ortaya koyabilmek açısından kararların konusu olan yükümlülükleri 

gruplandırmakta fayda vardır. 

111 Bu kapsama sadece malların hareketiyle ilgili spesifik ve doğrudan hizmetler değil liman 
karasuları veya kamu otoritelerinin sorumlu olduğu bakım ve yönlendirme tesislerinden 
kaynaklanan daha genel yararlar da girmektedir. 

'05 Case 266/81, SIOT v Ministry ofFinance [ 1983] ECR 731. 
106 Case 266/81, SIOT v Ministry of Finance [1983] ECR 731. 

Arnull,Dashwood,Dougan,Ross,Spaventa and Wyatt, 2006:546. 

107 Case 7/68, Commission v ltaly [1968] ECR 423. 
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(i) ithalatçılara ve ihracatçılara sunulan idari hizmetlerin gerçek 
karşılığı olan ödemeler 

Eğer bir ödeme (yükümlülük) ithalatçı ya da ihracatçıya doğrudan yarar 

sağlayacak (ferdi olarak ve bilfiil108) bir hizmetin karşılığı olarak yapılıyorsa bu 
ödeme gümrük vergisine eş etkili bir vergi olarak kabul edilmemektedir. 

Bu esas çerçevesinde, İtalya’nın sınırdan geçen mallardan istatistik vergisi 
adı altında aldığı 10 Liretlik ödemenin konu olduğu bir davada, İtalyan Hükümetinin, 
söz konusu istatistiklerin ithalatçılara İtalya pazarında daha rekabetçi bir pozisyon 
sağlarken benzer faydaları ihracatçılara da yurt dışında sağlayacağı ve bahse konu 

verginin taraflara sunulan bir hizmetin karşılığı olduğu, bu nedenle de gümrük 

vergisine eş etkili vergi sayılamayacağı yönündeki argümanı, istatistiki verilerin tüm 

ekonomiye ve idari birimlere fayda sağlaması nedeniyle finansmanının ithalatçılarca 

veya ihracatçılarca değil, genel vergilendirme yoluyla kamu tarafından karşılanması 

gerektiği gerekçesiyle reddedilmiştir. ATAD ayrıca sağlanacak faydalarla (daha 

rekabetçi pozisyon) toplanan vergi arasında bir bağlantı kurmanın oldukça güç 

olduğunu da belirtmiştir.10'1 Aynı şekilde bir başka davada, ithal edilen işlenmemiş 

inek köselelerine kamu yararı gereği uygulanan zorunlu sağlık denetimlerinin 

ithalatçılara sunulan bir hizmet olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, bu hizmet 

karşılığı alman söz konusu verginin AT Antlaşmasının 25. maddesi kapsamına 

girmekten kurtulamayacağını hükmetmiştir.110 

Bir hizmetin karşılığı olarak vergi konulması durumunda, söz konusu 

ödemenin hizmet bedeli olması nedeniyle gümrük vergisine eş etkili vergi 

sayılamayacağı tespitinde dikkat edilmesi gereken nokta, bahse konu hizmetin 

zorunlu olması halinde de verginin yasak kapsamına gireceğidir. 

ATAD, Belçika Hükümetinin ülkeye giren malların gümrük işlemlerini, 
malların ülke içinde belirli depolara konulduktan sonra gerçekleştirmesi ve bu hizmet 

(depolama) karşılığı olarak da bir bedel alması dolayısıyla önüne gelen bir davada, 

108 Case 340/87, Commission v Italy [1989] F.CR 1483.; Case 63/74, Cadsky v Istituto Nazionale 
per il Commercio Estero [1975] ECR 281. 

109 Case 24/68, Commission v Italy [1969] ECR 193. 
110 Case 87/75, Bresciani [1976] ECR 129. 

30 



depolama ücretinin, gerçekte ithalatçıya bir hizmet sunulmasının karşılığı olmayıp 
sadece gümrük işlemlerinin tamamlanması dolayısıyla talep edildiği ve bu sebeple de 
söz konusu ödemelerin AT Antlaşmasının 23. ve 25. maddelerine aykırılık teşkil 
ettiğine karar vermiştir.1" 

(ii) Topluluk hukukuna göre gerçekleştirilmesi gereken denetimlerin 

karşılığı olan ödemeler 

ATAD’m bir malın sınır geçmesi dolayısıyla uygulanan mali yükümlülükleri 

gümrük vergisi olarak veya gümrük vergisine eş etkili vergi olarak yorumladığı katı 
yaklaşımına istisna oluşturan bir diğer durum ise, Topluluk hukukunun gerektirdiği 

zorunlu denetimlerden kaynaklanan maliyetin ithalatçıya yansıtılabilmesidir."2 
Burada vurgulanması gereken, söz konusu denetimlerin; 

a) Topluluk hukukunda öngörülmesi113 ve 

b) Yapılmalarının zorunlu olması gereğidir. 

Bir başka ifade ile, Topluluk hukukunca sadece müsaade edilmiş 

denetimlerin yapılması bu kapsamda ele alınamaz."4 Daha önce açıklandığı üzere, 

üye devletin ulusal hukukunca yerine getirilmesi gereken denetimlerin bedeli olarak 

alınan yükümlülükler gümrük vergisine eş etkili vergi sayılırlar. 

Bu yükümlülükler aşağıda belirtilen şartları sağladıkları müddetçe gümrük 

vergisine eş etkili vergi olarak addedilemezler.115 

i) Söz konusu yükümlülükler, üzerine kondukları denetimlerin gerçek 

maliyetlerini aşamaz. 

ii) Söz konusu denetimler, Topluluğu ilgilendiren tüm ürünler için 

mecburi ve tek tiptir. 

Case 132/82, Commission v Belgium [1983] ECR 1649. 

Case 18/87, Commission v Germany [1988] ECR 5427. 
Ulusal hukuklarda yer alan denetim gerekliliği nedeniyle konan bedeller gümrük vergisine eş 
etkili vergi sayılır. 
Case 314/82, Commission v Belgium [1984] ECR 1543. 

Case 18/87, Commission v Germany [1988] ECR 5427. para. 8. 
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iii) Söz konusu yükümlülükler, Topluluk hukukunca Topluluğun genel 
yararı için öngörülür. 

iv) Söz konusu yükümlülükler, AT Antlaşmasının 28. maddesine göre 

uyarlanmış tek taraflı denetim tedbirlerinden kaynaklanan engelleri 
saf dışı ederek malların serbest dolaşımını geliştirir. 

ATAD’ın bir başka kararında da belirttiği gibi, malların serbest dolaşımının 

sağlanması için Topluluk hukukunca kabul edilen bir denetimin olması ve bunun 
karşılığı olarak da bir bedel talep edilmesi halinde, gümrük vergisine eş etkili 
vergilere uygulanan yasak uygulama alanı bulamayacaktır. Bu noktada söz konusu 

kararda ayrıca ATAD, sınırlarda yapılacak denetimlerin tekrar edilmemesi için, diğer 

üye devletlere mal dağıtılmadan eğer halk sağlığı denetimi malın menşei olan üye 

devlette yerine getirilirse, bu denetimin tüm Topluluk için geçerli olacağını 
belirtmiştir."6 

Son olarak belirtmek gerekir ki, tüm üye devletlerin taraf olduğu ve malların 

serbest dolaşımının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bir uluslararası sözleşme 

gereğince, bir üye devlet tarafından yürütülen uygulamaların maliyetlerinin karşılığı 

olan ücretler de, yukarıda belirtildiği gibi üye devlet tarafından talep edilebilir.117 

2.3.2 Ayrımcı iç vergilendirme 

Bir önceki bölümde ele alman AT Antlaşmasının 23-25. maddelerine ek 

olarak Topluluk içi ticareti kısıtlayabilecek diğer mali nitelikli engeller ise ayrımcı 
veya korumacı iç vergilerdir. Bu kapsamda, AT Antlaşmasının 90. maddesi şu 

şekilde bir hüküm içennektedir: 

“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. 

Ayrıca, hiçbir üye devlet, diğer üye devletlerin ürünlerine diğer ürünlere 
dolaylı koruma sağlayacak nitelikte herhangi bir iç vergi uygulayamaz. ” 

116 Case 1/83, IFG v Freiestaat Bayern [1984] ECR 349. 
Case 89/76, Commission v Netherlands [1977] ECR 1355. 
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Söz konusu madde ile, AT Antlaşmasının 23-25 maddelerince oluşturulmaya 

çalışılan sistemin (gümrük vergileri veya gümrük vergilerine eş etkili yükümlülükler 

uygulanması suretiyle malların serbest dolaşımının kısıtlanmasının engellenmeye 

çalışılması), ayrımcı iç vergilendirme yoluyla zayıflatılmasının engellenmesi 

amaçlanmıştır. 

AT Antlaşmasının 25. ve 90. maddeleri, Antlaşmanın, Topluluk Politikaları 

bölümünün altında yer almaktadır."8 Ancak, her iki madde, birbirini dışlayan 
uygulama alanlarına sahiptir. AT Antlaşmasının 25. maddesi ticaretin akışına sınırda 

uygulanabilecek mali nitelikli engellere yönelik düzenlemeler içerirken, AT 

Antlaşmasının 90. maddesi bir üye devletin iç vergilendirme sistemi ile ilgili 
kurallara uygulanır. Ayrıca AT Antlaşmasının 90. maddesi, 25. maddeden farklı 

olarak üye devletlere kendi vergi politikalarının içeriğini belirleme ve vergilendirme 

yoluyla gelir elde etme olanağı da tanımaktadır. 

AT Antlaşmasının 90. maddesi, vergilendirme sistemi ile ilgili olarak iki 
yasak içennektedir: Benzer mallara uygulanacak ayrımcı vergi yasağı [90(1)] ve 

vergilendirme yoluyla rakip ürünler arasında korumacılık yapılması yasağı [90(2)]. 

AT Antlaşmasının 90. maddesi dolaylı vergilendirmeye uygulanır. Ayrıca 

belirtmek gerekir ki söz konusu madde, doğrudan etkiye119 sahiptir.120 

2.3.2.1 Üye devletlerin vergilendirme sistemlerini seçme serbestisi 

Doğrudan etkiye sahip olan AT Antlaşmasının 90. maddesi üye devletlere 

kendi vergilendirme politikalarına karar verebilmeleri konusunda, takdir hakkı 

tanımaktadır (hangi ürünün vergilendirileceği, ne kadar vergilendirileceği gibi). 

Üye devletlerin iç vergilendirmede menşe esasına dayalı doğrudan bir 
ayrımcılık yapması mümkün değilken, ham maddelerin niteliği veya üretim süreci121 
gibi objektif kriterler baz alınarak, bazı ürünler arasında ayrım yapılabilmektedir. 

118 Bölüm 3, Başlık I (23-31. maddeler), Başlık VI (81-97. maddeler) 
119 Bkz. dipnot 84 ve 86. 
120 Case 57/65, Lütticke v Saarlouis [1966] ECR 205. AT Antlaşmasının vergilendirme ile ilgili 

hükümlerinin hukuki etkileri ile ilgili olarak Bkz. Çağan, Avrupa Topluluğu Vergi 
Politikasının Hukuki Çerçevesi, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve 
Uygulama Merkezi No:l, İkinci Baskı, Ankara, 1991. 
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Bu kapsamdaki bir ATAD kararında, Danimarka’nın viskiyi, meyve 

şarabından daha yüksek oranda vergilendirmesi söz konusu serbesti kapsamında 
değerlendirilmiştir.'22 Ayrıca bahse konu yüksek vergi sınıflandırması içerisinde yerli 
üretim alkollü içkilerin önemli oranda bulunması da yerli üreticilerin 
desteklenmediğini göstermektedir. ATAD, bir başka kararında da, bu tarz ayrımların, 
Antlaşma ve ikincil mevzuatın gerekleriyle uyumlu ekonomik ve sosyal amaçlara 

yönelik olması durumunda Topluluk hukukuyla uyumlu olacağını belirtmiştir.123 Bu 
hususa örnek olarak ATAD’ın, Fransa’nın, doğrudan menşe veya tâbiyet esaslı bir 

ayrım yapmaksızın, bazı dezavantajlı bölgelere destek sağlamak amacıyla, verimsiz 
topraklar ve az yağışlı bölgelerde geleneksel olarak üretilen tatlı doğal şarabı diğer 

şaraplara oranla daha az vergilendirmesini, bu tarz tercihli vergilendirmenin ithal 
ürünleri de kapsaması halinde meşru sayılacağına ilişkin kararı verilebilir.12'4 Benzer 

şekilde ATAD, İtalya’nın denature sentetik alkolü, fermantasyon yoluyla elde edilen 
denature alkole oranla daha yüksek oranda vergilendirilmesini, İtalya’nın tarımsal 
alkol üretimini destekleyen ve ham maddenin daha önemli kullanım sahaları için 

korunması amacıyla petrolden elde edilen etil alkolün işlenmesinden kaçınması ile 

ilgili ekonomi politikası kararının sonucu olduğunu belirtmektedir. Burada İtalya’nın 
üreticileri sentetik etil alkol yapmaktan caydırmaya yönelik yaklaşımının, söz konusu 
ürünün yerli üretimde çok az payının olması sebebiyle İtalyan üreticilerden ziyade 
ithalatçılar üzerinde daha büyük bir yük oluşturmasına karşın, üye devletlerin 

politika tercihlerinin meşru olduğunu ve AT Antlaşmasının 90. maddesi kapsamında 

değerlendirilemeyeceğini ATAD net olarak ortaya koymaktadır.125 Yine ATAD, bir 

başka kararında, ithalata karşı ayrımcılık yapılmaması koşuluyla, Antlaşmanın 90. 

!_l Case 196/85, Commission vFrance [1987] ECR 1597. 
122 Case 243/84, Johnnie Walker [1986] ECR 875. 
123 Case 252/86, Bergandi [1988] ECR 1343. 
124 Case 196/85, Commission v France [1987] ECR1597. 
125 Case 140/79, Chemical Farmaceutici SpA v DAF SpA [1981] ECR 1. 
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maddesinin çevresel mülahazalarla'26 elektriğin farklı oranlarda vergilendirilmesini 

engellemediğini belirtmiştir.127 

ATAD’m, AT Antlaşmasının 90. maddesinde belirtilen yasak kapsamında 
değerlendirilmeyecek durumlara ilişkin kararlarına değindikten sonra, söz konusu 

maddede belirlenen yasağın ihlal edildiği kanaatine vardığı bazı örneklerden de 

bahsetmekte fayda vardır. 

Bu çerçevede ATAD, Fransa’nın meyve bazlı içki üretiminde önemli bir yeri 
olmasını gözeterek, Fransa’nın meyve bazlı içkileri (konyak, elma konyağı ve 
armanyak), tahıl esaslı içkilere (viski, rom ve cin) oranla daha avantajlı konuma 

getiren vergilendirme tercihini128, yine Birleşik Krallık’m taze üzümden yapılan hafif 

şarabı, biraya göre daha yüksek oranda vergilendirmesini12'1 ve benzeri şekilde alkollü 
içkilerin vergilendirilmesi ile ilgili bir dizi kararında, uygulamaların, yerli ürünleri, 

benzerleri veya rakipleri karşısında avantajlı duruma geçirdiğini düşünerek AT 

Antlaşmasının 90. maddesi kapsamında değerlendirmiştir. 

ATAD kararından da görüleceği üzere, ulusal vergilendirme politikası doğası 
gereği ayrımcıdır. Seçimle işbaşına gelen hükümet için A (öm: dezavantajlı 

bölgelerde yetiştirilen doğal tatlı şarap) ürününün B (diğer likörlü şaraplar) 

ürününden daha az vergilendirilmesi önemlidir. Bu noktada önemli olan, 

vergilendirmenin malın menşei dikkate alınmaksızın objektif kriterler esas alınarak 

belirlenmesi durumununda, AT Antlaşmasının 90. maddesini ihlal eder bir durumun 

olmamasıdır.130 ATAD, iç pazarın başarıya ulaşması maksadıyla, ne zaman ki bir 

verginin, yurt içi üretim yararına diğer üye devlet menşeli malların ithalatını 

engelleme “olasılığı” olursa, AT Antlaşmasının 90. maddesinde düzenlenen yasağın 

uygulama bulacağını belirtmiştir. Bu ifadeden yola çıkarak, ATAD’ın söz konusu 

maddeyi geniş yorumlamayı tercih ettiği söylenebilir. 

Ayrıca söz konusu davada belirttildiği gibi çevreye uyumluluk, özellikle elektrik enerjisi 
üretim metotları Topluluğun enerji politikasının önemli bir amacıdır. 
Case C-213/96, Outokumpu Oy [1998] ECR 1-1777. 

Case 168/78, Commission v France [1980] ECR 347. 

Case 170/78, Commission v UK [1980] ECR 417. 

Bamard, 2007:46 vd. 
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AT Antlaşmasının 90. maddesi malların kullanımına131, ithalata, ulusal 

sınırları içeren mesafe esas alınarak karayolunda uluslararası mal taşımacılığına ve 

malların ağırlığına132 konan vergilere uygulanır. 

Burada belirtmek gerekir ki, AT Antlaşmasının 90. maddesinde belirtilen 

ayrımcı ve korumacı vergilendirme yasağının, maddenin açık hükmünde ihracata da 

uygulanacağı belirtilmemekle birlikte, AT Antlaşmasının 91. maddesi ve ATAD’ın 

da kararlarından hareketle, söz konusu yasağın ihracata da uygulanacağım 

söyleyebiliriz.133 

Son olarak şu hususu da belirtmekte yarar vardır. Üye devletler tarafından 
yerli ürünlere AT Antlaşmasının 90. maddesine aykırı olarak sağlanan vergi 

kolaylığının (ithal ürünleri kapsamayacak şekilde), doğrudan ulusal hukuktan veya 

idari talimatlardan kaynaklanması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.134 

2.3.2.2 AT Antlaşmasının 90(1) ve 90(2) maddeleri arasındaki ilişki 

AT Antlaşmasının 90(1). maddesi, hiçbir üye devletin diğer üye devletlerin 

ürünlerine, kendi benzer ürünlerine doğrudan veya dolaylı olarak uyguladığından 

daha yüksek herhangi bir iç vergiyi doğrudan veya dolaylı olarak koyamayacağım 

düzenlemekteyken, ikinci fıkrası, hiçbir üye devletin, diğer üye devletlerin ürünlerine 

diğer ürünlere dolaylı koruma sağlayacak nitelikte herhangi bir iç vergi 

uygulayamayacağını belirtmektedir. 

Hükmün ilk fıkrasında, açık şekilde benzer ürünlere yönelik bir düzenleme 

yapıldığı anlaşılmaktayken, ikinci fıkranın açık ifadesinde yer almamakla beraber, 

ürünler arasında ilk fıkrada belirtildiği kadar kuvvetli bir benzerlik olmaması 

durumunda ikinci fıkranın uygulanacağı anlaşılmaktadır. Bahse konu ikinci fıkra, 

aralarında çapraz talep esnekliği olarak da ifade edilebilecek bir rekabetin olduğu 

Case 252/86, Bergandi [1988] ECR 1343. ATAD, ithal malların kullanımı üzerine konulan 
vergilere, söz konusu malların esas olarak o tarz kullanım için tasarlanmış ve sadece o tarz 
kullanım amacıyla ithal edilmiş olması durumunda, AT Antlaşmasının 90. maddesindeki 
yasakların uygulanacağını belirtmiştir. 

132 Case 20/76, Scholte & Sohne v Finanzaml Freudenstadt [1977] ECR 247. 
133 Case 142/77, Staten Kontrol v Larsen [1978] ECR 1787. 
134 Case 17/81, Pabst & Richarz [1982] ECR 1331. 
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ürünlere ilişkin bir korumacı iç vergilendirme söz konusu olduğunda 

uygulanmaktadır. Örnek vennek gerekirse, bir üye devlet düşük oranda şarap 
üretirken, yüksek oranda bira üretimi yapıyorsa, üye devletin vergilendirme tercihini 

şarap üreticilerinin aleyhine kullanması durumunda bira üreticilerinin dolaylı bir 

korumadan faydalanması söz konusu olacaktır. AT Antlaşmasının 90(2). maddesi bu 

ihtimallere karşı tasarlanmıştır. 

Söz konusu iki fıkra arasında, AT 90. maddede belirtilen yasaklar bir üye 

devlet tarafından ihlal edildiğinde bu durumun nasıl telafi edileceğine ilişkin de 

farklılık mevcuttur. Bu çerçevede, iç vergilendirme uygulamasının AT 

Antlaşmasının 90(1). maddesi kapsamına girmesi durumunda, ayrımcılığın dayandığı 
şartlar, yerli ve ithal ürünlere uygulanan verginin eşitlenmesi veya yerli malların 

kullandığı hak ve menfaatlerin ithal ürünlere de teşmil edilmesi yoluyla bertaraf 

edilebilir.135 Ancak, yerli ürünlere sağlanan faydanın ithal ürünlere teşmil 
edilmesinden, muhakkak ithal ürünlerin yerli ürünlerin kullandığı avantajlara 

ulaşması olarak anlaşılmamalı, söz konusu eşitlemenin ters yönde, yani yerli ürünün 
ithal ürünün şartlarına getirilmesi şeklinde de olabileceğine dikkat edilmelidir. İç 
vcrgilendinne uygulamasının AT Antlaşmasının 90(2). maddesi kapsamında 

değerlendirilmesi halinde ise, üye devletin, vergilendirme düzeninden yerli üreticiyi 

koruyucu etkiyi kaldırması gerekmektedir. Bu kaldırma işlemi ithal ürünlere ve yerli 

ürünlere uygulanan vergi yükünün eşitlenmesini gerektirmez. ATAD’m önüne gelen 

bir davada, Birleşik Krallık’ın AT Antlaşmasının 90(2). maddesini ihlal ettiğine 

karar verilmiş, ancak, bira ve şaraba uygulanan dava konusu vergi oranlarının aynı 
olması gerektiği yönünde bir hükme varmamış, sadece biranın yararlandığı 
korumacılığın kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. Dava neticesinde Birleşik Krallık, 

ATAD’m kararı doğrultusunda bira üzerindeki vergiyi bir miktar artırıp şaraba 

uyguladığı vergiyi de bir miktar azaltmıştır.136 

Case 148/77, Hansen v Flensburg [1978] ECR 1787. Söz konusu kararda ATAD, bir üye 
devletin, ülkesinde toplu çiftlikler ve küçük işletmeler tarafından üretilen meyveden elde edilen 
alkollü içeceklere uyguladığı vergi avantajını, aynı nitelikleri karşılayan Topluluğun diğer üye 
devletlerinden gelen alkollü içeceklere de uygulama zorunluluğu olduğunu belirtmiştir. 

Weatherill and Beaumont, EU Law, London,Third Edition, 1999:482. 
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2.3.2.2.1 Benzer ürün kavramı ve AT Antlaşmasının 90(1). maddesi 

çerçevesinde doğrudan veya dolaylı ayrımcılık 

(i) Benzer ürün kavramı 

Bu kavramın açık şekilde ortaya konması, AT Antlaşmasının 90. maddesinde 
düzenlenen yasak kapsamına giren durumlarda, söz konusu maddenin birinci 
fıkrasının mı yoksa ikinci fıkrasının mı uygulama alanı bulacağının tespit edilmesi 

bakımından önem taşımaktadır. Eğer ürünler benzer nitelikteyse birinci fıkra, benzer 
değil fakat birbirlerini ikame edebilen ürünler söz konusuysa ikinci fıkranın 
uygulanması söz konusu olacaktır. 

ATAD ürünlerin benzer olup olmadığına ilişkin olarak; önceleri ürünlerin 

aynı gümrük veya vergi sınıflandırmasına tabi olup olmadığını incelerken137, nispeten 

daha yeni tarihli kararlarında, ürünlerin menşei, üretim yöntemleri, duyusal 
özellikleri gibi nesnel nitelikleriyle, tüketicilerin benzer ihtiyaçlarını karşılayıp 

karşılayamadıkları gibi, kullanımlarının ekonomik analizini birleştiren daha kapsamlı 

bir yaklaşım benimsemiştir. 

Bu kapsamda ATAD, meyve şarapları ve üzüm şaraplarının benzer ürün 

sayılıp sayılamayacağını incelediği bir davada; sofralık şarap kategorisindeki, üzüm 

şaraplarının ve meyve şaraplarının üretiminde, temelde benzer ürünlerin kullanıldığı, 

her iki tür şarabın da doğal fermantasyon yöntemiyle elde edildiği, alkol 

derecelerinin ve tatlarının, yani duyusal özelliklerinin, oldukça benzer olduğu, 

tüketiciler tarafından gerek şimdi gerekse gelecekte susuzluklarını gidermek, yemeğe 

eşlik etmek gibi benzer ihtiyaçlar için kullanıldıkları gibi gerekçelerle, söz konusu 

ürünlerin benzer olduklarına karar vermiştir.138 

Burada hemen şunu belirtmek gerekir ki, içeriğinde aynı ham maddeler 

bulunan ürünler, sadece bu sebeple her zaman benzer ürün addedilemezler. ATAD, 

Danimarka’nın viskiye, meyve şarabından daha yüksek oranda bir vergi uygulaması 

neticesinde önüne gelen bir davada, meyve likörü şarabının doğal fermantasyon 

yoluyla elde edilen meyve esaslı ürünken, viskinin ise damıtma yöntemiyle elde 

137 Case 27/67, Fink-Frucht [1968] ECR 223. 
138 Case 106/84, Commission v Denmark [1986] ECR 833. 
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edilen tahıl esaslı ürün olduğunu ve her iki ürün grubunda bulunan alkol oranının 

birbirinden oldukça farklı olduğunu belirtmiş ve ürünlerin benzer olarak 

nitelenebilmeleri için ürünlerde bulunan ham maddenin hemen hemen eşit 
miktarlarda olması gerektiğini de vurgulamıştır.1'’9 Söz konusu davada ATAD, iki 
ürün grubunun açık şekilde farklı karakterleri olduğunu belirterek viskinin 
seyreltilmesi halinde dahi viskinin esas niteliğinde bir değişiklik olmayacağını 

belirterek için meyve şaraplarıyla benzer ürün kabul edilemeyeceğine karar 
vermiştir.'40 

ATAD, geliştirdiği kapsamlı yaklaşım ile ilk zamanlarda uyguladığı sınıflama 
esaslı dar yaklaşımını birlikte kullandığı bir davada, tütün konusunda, önce aynı 

ürünün (tütün) farklı türleri kullanılarak birbirine yakın işlemler neticesinde elde 
edilen ve her birinde farklı miktarlarda tütün kullanılmakla beraber, benzer koku ve 

tada sahip olan ve birbirine yakın nitelikleri gereği tüketicilerin benzer ihtiyaçlarını 

karşılayan hafif ve sert tütünlü sigaraların benzer ürünler olduğuna karar vermiştir. 

Daha sonra sınıflama esaslı dar yaklaşım çerçevesinde de kararını destekler şekilde, 

söz konusu tütün sigaralarının, 2658/87/AET sayılı Ortak Gümrük Tarifesi ve Tarife 
ve İstatistik Nomanklatürü Hakkında Konsey Tüzüğünün Ek l’inde yer alan, 
Kombine Nomanklatürde aynı alt başlıkta yer aldığına,141 ayrıca benzerliğin tüm 

sigaralar için tek vergi uygulaması sağlayan 95/59/AT142 sayılı ve 92/79/AET143 sayılı 

Konsey Direktifleriyle de tanındığına değinmiştir. ATAD, her ne kadar sert tütün 

kullananların yaş ortalamasının hafif tütünü tercih edenlerden açık şekilde yüksek 

Viski, %40 alkol oranına sahip ve münhasıran Danimarka dışında üretiliyor, meyve likörlü 
şaraplar ise %20’ye kadar alkol oranına sahip ve büyük ölçüde Danimarkada üretiliyor, para 4, 
12,21. 

Case 243/84, Johnnie Walker [1986] ECR 875. 
Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical 
nomenclature and on the Common Customs Tariff. ( OJ L 256 , 07/09/1987 p. 1 - 675.) 
Council Directive 95/59/EC of 27 November 1995 on taxes other than tumover taxes which 

affect the consumption of manufactured tobacco. (OJ L 291 , 06/12/1995 p. 40 - 45.) 
Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes. 
(OJL 316, 31/10/1992 p. 8 - 9.) 
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olduğunu belirtse de, bu durumun yukarıdaki tespitler neticesinde söz konusu iki tür 

sigaranın benzer ürünler olduğu tespitini değiştirmeyeceğini belirtmiştir.144 

(ii) AT Antlaşmasının 90(1). maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı 

ayrımcılık 

AT Antlaşmasının 90(1). maddesi kapsamında, üye devlet iç vergilendirme 

sisteminde, bir yerli ürün ile benzer nitelikli ithal mal arasında, menşeini esas alarak 

doğmdan veya dolaylı bir ayrımcılık yapılamaz. 

Aşağıda ayrı ayrı incelenecek olan doğrudan ve dolaylı ayrımcılık hakkında 

burada izahı konunun kavranmasını kolaylaştıracak bir hususu açıklamakta yarar 

vardır. 

Doğrudan ayrımcı niteliğe sahip bir vergi söz konusu olduğunda, bahse konu 

ayrımcı vergi hiçbir gerekçeyle AT Antlaşmasının 90. maddesindeki yasak 

kapsamından çıkarılamaz. Buna karşılık, dolaylı ayrımcı niteliğe sahip bir iç vergi 

uygulamasında -dolaylı ayrımcılık yapıldığına dair delil bulunması halinde-, AT 

Antlaşmasının 90. maddesini ihlal ettiği iddia edilen üye devlet, ürünün menşei ile 

ilgisi olmayan ve Toplulukça kabul edilmiş bir amaca hizmet eden ulusal menfaatini 

ileri sürerek vergilendirme sistemini söz konusu yasak kapsamına girmekten 

kurtarabilir. Burada korunan ulusal menfaat ve uygulanan sistem arasında bir 

orantının olması gereğini gözden kaçırmamak gerekmektedir.145 Dolaylı ayrımcı 
vergiler bakımından dayamlabilecek potansiyel gerekçelendirme durumlarına örnek 

olarak; bölgesel kalkınmanın sağlanması146, kaynakların daha önemli kullanımlar için 

korunarak tarımın geliştirilmesi147 ve çevrenin korunması148 verilebilir.149 

144 Case C-302/00, Commission v France [2002] ECR 1-2055. 
145 Horspool and Humphreys, European Union Law, Oxford, Fourth Edition, 2006:294 vd. 
146 Case 196/85, Commission v France [1987] ECR 1597. 
147 Case 140/79, Chemical Farmaceutici SpA v D AF SpA [1981] ECR 1. 
148 Case 132/88, Commission v Greece [1990] ECR 1-1567. 
149 Daha geniş bilgi için Bkz. Weatheri!l, Cases and Materials on EU Law, Oxford, Eighth 

Edition, 2007: 324 vd. 
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- Doğrudan ayrımcılık 

Doğrudan ayrımcılık ile, vergilendirmede bir malın menşei esas alınarak ithal 

ürünlerin yerli ürünlere nazaran dezavantajlı duruma sokulması ifade edilmektedir. 
Daha önce de belirtildiği üzere, AT Antlaşmasının 90. maddesi üye devletlerin kabul 
edecekleri herhangi özel bir iç vergilendirme sistemine ilişkin yetkilerine halel 

getirmemektedir. Ancak, söz konusu madde, üye devletin seçeceği herhangi bir vergi 

sisteminin ithal ürünlere ayrım gözetilmeksizin uygulanmasını gerektirir. 

İç vergilendirme sistemi ile ilgili olarak, yerli ürünler bakımından bu tür bir 
lehte ayrımcılık yasağı mevcut olmakla birlikte, ATAD’ın kararlarından yola çıkarak 

AT Antlaşmasının ithal ürünler lehine ayrımcılığa müsaade ettiği söylenilebilir. 

Şöyle ki, ATAD, AT Antlaşmasının 90. maddesinin herhangi bir üye devletin diğer 

bir üye devletten ithal edilen ürüne yerli ürünlere uygulanan vergiden daha yüksek 

bir vergi uygulamasını yasaklamasına rağmen, ithal ürünlere uygulanan vergiyi aşan 
oranda verginin yerli ürünlere uygulanmasını yasaklamadığını belirtmiştir.150 

Doğrudan ayrımcı uygulamalara; sadece ithal ürünün vergilendirilmesi151, 
ithal ürünün yerli ürüne nazaran daha yüksek oranda vergilendirilmesi veya üye 

devletin ithal ürünler ve yerli ürünler için farklı vergi hesaplama yöntemleri 

kullanması152, vergi ödemelerini düzenleyen kurallarda veya vergi indirimi 

uygulamasında yerli ürünler ile ithal ürünlere eşit muamele edilmemesi153 gibi 
durumlar örnek olarak gösterilebilir. 

ATAD’m bu durumlara ilişkin kararlarından bazılarına değinmekte fayda 

vardır. ATAD, İrlandalI üreticilerin, vergi ödemelerinde yabancı 
üreticilere/ithalatçılara nazaran daha uzun bir vadeden yararlanmasını, yerli 

üreticilere sağlanan faydanın küçük olmasına rağmen diğer üye devletlerden ithal 
edilen ürünlere karşı yapılan ayrımcılığın açık olması sebebiyle, AT Antlaşmasının 

150 Case 86/78. Peııreux [1979] ECR 897. 
151 Case 57/65, Lütticke v Saarlouis [1966] ECR 205. 

152 Case C-90/94, Haahr Petroleum v Havn [1997] ECRI-4085; Case 127/75 Bobie v 
Hauptzollamt [1976] ECR 1079. Yeni tarihli bir karar için Bkz. Joined Cases C-290/05 and C- 
333/05, Akos Nâdasdi v Vâm- es PenzügyOrseg Eszak-Alföldi Regionâlis Parancsnoksâga 
[2006] ECR 1-000. 

153 Case 55/79, Commission v Ireland [1980] ECR 481. 
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90(1). maddesine aykırı bulmuştur.154 ATAD’ın önüne gelen bir başka davada İtalya, 
ekolojik mülahazalarla geri dönüşüme tabi tutulmuş petrole, normal petrolden daha 

düşük bir vergi uygulaması ile ilgili olarak, söz konusu vergi avantajından ithal 

edilen geri dönüşüme tabi tutulmuş petrolün yararlanamamasma gerekçe olarak 

bahse konu ithal ürünlerin geri dönüşüme tabi tutulup tutulamadığımn tespit 

edilememesini göstermiştir. ATAD, ihracatçı ülkeden alınacak bir sertifikanın 

ürünün niteliğini belirleyebileceğini belirterek İtalya’nın gerekçesini haklı 
bulmamıştır.155 ATAD bir başka kararında, Almanya’nın toplu çiftlikler ve küçük 
işletmeler tarafından üretilen meyveden elde edilen alkollü içeceklere uyguladığı 

vergi avantajının, meşru ekonomik ve sosyal amaçlara hizmet ettiğini, ancak söz 
konusu vergi avantajının aynı şartları karşılayan Topluluğun diğer üye devletlerinden 
gelen alkollü içeceklere de uygulanması gerektiğini belirtmiştir.156 

- Dolaylı ayrımcılık 

Doğrudan ayrımcılık söz konusu olduğunda, ithal ürünlere karşı bilinçli bir 

ayrımcılık yapıldığı düzenlemeden/uygulamadan açık şekilde anlaşılmaktayken, 

dolaylı ayrımcılık yapılan hallerde, menşe esas alınarak bir ayrımcılık yapıldığı 
düzenlemeden/uygulamadan açık şekilde anlaşılamamakta, ancak fiili durum 

incelendiğinde yerli ürünlerin ithal ürünlere karşı korunduğu görülmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, dolaylı ayrımcılık olduğu iddiasının kabul görebilmesi için, bu 

konuda kuvvetli ve yeterli delil bulunması gerekmektedir. 

Yukarıda da değinilen bir kararında ATAD, Fransa’nın hafif tütünlü 
sigaralarla sert tütünlü sigaraları farklı oranlarda vergilendirmesine ilişkin olarak, bu 

vergilendirmenin açık şekilde ürünlerin menşelerine yönelik bir ayrımcılık 

yapmadığı, ancak Fransa’da sert tütünlü sigaraların neredeyse tamamen yerli 
üreticilerce üretildiği, buna karşılık hafif tütünlü sigaraların diğer üye devletlerden 
ithal edildiğini tespit etmiş ve Fransa’nın bahse konu ürünlere uyguladığı vergi 

54 Case 55/79, Commission v Ireland [ 1980] ECR 481. 
55 Case 21 /79, Commission v Italy [ 1980] ECR 1. 
56 Case 148/77, Hansen v Flensburg [1978] ECR 1787. 
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sisteminin dolaylı bir ayrımcılık güttüğüne karar vermiştir.157 Ayrıca, söz konusu 
tespit neticesinde varılacak sonucun, sert tütünlü sigaraların küçük bir kısmının diğer 

üye devletlerden gelmesi, yine aynı şekilde hafif tütünlü sigaraların küçük bir 

kısmının da yerli üreticilerce üretilmesi hallerinde de değişmeyeceğini belirtmiştir. 

Fransa’nın otomobillerin beygir gücüne göre belirlediği ve 16 cv’nin üstünde 

motor hacmi olan araçlara artan oranlı olarak uyguladığı özel otomobil vergisinin 

konu olduğu bir diğer davada ATAD, düzenlemenin sözünde bir ayrımcılık 
olmadığını, ancak fiilen, söz konusu özel vergilendirme uygulamasında dezavantajlı 

durumda olan otomobillerin -Fransa’da 16 cv'nin üstünde motor hacmine sahip 

otomobil üretilmemesi sebebiyle- diğer üye devletlerden ithal edildiği, bu şekilde de 

uygulama aracılığıyla dolaylı bir ayrımcılık yapıldığını tespit etmiştir. Ayrıca ATAD, 
ithal ve yerli otomobiller arasındaki rekabetin bahse konu vergilendirme ile AT 
Antlaşmasının 90(1) maddesine aykırı şekilde sınırlandırıldığını da belirtmiştir.158 

Bir başka kararında ATAD, 159 otomobillere ilişkin silindir hacimleri esas 

alınarak oluşturulan kademeli vergilendirme sisteminin,1611 AT Antlaşmasının 90. 

maddesiyle uyumlu olduğuna karar vermiştir. Söz konusu davada tüketicinin 
uygulanan yüksek vergiler sebebiyle, 1800 c.c.’den yüksek hacimli otomobil 

almaktan cayıp, ya 1600-1800 c.c. aralığında hacme sahip bir otomobili ya da 1600 

c.c.’den az hacme sahip bir otomobili (bu sınıf otomobiller arasında ithal otomobiller 

de Yunan üretimi yerli otomobiller de bulunmaktaydı) alacağını belirtmiştir. Bu 

durumda ATAD, 1800 c.c.’nin üzerindeki otomobillerin yerli üretim 1600 c.c.Tik 
otomobillerden daha yüksek vergilendirilmesine, söz konusu vergilendirme ile 
1800+ c.c.Tik otomobilerin rekabet dezavantajının yerli üretimden ziyade bir başka 

157 Case C-302/00, Commission v France [2002] ECR 1-2055. 
158 Case 112/84, Humblol [1985] ECR 1367. Hıımblot kararının neticesinde Fransa, otomobillere 

uyguladığı vergilendirme sistemini değiştirmiş, ancak bu sisteme karşı da ATAD’a 
başvurulmuş ve ATAD değiştirilen sistemin de AT Antlaşmasının 90. maddesini ihlal eder 
nitelikte dolaylı ayrımcılık yaptığına karar vermiştir. (Case 433/85, Feldain v Directeur des 
Services Fiscaux [1987] ECR 3536.) 

159 Case 132/88, Commission v Greece [1990] ECR 1-1567. 
160 Söz konusu vergilendirmede, kademelendirme tek tip oluşturulmamıştı. Vergi oranının, 1201 

c.c. ve 1801 c.c.’de ciddi bir şekilde değiştiği gözlemleniyordu. Yunanistan’da, üretilen 
otomobillerin çoğu ise 1300 c.c. iken, 1600 c.c.’den daha yüksek hacimli otomobil 
Yunanistan’da üretilmemekteydi. Bu durumda da, 1600 c.c.’nin üzerine uygulanan vergi oranı 
münhasıran ithal otomobillere uygulanmaktaydı. 
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ithal üretim otomobilin avantajına işlediğini düşünerek göz yummuştur. ATAD 
ayrıca, davacı taraf olan Avrupa Komisyonun Yunan vergilendirme sisteminin, yerli 
üretim Yunan otomobillerinin satışını destekler bir etkiye sahip olduğunu 

göstermekte başarısız olduğunu çünkü davacı lehine kuvvetli ve yeterli delil 

oluşturacak şekilde AT Antlaşmasının 90. maddesinin ihlal edilmediğine karar 

vermiştir. 

Daha önce belirtilmekle birlikte burada bir defa daha vurgulanması gereken 
husus; dolaylı biçimde, ithal malları yerli ürünlerden daha fazla etkileyecek bir 
vergilendirme sistemi, direkt olarak AT Antlaşmasının 90. maddesinde düzenlenen 

yasağı ihlal etmiş kabul edilmemektedir.161 Üye devlet, ürünün menşei ile ilgisi 
olmamak kaydıyla, dolaylı ayrımcılık yapan sistemini oluşturmasındaki sebepleri 

objektif gerekçelere dayandırabilirse, AT Antlaşmasının 90. maddesinindeki yasak 
kapsamına girmekten kurtulur. 

(iii) AT Antlaşmasının 90(2) maddesi çerçevesinde birbirleriyle rekabet 

eden mallar ve koruyucu etki kavramları 

Üye devlet tarafından uygulanan bir verginin, AT Antlaşmasının 90(1). 
maddesinde düzenlenen yasak kapsamında değerlendirilebilmesi için temel şart olan 

benzer mallara uygulanma gereği, mallar arasında yeterli benzerlik bulunmaması 

sebebiyle uygulanamaz ise, söz konusu verginin AT Antlaşmasının 90(2). maddesi 
kapsamında da incelenmesi gerekecektir. Bu durumda da, mallar arasında kısmen, 

dolaylı veya potansiyel bir rekabet ilişkisi olup olmadığı araştırılacaktır. Bu tarz bir 
rekabetin varlığının tespit edilmesi halinde, yerli ürünün bir tür dolaylı mali 

korumadan yararlanıp yararlanmadığı incelenecektir. Neticede yerli ürünün bu tarz 

bir korumadan yararlandığı tespit edilirse, söz konusu vergi AT Antlaşmasının 90(2). 

maddesinde düzenlenen yasak kapsamına girecektir. 

ATAD, iki ürün arasında AT Antlaşmasının 90(2). maddesi bağlamında bir 

rekabet ilişkisi olup olmadığına karar verirken çeşitli değerlendirmeler yapmaktadır. 

Doğrudan ayrımcı bir vergi söz konusu olduğunda, uygulama hiçbir gerekçe ile AT Antlaşması 
90. maddede belirtilen yasak kapsamından çıkarılamayacaktır. 

44 



Bunların başında mallar arasında çapraz talep esnekliği"12 olup olmadığının 
değerlendirilmesi gelir. Ayrıca ATAD, ürünlerin bileşimi ve imalatı gibi faktörleri ve 

tüketicilerin mevcut ve gelecekteki tercihleri gibi unsurları da incelemelerine konu 
etmektedir. 

ATAD, Birleşik Krallık’ın şaraba, biraya uyguladığı vergiden daha yüksek 

bir vergi uygulaması163 ve Birleşik Krallık’ın önemli bir bira üreticisi olmasına 
karşılık çok az miktarda şarap üretmesi gerekçesiyle, söz konusu verginin AT 

Antlaşmasının 90(2). maddesindeki yasağı ihlal ettiği iddiasıyla önüne gelen 

davada,164 ilk olarak, AT Antlaşmasının 90(1). maddesi kapsamına girmeyeceği 
aşikâr olan dunımun (bira ve şarabın benzer nitelikte ürünler olmaması sebebiyle), 
AT Antlaşmasının 90(2). maddesi kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceğini incelemiş, bu bağlamda söz konusu ürünler arasında bir 

rekabet ilişkisinin var olup olmadığını araştınnıştır. ATAD’ın incelemesinin 

merkezinde ikame etkisinin var olup olmadığı yer almakla birlikte, ticarette 

serbestleşme neticesinde tüketici davranışlarının zaman ve mekana göre değişiklik 

gösterebileceği de hesaba katılarak, potansiyel ikame etkileri de değerlendirilmiştir. 

ATAD, bira ve şarap165 arasında bir rekabet ilişkisinin bulunduğunu tespit ettikten 
sonra, söz konusu vergi sisteminin birayı koruyucu etkisinin olup olmadığını 

incelemeye geçmiştir. Bu aşamada davanın tarafları, vergi yükünün hesaplanmasında 

farklı kriterler kullanılmasını önermişlerdir.166 ATAD, tarafların önerdiği hesaplama 

sistemlerinden hiçbirinin tek başına yeterli olmadığını belirtmekle beraber, her 

birinin tartışmalı vergi sistemi hakkında önemli bilgiler verdiğine, ancak her 
halükârda söz konusu vergilendirme sisteminin açık şekilde birayı diğer üye 

devletlerden gelen şaraba göre koruduğuna karar vermiştir. 

16 Çapraz talep esnekliği, bir malın fiyatı arttığı zaman diğer bir malın satışlarında artış olmasını 
ifade eder. Bu inceleme bizi mallar arasında ikame etkisinin olup olmadığına götürmektedir. 

163 Şaraba, satış fiyatının %38’ini oluşturan bir tüketim vergisi uygulanırken, biraya satış fiyatının 
%25’i kadar bir vergi uygulanmaktaydı. 

164 Case 170/78, Commission v UK [1980] ECR 417. 
163 Burada bira ile rekabet kabiliyeti bulunan şarap, alkol oranı düşük ve ucuz şaraptır. 
166 Vergi yükünün doğru şekilde hesaplanabilmesi için, Komisyon ürünlerin hacimleri ve alkol 

derecelerinin esas alınması, davaya müdahil olan İtalya hacmin tek başına belirleyici olacağı ve 
Birleşik Krallık’ta vergiden ürünün fiyatının çıkarılması yönteminin kullanılmasının 
gerektiğini belirtmiştir. 
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Bir başka davada, Avrupa Komisyonunun, İtalya tarafından muza uygulanan 
tüketim vergisininde ayrımcılık yapıldığı iddiası karşısında, ATAD tarafından yine 

iki aşamalı bir inceleme yapılmıştır. İlk olarak, muz ile İtalya’da yetiştirilen diğer 
meyvelerin benzer ürün kabul edilip edilemeyeceğini incelemiş ve söz konusu 

ürünlerin benzer ürünler olmadıklarına,167 ancak, yine de aralarında bir rekabet 

ilişkisinin var olduğuna karar vermiştir. İkinci olarak ise, söz konusu tüketim 

vergisinin koruyucu etki yapıp yapmadığını incelemiştir. Bu kapsamda, muza ithalat 
fiyatının yarısına eş bir tüketim vergisinin konmasını, bu tür bir verginin İtalya’da 
yetiştirilen birçok meyveye uygulanmamasını da dikkate alarak, korumacılığı ortaya 

koyması bakımından yeterli saymış ve koruyucu etkinin varlığına karar vermiştir.168 

2.3.2.3 AT Antlaşmasının 25. maddesi, 90. maddesi ve 28-30. maddeleri 

arasındaki ayrım 

AT Antlaşmasının 25. ve 90. maddelerinin birbirini dışlayan bir uygulama 
alanına sahip oldukları aşikârdır.169 Bir başka ifadeyle, bir mali yükümlülük aynı 
anda her iki kategoriye de giremez.170 AT Antlaşmasının 25. maddesindeki yasak, bir 

malın bir üye devletin ulusal sınırını geçmesi dolayısıyla konan vergilere 

uygulanırken, AT Antlaşmasının 90. maddesindeki yasak, bir üye devletin iç 

vergilendirme sisteminde yerli ve ithal ürünler arasında ayrımcılık yapması halinde 

uygulanmak üzere düzenlenmiştir. 

Uygulama alanları farklı olmakla birlikte, bazı durumlarda bu iki hükümden 
hangisinin uygulanacağını tespit etmek o kadar da kolay olmamaktadır. 

Nadiren de olsa, bir vergi, sınırda uygulanmış olsa da, 25. madde kapsamında 

gümrük vergisine eş etkili vergi olarak değerlendirilmeyip 90. madde çerçevesinde 

ATAD, İtalya’da neredeyse hiç muz üretilmediği ve büyük oranda Fransa’nın denizaşırı 
topraklarından ithal edildiğini göz önünde bulundurarak, taze muzun İtalya’da üretilen diğer 
meyvelerle aynı su oranına sahip olmaması, bu sebeple susuzluğu giderme özelliğinin 
diğerlerinden farklı olması gibi duyusal özelliklerin ve muzun diğer meyvelerden fazla besin 
değerine sahip olması nedeniyle seçilmesi gibi farklı tüketici ihtiyaçlarını karşılaması 
bakımından diğer meyvelerle benzer ürünler olmadıklarını belirtmiştir. 
Case 184/85, Commission v Italy [1987] ECR 2013. 

Case 10/65, Deutschmann v Federal Republic of Germany [1965] ECR 469. 
Case C-213/96, Outokumpu Oy [1998] ECR 1-1777. 

46 



değerlendirilmiş171, çoğunlukla ise 25. madde çerçevesinde değerlendirilerek gümrük 

vergisine eş etkili sayılmıştır.172 ATAD, sınırda konan bir verginin, gümrük vergisine 

eş etkili vergi olarak değil, iç vergilendirme olarak değerlendirilebilmesi için, bu tarz 
bir vergiyle karşılaştırılabilecek bir verginin yerli ürünlere, benzer vergilendirilebilir 
olaylara dayanarak, piyasaya arzın aynı safhasında ve aynı oranda uygulanması 

koşuluyla, iç vergilendirme olarak kabul edileceğini belirtmiştir.173 

Bir başka önem arz eden husus ise, üye ülkede ithal edilen ürüne benzer veya 

aynı ürünün bulunmaması veya ithal edilen söz konusu ürünün önemli sayılabilecek 

bir üretiminin olmaması durumunda dahi, üye devletin ithal ürünü 

vergilendirebileceğidir.174 ATAD’ın bir kararında da belirttiği gibi, bu tür ithal 
ürünlere uygulanan vergi, ürün kategorilerine, menşelerine bakılmaksızın objektif 

kriterler temelinde sistematik olarak uygulanan genel iç vergilendirme sisteminin bir 

parçasıysa, AT Antlaşmasının 25. maddesi kapsamında değil, 90. maddesi 

çerçevesinde değerlendirilmelidir.175 

Bu noktada, ithal ve yerli tüm mallara uygulanan vergilerin daha sonra çeşitli 
yollarla yerli üreticilere geri ödenmesine de değinmekte yarar vardır.176 Bir vergiden 
elde edilen gelir, eğer yerli ürün piyasaya arz edilirken katlanılan mali yükü tamamen 

telafi ediyorsa, söz konusu uygulama AT Antlaşmasının 25. maddesindeki yasak 

kapsamına giren gümrük vergisine eş etkiye sahip olacaktır. Ancak, söz konusu 

uygulama, sağlanan avantajlarla yerli ürünün katlandığı mali yükü kısmen telafi 

ediyorsa, bu durumda AT Antlaşmasının 90. maddesinin ihlali gündeme gelecektir.177 
ATAD’m, yerli ürünün katlandığı mali yükün tamamen telafi edildiğini düşündüğü 

bir kararında da belirttiği gibi, genel iç vergilendirme sistemi içerisinde bir vergi, 

171 Case 29/87, Darıks Denkavit ApS v Danish Ministry of Agriculture [1988] ECR 2965. 
172 Üye devletin, söz konusu uygulamanın meşru sayılabilecek yükümlülüklerden birini 

oluşturduğunu kanıtlayamaması halinde. Bkz. yukarı 2.3.1.2.2. Meşru sayılabilecek 
yükümlülükler. 

173 Joined Cases C-441/98 and 442/98, Michailidis [2000] ECR 1-7145 
174 Bamard, 2007: 60. 
175 Case 193/85, Cooperative Co-Frulla Sri. v Amministrazione delle finanze dello Stato [1987] 

ECR 2085. 

176 Bamard, 2007: 61. 
Joined Cases C-78-83/90, Compagnie Commerciale de Pouest [1992] ECR 1-1847. 
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özellikle, vergilendirilmiş yerli ürün lehine bir faaliyeti desteklemeye hasredilmişse, 

AT Antlaşmasının 25. maddesi çerçevesinde gümrük vergisine eş etkili mali 

yükümlülük addedilecektir.178 ATAD bir diğer kararında, vergiden elde edilen gelirin 

yüzde 40’ının ürünün ithalatı yararına kullanılırken, yüzde 60’ının yerli ürünler 

yararına kullanıldığını tespit etmiş ve söz konusu vergiyi AT Antlaşmasının 90. 

maddesindeki yasak kapsamında değerlendirmiştir.179 Yine benzer şekilde ATAD, 
yerli üretim şeker ile ithal şekerin satışına konan bir vergiden elde edilen kazancın, 

münhasıran yerli şeker rafinerileri ve şeker pancarı üreticileri yararına kullanılıyor 

olmasıyla ilgili olarak, söz konusu verginin ilk bakışta bir iç vergilendirme olarak 

görünmesine karşılık, aşağıdaki koşulların varlığı halinde gümrük vergisine eş etkili 
vergi olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir:180 

- sadece vergilendirilmiş yerli ürün lehine olan faaliyetleri finanse etme 

amacına sahipse, 

- verginin konusu olan ürün, faydalanan ürün ile aynıysa, 

- yerli ürüne konulan bahse konu vergi tam olarak telafi ediliyorsa. 

AT Antlaşmasının 28-30. maddelerine bakıldığında ise, bu maddelerde yer 

alan hükümlerin, AT Antlaşmasının 25. ve 90. maddelerine giren ve malların serbest 

dolaşımına engel oluşturabilecek haller ile Antlaşmanın diğer özel hükümleri 

kapsamına giren ticaret engelleri haricinde ortaya çıkabilecek ticaret engellerine 

yönelik olarak düzenlendiği görülmektedir.181 

2.3.2.4 AT Antlaşmasının 90. maddesinin ithal ürünler için ayrıcalıklı bir 

vergilendirme oluşturmaması 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi AT Antlaşmasının 

90. maddesi iç vergilendirme yoluyla, ithal ürünlere karşı doğrudan veya dolaylı bir 

' Case 77/72, Capolongo v Azienda Agricole Maya [1973] ECR 611. 
179 Case C-234/99, Niels Nygârd v Svineafgiftsfonden [2002] ECR 1-3657. 
180 Case 105/76, Interzuccheri v Ditta Rezzano e Cavassa [1977] ECR 1029. 
181 ATAD’ın bu hususa yer verdiği bazı kararları için Bkz. Case 383/01, De Danske Bilimportarer 

v Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen [2003] ECR 1-6065; Case 74/76, Iarmelli & Volpi 
v Paolo Meroni [1977] ECR 557; Joined Cases C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 
and C-83/90, Compagnie Commerciale de l'Ouesl and Others [1992] ECR 1-1847. 
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ayrımcılık veya yerli ürünler yararına bir korumacılık yapılmasını engellemeyi 

amaçlar. Fakat özellikle vurgulanması gereken husus, ATAD’ın da bir kararında 
belirttiği gibi, 90. madde, ilgili üye devlette diğer üye devletlerden ithal edilen 
ürünlerle benzer nitelikte veya ithal ürünler aleyhine koruma sağlanabilecek nitelikte 

yerli ürün bulunmaması durumunda, söz konusu üye devletin diğer üye devletlerden 

ithal edilen ürünlere yönelik bir iç vergilendirme uygulamasını engellemez.182 

2.3.2.5 Yerli ürünler bakımından AT Antlaşmasının 90. maddesinin ihlal 

edildiğinin ileri sürülememesi 

Yerli üreticilerin, üye devlet tarafından uygulanan bir iç vergilendirme 

aracılığıyla AT Antlaşmasının 90. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürüp 

süremeyecekleri hususu yerel mahkemelerce birçok defa ATAD’m önüne 

getirilmiştir. Ancak, AT Antlaşmasının 90. maddesinde de açıkça183 ifade edildiği 

gibi bu hüküm ithal edilen ürünlere yönelik ayrımcı ve korumacı iç vergilerin 
bertaraf edilmesine hizmet eder. Dolayısıyla yerli üreticiler tarafından, AT 

Antlaşmasının 90. maddesine dayanarak yerli ürünler aleyhine bir ayrımcılığın veya 

korumacılığın yapıldığı iddiası ileri sürülemez.184 

2.4 Miktar Kısıtlamaları ve Miktar Kısıtlamalarına Eş Etkili Tedbirler 

2.4.1 Genel olarak 

Topluluktaki mal akışı üzerinde, üye devletlerin etkisinin azaltılarak iç 

pazarın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, üye devletler arasında gümrük 

vergilerinin ve gümrük vergilerine eş etkili vergilerin kaldırılması ve üçüncü ülkelere 

karşı ortak bir gümrük tarifesi kabul edilmesini gerektiren düzenlemeler yapılmış, 
ancak bu düzenlemeler tek başına yeterli olmamıştır. 

Bu çerçevede, AT Antlaşmasının 28. maddesinde ithalata yönelik olarak 

aşağıdaki hükme yer verilmiştir: 

Case 31/67, Firma August Stier v Hauplzollamt Hamburg-Ericus [1968] ECR 235. 

181 “...diğer üye devletlerin ürünlerine...” 
184 Case 68/79, Harts Just I/S v Danish Ministry for Fiscal Affairs [ 1980] ECR 501. 
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“Üye ülkeler arasında, ithalattaki miktar kısıtlamaları ve eş etkili tüm 
tedbirler yasaktır. ” 

İhracata yönelik olarak ise, AT Antlaşmasının 29. maddesinde aşağıdaki 
hüküm yer almıştır: 

“Üye ülkeler arasında, ihracattaki miktar kısıtlamaları ve eş etkili tüm 

tedbirler yasaktır. " 

AT Antlaşmasının 30. maddesinde ise, üye devletlerin uygulamalarının hangi 

koşullarda 28. ve 29. maddelerde belirtilen yasakların kapsamına girmeyeceğine 
ilişkin bir istisna hükmüne yer verilmiştir.185 

AT Antlaşmasının 28-29. maddeleri incelenirken, Antlaşmanın 29. 

maddesinin, 28. maddeden farklı olarak, ATAD kararları çerçevesinde fiilen sadece 

ayrım gözetilerek uygulanan miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili 

tedbirlere uygulandığı, ayrım gözetilmeksizin uygulanan tedbirlerin ise yasak 
kapsamında değerlendirilmediği göz önünde bulundurulmalıdır. 

AT Antlaşmasının 28. ve 29. maddelerinde üye devletler arasında ithalata ve 

ihracata uygulanacak olan “miktar kısıtlamaları” ve “miktar kısıtlamalarına eş etkili 

tedbirlerin” yasak olduğu ifade edilmiştir. Bu kavramlar aşağıda ele alınacaktır. 

Burada yapılacak açıklamaları değerlendirirken söz konusu maddelerin 
doğrudan etkiye186 sahip olduğu hususu da göz ardı edilmemelidir. ATAD, 28. 
maddeyi değerlendirdiği bir kararında, bu maddede yer alan yasağın kesin ve açık 
olduğunu, uygulanması için üye devletler veya Topluluk kurumlan tarafından 

müteakip bir müdahalede bulunulmasına gerek olmadığını, bu nedenle söz konusu 

yasağın ulusal mahkemelerin korumak zorunda olduğu bireysel haklar oluşturduğunu 
belirtmiştir.187 

3 Amsterdam Antlaşması ile AT Antlaşmasının ilgili maddelerinde (eski 30-36) yapılan 
değişiklik neticesinde fiilen uygulama alanı kalmayan hükümler Antlaşma metninden 
çıkarılırken ilgili diğer hükümler ise yeniden düzenlenmiş ve numaralandırılmıştır. 

186 Bkz. dipnot 84 ve 86. 
187 Case 74/76, lanetli v Meroni [1977] ECR 557; Case 83/78, Pigs Marketing Board v Redmond 

[1978] ECR 2347. 
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Son olarak değinilmesi gereken bir husus da, ATAD'ın da belirttiği gibi, 28. 

maddenin kapsamının oldukça geniş olduğu, ancak ne kadar geniş bir uygulama alanı 
olsa da, söz konusu hükmün Antlaşmanın diğer hükümlerinin kapsamına giren ticaret 
engellerini içermediğidir. Kısaca; 

i) AT Antlaşmasının 12. maddesine aykırı olan ayrımcı tedbirler, 

ii) AT Antlaşmasının 25. maddesi çerçevesinde, gümrük vergileri ve gümrük 

vergilerine eş etkili vergiler, 

iii) AT Antlaşmasının 87-89. maddelerinde düzenlenen devlet yardımları, 

iv) AT Antlaşmasının 90. maddesinde düzenlenen iç vergilendirme 

AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamında değerlendirilmemektedir.188 

AT Antlaşmasının 81. ve 82. maddelerinde düzenlenen rekabete ilişkin 

kurallar ile malların serbest dolaşımını düzenleyen 28. ve 29. maddeleri arasında, 

bunların ithalata ve durama göre ihracata uygulanacak kısıtlamaları yasaklaması ve 
istisna hükümleri içermeleri bakımından bir benzerlik bulunmaktadır. Bununla 

beraber dikkat edilmesi gereken husus, rekabete ilişkin kuralların muhatabının 

genellikle özel teşebbüsler olmasına karşılık, malların serbest dolaşımını düzenleyen 

kuralların muhatabının genellikle kamu otoriteleri olmasıdır. Ayrıca Antlaşmanın 81. 

maddesi de minimis kuralına tabi iken, ATAD’ın yerleşik içtihadına bakıldığında, 

söz konusu kuralın malların serbest dolaşımını engelleyen durumlar için uygulama 

alanı bulmadığı görülmektedir.189 

2.4.2 Miktar kısıtlaması kavramı 

AT Antlaşmasında miktar kısıtlaması (quantitative restriction) kavramı 

açıklanmamıştır. AT AD ise, söz konusu kavramı, ithalatı, ihracatı ya da transit 

malları tamamen veya kısmen engelleyen tedbirler olarak tanımlamıştır.190 Burada 
dikkat edilmesi gereken husus, miktar kısıtlaması kavramının sadece kotaları değil 
ithalat ve ihracat üzerinde söz konusu olabilecek diğer bazı kısıtlamaları da 

188 Daha geniş bilgi için Bkz. Oliver and Jarvis, 2003: 104 vd. 
189 Cases 177-178/82, Van de Haar [1984] ECR 1797. 
190 Case 2/73, Geddo v Ente Nazionale Risi [1973] ECR 865. 
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içerdiğidir. Bu duruma ilişkin olarak verilebilecek ilginç bir örnek, ATAD’ın, 

Birleşik Krallık’ın müstehcen yayınların ithaline ilişkin olarak getirdiği yasağı miktar 
kısıtlaması olarak kabul etmesidir.1,1 

Bir uygulamanın miktar kısıtlaması teşkil edip etmediği incelenirken, ithalat 

ve ihracat işlemlerinin niteliğinin (yeniden ithal, yeniden ihraç veya malların transit 
mal olması gibi) bir önemi yoktur. Ayrıca, miktar kısıtlamalarının bir mevzuata 

dayanması gerekli olmayıp, söz konusu kısıtlamalar idari bir uygulamadan da 

kaynaklanabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, aşağıda incelenecek olan miktar 

kısıtlaması ile miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramları arasında kesin bir 

ayrım bulunmamaktadır. AT AD kararlarında da, bu iki kavram arasındaki farka özel 

bir vurgu yapılmamaktadır. Söz konusu kavramlar arasındaki farklılıklara bir örnek 

vermek gerekirse, miktar kısıtlamaları etkisini her zaman onu uygulayan üye devletin 

sınırında doğururken, eş etkili tedbirler ise, etkisini o üye devletin sınırında 

doğurabilecekleri gibi, maliyeti artıran tedbirler neticesinde ithal ürünün cazibesinin 
azalmasında192 olduğu gibi, sınırı geçtikten sonra da doğurabilmektedir. 

2.4.3 Miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramı 

Miktar kısıtlaması gibi miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kavramı da 

(measure having equivalent effect to quantitative restriction) AT Antlaşmasında 

tanımlanmamıştır. Kavramın kapsamı büyük ölçüde ATAD kararlarıyla 

şekillenmiştir. Aşağıda ATAD’ın bu konuyla ilgili önemli kararları ele alınacaktır. 

2.4.3.1 Dassonville kararı19' 

ATAD, Dassonville davasında verdiği kararda miktar kısıtlamalarına eş etkili 

tedbirleri, “Topluluk içi ticareti doğrudan veya dolaylı, fiilen veya potansiyel olarak 

engelleyebilecek, üye devletlerce konulan bütün ticari kurallar’’ olarak tanımlamıştır. 

191 Case 34/79, R. v Henn and Darby [1972] ECR 3795. ATAD, söz konusu yasağın 28. maddeyi 
ihlal ettiğini kabul etmekle birlikte, AT Antlaşmasının 30. maddesinde yer alan istisnalardan 
kamu ahlâkı gerekçe gösterilerek bu uygulamanın meşru kabul edilebileceğine karar vermiştir. 
Bahse konu davada da olduğu gibi, ithalatın tamamen yasaklanması halinde sıfır kota (zero 
quato) uygulamasından bahsedilir. Case 118/78, Meijer [1979] ECR 1387; Case 231/78, 
Commission v UnitedKingdom [1979] ECR 1447. 

192 70/50/AET sayılı Komisyon Direktifinin 2(2)(f) maddesi. 
193 Case 8/74, Procureur du Roi v Dassonville [1974] ECR 837. 
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Belçika mahkemelerinde açılıp ATAD’m önüne gelen dava, Belçika’ya ithal 
edilen ürünlerden, üretildikleri ülke makamlarınca hazırlanmış bir menşe 

şehadetnamesini Belçika makamlarına ibraz etmelerine ilişkin mevzuat hükmünün 

Topluluk hukukuna aykırı olduğu iddiasını içeriyordu.1,4 ATAD, Topluluk düzeyinde 

ürünlerin menşeine ilişkin bir uyumlaştırmanm bulunmaması halinde, üye devletin 

hileli işlemlerden korunmak için bazı tedbirler alabileceğini, ancak söz konusu 

tedbirlerin, makul olması, üye devletler arasında ticareti engellememesi ve tüm AB 

vatandaşlarına eşit biçimde uygulanması şartlarını karşılaması gerektiğini 

belirtmiştir. Bu kapsamda ATAD, şehadetname talebinin, menşe ülkeden (Birleşik 

Krallık) doğrudan ithalat yapanlara nazaran, ürünün (viski) serbest dolaşımda olduğu 
bir diğer üye devletten (Fransa) ithalat yapanlar tarafından daha zor şekilde elde 
edilebileceğini belirterek, söz konusu mevzuat hükmünü AT Antlaşmasının 28. 

maddesi çerçevesinde miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir olarak 

değerlendirmiştir.195 

Dassonville davasında ATAD’m eş etkili tedbirleri tanımladığı ifadesinde, 

üzerinde durulması gereken hususlar şu şekilde sınıflandırılabilir; 

• "Bütiin ticari kurallar ” 196 

Ticari kural kavramı, en genel ifadesiyle AT Antlaşmasının 28. ve 29. 

maddelerinde kullanılan tedbir ifadesini karşılamaktadır. Bütün ticari kurallar ifadesi, 

sadece bağlayıcı kuralları değil, bağlayıcı olmayan kuralları da kapsamaktadır. Bu 

hususu gerek ATAD kararlarında, gerekse Topluluk düzenlemelerinde görmek 

mümkündür. 70/50/AET sayılı Komisyon Direktifine197 göre, Antlaşmanın 28. 

Davada, Dassonville, Birleşik Krallık’ta üretilen İskoç viskilerini, serbest dolaşımda oldukları 
Fransa’dan satın alarak Belçika’ya ithal etmiştir. 

Benzer şekilde bir başka kararında ATAD, ithalatın sadece belli tacirlerce gerçekleştirilmesi ve 
diğerlerinin ithalat yapmaktan men edilmesi sonucunu doğuran ulusal kuralların ve 
uygulamaların miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir oluşturacağına karar vermiştir. (Case 
104/75 De Peijper [1976] ECR 613). 

ATAD, balık stoğunu korumak için balıkçılığı kısıtlayan ulusal kuralların ticari kurallar olarak 
addedilemeyeceğini ve dolayısıyla miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir oluşturmayacağını 
belirtmiştir (Case 3/76, Kramer [ 1976] ECR 1279). 
Commission Directive 70/50/EEC of 22 December 1969 based on the provisions of Article 33 
(7), on the abolition of measures which have an effect equivalent to quantitative restrictions on 

53 



maddesi ve devamındaki maddeler bakımından, “tedbir” kavramı, yasaları, ikincil 

düzenlemeleri, idari işlemler ve uygulamalar ile tavsiyeler de dahil bir kamu otoritesi 

tarafından çıkarılan bütün düzenlemeleri ifade etmektedir. 

ATAD’ın geniş biçimde yorumladığı “kural” kavramına bakışını, 

Komisyonun İrlanda aleyhine açtığı bir davada verdiği kararda görmek mümkündür. 

ATAD, İrlanda’daki, kamu idarelerinin, her kesimden tüketiciye yönelik olarak yerli 
ürün satın alınması için sponsor olduğu kampanyanın198 tüketiciler bakımından 
bağlayıcı olmamasının, bu kampanyayı Antlaşmanın 28. maddesinde belirtilen yasak 

kapsamına girmekten kurtarmayacağını ifade etmiştir.'99 Yine ATAD tarafından, 
yürürlük tarihi daha ileri bir tarih olarak belirlenmiş bir kanun da, gerçekleştirilmesi 

planlanan ithalatları etkileyebileceği ve ithalatçıları ithalat yapmaktan 
caydırabileceği düşüncesiyle AT Antlaşmasının 28. maddesi çerçevesinde miktar 

kısıtlamasına eş etkili tedbir olarak değerlendirilmiştir.200 

• “Üye devletlerce çıkardan ” 

Bu ifadeyle ilgili olarak dikkate alınması gereken nokta, bunun mutlaka 

“çıkarılmış bir hukuki düzenleme” olarak düşünülmemesi gerektiğidir. Zira, yukarıda 

belirtildiği üzere, idari uygulamalar da miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir teşkil 

edebilmektedir. Ayrıca söz konusu tedbirler, merkezi ve yerel idarelerin 

işlemlerinden kaynaklanabileceği gibi, mensuplarının faaliyetlerine ilişkin 
düzenleme yapma yetkisini haiz meslek kuruluşlarının201 işlemlerinden de 

kaynaklanabilir.202 

Özel hukuk kişilerinin eylemleri 28. madde kapsamında 
değerlcndirilmemesine rağmen, üye devletler özel hukuk kişilerinin AT 

imports and are not covered by other provisions adopted in pursuance of the EEC Treaty (OJ L 
013 , 19/01/1970 p. 29-31.) 

198 İrlanda Hükümeti söz konusu kampanyanın tüketicilere yönelik bir yaptırımının ve 
bağlayıcılığının olmadığı için AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamında yasaklanan bir tedbir 
olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etmiştir. 

10l> Case 249/81, Commission v Ireland [1984] ECR 4005. 
200 Case 192/84, Commission v Greece [1985] ECR 3967. 
201 Joined Cases 266-267/87, The Queen v Royal Pharmaceutica! Society of Great Britain, ex 

parte Association of Pharmaceutica! Importers [1989] ECR 1295. 

202 Oliver and Jarvis, 2003: 96 vd. 
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Antlaşmasının 28. maddesini ihlal eden hareketlerinden sorumlu tutulabilirler. Bu 

hususla ilgili olarak ATAD, Komisyon tarafından Fransa aleyhine açılan ihlal 

davasında, Fransız kamu otoritelerinin, Fransız çiftçilerinin, uzun yıllar diğer üye 

devletlerden ithal edilen tarım ürünlerine yönelik olarak söz konusu tarım ürünlerinin 

serbest dolaşımını engelleyecek ölçüye varan protesto eylemlerini önleyecek gerekli 

ve orantılı tedbirlerin alınmasında hareketsiz kalarak veya yeterli çaba göstermeyerek 

Antlaşmanın 28. maddesinden kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmediğine 

karar vermiştir.203 ATAD’ın söz konusu kararından sonra, malların serbest 

dolaşımının özel hukuk kişileri tarafından engellendiği durumlarda üye devletlerin 

görevlerini netleştiren 2679/98 sayılı Konsey Tüzüğü kabul edilmiştir.204 

• “Doğrudan veya dolaylı, fiilen veya potansiyel olarak’’ 

ATAD, bir tedbir üye devletler arasında ticareti fiilen kısıtlayacak bir etkiye 

sahip olmasa da, ticareti kısıtlayabilecek potansiyel bir etkisinin olmasının AT 
Antlaşmasının 28. maddesinin ihlali bakımından yeterli olduğunu belirtmiştir.205 

İthal mallara yönelik doğrudan veya dolaylı ayrımcılığın yasak olduğu 
bilinmekle beraber, göz ardı edilmemesi gereken bir husus, tedbirin amacından çok 

etkisinin önemli olduğudur. Yani bir üye devlet tarafından uygulanan tedbirin amacı 

yerli ürünlerle ithal ürünler arasında ayrımcılık yaparak Topluluk içi ticaretin 

engellenmesi olmasa bile, alınan tedbir neticesinde kısıtlayıcı bir etki doğmuş veya 

doğabilecek ise, söz konusu tedbir miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir olarak kabul 

edilmektedir. ATAD, bir kararında,206 İtalya Hükümetinin, yerli ve ithal ürünler 
arasında ayrım gözetmeksizin şeker satışı için belirlediği azami fiyat uygulamasının 

bizatihi AT Antlaşmasının 28. maddesini ihlal etmediğini, ancak bu tarz bir 

uygulamanın ithalatçıların çok az kârla veya zararına satış yapmasına yol açarak 

203 Case C-265/95, Commission v France [1997] ECR 1-6959. 
204 Council Regulation (EC) No 2679/98 of 7 December 1998 on the functioning of the internal 

market in relation to the free movement of goods among the Member States. (OJ L 337, 
12/12/1998, p. 8-9). 

205 Case C-184/96, Commission v France [1998] ECR 1-6197. Ayrıca Bkz. Case 192/84, 
Commission v Greece [1985] ECR 3967. 

206 Case 65/75, Tasça [1976] ECR 291. 
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onları ithalat yapmaktan caydırabileceğinden, azami fiyat uygulamasının 28. 

maddedeki yasak kapsamına girdiğine karar vermiştir. 

ATAD, Hollanda Hükümeti tarafından alkollü bir içki olan cine uygulanan 

asgari fiyat düzenlemesi ile ilgili olarak ise, yerli ve ithal ürünler için düzenlenecek 

fiyat kontrol uygulamalarının genel olarak miktar kısıtlamasına eş etkili bir tedbir 

olarak kabul edilmeyeceğini belirtmiştir. Ancak, dava konusu olayda olduğu gibi, bu 

uygulamaların ithal ürünlerin yerli ürünler karşısındaki olası rekabet üstünlüğünü 
sınırlandırarak üye devletler arası ticareti engellediği hallerde, AT Antlaşmasının 28. 

maddesine aykırılık teşkil edeceğini belirtmiştir.2"7 ATAD söz konusu davada iki tip 
asgari fiyat uygulamasının meşru kabul edileceğini belirtmiştir. Bunlar; ürünün 

perakendeci tarafından alış fiyatının altında bir fiyattan satışının yasaklanması ve 

belli miktar üzerinden asgari kâr marjı belirlenmesi (maliyet fiyatının yüzdesi 

şeklinde olmayan) şeklinde karşılaşılan uygulamalardır.208 

Yunanistan’ın elektrikli, elektromanyetik ve elektronik oyunların kurulmasını 

ve işletilmesini, oyun salonları hariç, özel kişilere ve kamuya ait tüm alanlarda 

yasaklayan düzenlemesi ile ilgili olarak ATAD, Yunanistan’ın söz konusu oyunların 

ithalatını hukuken yasaklamamış olsa dahi, bir başka üye devlette hukuka uygun 

olarak üretilerek piyasaya sunulan bu tip oyunların ithalatının, bu düzenleme 

yürürlüğe girdikten sonra fiilen durduğunu belirterek, söz konusu düzenlemenin 

miktar kısıtlamasına eş etkili bir tedbir oluşturduğuna karar vermiştir.20’ 

İtalya’nın yüksek enerjili gıdaları ön izin sistemine tabi tutan düzenlemesine 
ilişkin olarak ATAD, söz konusu düzenlemeyi, bu tür ürünlerin piyasaya arzını 

zorlaştırması ve piyasaya arz maliyetini artırması nedeniyle miktar kısıtlamasına eş 

etkili tedbir olarak kabul etmiştir.210 

Bir başka kararında ATAD, Avusturya’nın, kesime götürülen hayvanların 

taşınması ile ilgili düzenlemesinin içerdiği oldukça kısa taşıma süresinin ve bu tip 

207 Case 82/77, Van Tiggele [1978] ECR 25. Benzer şekilde Case 287/89, Commission v Belgium 
[1991] ECR 1-2233. 

208 Bamard, 2007:104. 

209 Case C-65/05, Commision v Greece [2006] ECR 1-10341. 
210 Case C-270-02, Commission v ltaly [2004] ECR 1-1559. 
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tüm taşımaların hayvanların kesilmesi maksadıyla en yakın kesimhanede 

sonuçlandırılması kuralının, uluslararası taşımacılığı engellemek suretiyle, ithalatta 

ve ihracatta miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir oluşturduğunu belirtmiştir.2" Yine, 

Avusturya’nın Inn vadisindeki otoyolun A12. bölümünden, belli ürünleri taşıyan ve 

7.5 tondan fazla ağırlığı olan araçların geçmesini yasaklayan düzenlemesini ATAD, 

miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir olarak kabul etmiştir.212 

2.4.3.2 70/50/AET sayılı Direktif 

Topluluğun kurulduğu yıllarda, Avrupa Komisyonunun önüne gelen sayısız 

başvurular sonucu21’, geçiş döneminde ithalattaki miktar kısıtlamalarına eş etkili 
tedbirlerin kaldırılmasına yönelik olarak çıkardığı 70/50/AET sayılı Direktif, 

kavramsal çerçevenin anlaşılması ve Komisyonun konuya bakışını göstermesi 

bakımından hâlâ önemini korumaktadır.214 Söz konusu Direktif, ithalata uygulanan 
tedbirleri/kısıtlamaları, yerli ürünler ve ithal ürünler bakımından ayrım gözetilerek 
uygulananlar ve ayrım gözetilmeksizin uygulananlar olarak ele almıştır.215 

2.4.3.2.1 Ayrım gözetilerek uygulanan kısıtlamalar 

70/50/AET sayılı Direktifin 2(1). maddesi, ayrım gözetilerek uygulanan 

kısıtlamaları, yerli ürünlere nazaran ithal ürünlerin satışını daha zor ve masraflı kılan 

uygulamalar olarak tanımlamıştır. ATAD, bazı kararlarında bu maddeye açıkça atıf 

Case C-350/97, Morısees v Unabhângiger Venvalttungssenat für Karnten [1999] ECR 1-2921. 
212 Case 320/03, Commission v Austria [2005] ECR 1-7929. 

211 Bu dönemde Avrupa Komisyonuna iletilen başvurulara bir örnek vermek gerekirse, 
Belçika’nın 1961 tarihli bir düzenlemesi uyarınca, ülkede satılacak amonyum nitratın en az 
%22 nitrojen içermesi (Toplulukta bu oran %20.5 idi) gerekmekteydi. Bu durumda Belçika’ya 
ithalat yapmayı planlayan tacirler, ya Belçika’ya özel üretim yapacaklar ya da bu ülkeye ithalat 
yapmaktan vazgeçeceklerdi. Bu uygulamanın gerekliliği konusunda Belçika makamları 
tarafından Avrupa Komisyonuna ikna edici gerekçeler sunulamaması üzerine söz konusu 
uygulama yürürlükten kaldırılmıştır. (Written question 118/66, JO [1966] 901-903). 

214 70/50/AET sayılı Komisyon Direktifi halen yürürlüktedir. 
215 Green, Hartley and Usher, The Legal Foundations of the Single European Market, Oxford, 

1991:61 vd. 
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yaparken216, bazı kararlarında ise atıf yapmaksızın söz konusu maddeyi esas 

almıştır.217 

Direktifin 2(2). maddesinde, bir malın ithalatının veya satışının piyasaya arz 

safhalarından herhangi birinde belirli şartlara bağlanmasının ve bu şartların sadece 

ithal edilen mallarda aranmasının veya yerli mallara uygulanandan farklı ve yerine 

getirilmesi daha zor şartlar koyan kısıtlamalar içeren hükümlerin ayrımcı uygulama 
teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu kapsamda ATAD, ulusal sınırlarda ithal bitkisel 
ürünlere uygulanan sağlık denetimlerinin benzer yerli ürünlere uygulanmaması 

durumunda, bu denetimlerin miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir oluşturacağına 

karar vermiştir.218 

Ayrım gözetilerek uygulanan kısıtlamalar, kısaca, yerli ve ithal ürünler için 
gerek hukuken, gerek fiilen farklı yükümlülüklerin öngörülmesi olarak ifade 
edilebilir.219 

Direktifin 2(3). maddesinde ise, 2(1). ve 2(2). maddelerde belirtilen tedbirler 

kapsamında, tipik ayrımcı miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir örneklerine yer 

verilmiştir.220 

ATAD kararlarına da konu olan bu ayrımcı uygulamalar, üye devletler 

arasındaki ticaret üzerinde doğrudan ve açık etkiye sahip olmaları nedeniyle, sadece 

16 Case 74/76, lanetli v Meroni [1977] ECR557.; Case 247/81, Commission v Germany [1984] 
ECRİ 111. 

217 Case 95/81, Commission v Italy [1982] ECR 2187. 
218 Case 4/75, Rewe Zentralfmanz v Lanchvirtschaftskammer Bonn [1975] ECR 843. 
219 Steiner, Drawing the Line: Uses and Abuses of Article 30 EEC, CML Rev, Vol.29 1992, pp. 

749-767:752. 

220 70/50/AET sayılı Komisyon Direktifinin 2(3) maddesinde belirtilen miktar kısıtlamalîrına eş 
etkili tedbirlerden bazıları şunlardır: ithal edilen ürünlere yönelik olarak belirlenen ve üstünde 
ve altında bir fiyattan ithalat yapılamayacak olan asgari ya da azami fiyat uygulaması, yerli 
ürünlere nazaran ithal edilen ürünlere yönelik daha az avantajlı fiyat düzenlenmesi, yerli 
ürünlere ilişkin ödeme koşullarından farklılık gösteren ithal ürünlere yönelik ödeme koşulları, 
paketleme, bileşim, hacim, ağırlık vb. konulara ilişkin sadece ithal edilen ürünlere uygulanan 
veya, yerli ürünlere uygulanan koşullarla karşılaştırıldığında farklı ve karşılanması caha zor 
olan koşullar, yerli ürünlerle karşılaştırıldığında ithal edilen ürünlerin reklamının/tanıtımının 
kısıtlanması, yerli ürünlere uygulanan depolama gereksinimleri ile karşılaştırıldığında farklı ve 
karşılanması daha zor olan depolama gereksinimlerin konulması, ithal eden üye devlet 
toprakları içerisinde mal ithalatçısının bir acentasının olması zorunluluğunun getirilmesi gibi. 
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AT Antlaşmasının 30. maddesinde belirtilen istisna hallerine dayanılarak 28. ve 29. 

maddelerde belirtilen yasak kapsamından çıkarılabilirler.221 

Yerli ürünlere uygulanmadığı halde ithal ürünlerden talep edilen lisans ve 
benzeri resmi belgeler, onaylar222 ve denetimler223; depolama için ithal ürünlere yerli 
ürünlere nazaran daha sınırlı yer ayrılması veya depolama zorunluluğunun sadece 

ithal ürünler için öngörülmesi224; kredi ve ödeme koşullan225; ithal ürünlere ilişkin 
reklam kısıtlamaları226; ürün bileşenlerine yönelik düzenlemeler227; doğrudan 

ithalatçıların dolaylı ithalatçılara nazaran kayrılmaları228 veya paralel ithalatın 

engellenmesi22'' gibi ürünün dağıtım yollarına ilişkin kısıtlamalar; yerli malı 
tüketilmesine yönelik kampanyalar230; ithalat yapan üye devletin topraklarında bir 

221 Bamard, 2007:98. 
222 Case 21/84, Commission v France [1985] ECR 1355.; Case 251/78, Firma Denkavit 

Futtermittel GmbH v Ministerfür Ernâhung [1979] ECR 3369. 
223 Case 4/75, Rewe Zentralfınanz v Landwirtschaftskammer Bonn [1975] ECR 843. 
224 Case 13/78, Eggers v Freie Hansestadt Bremen [ 1978 ] ECR 1935. 
225 Case 95/81, Commission v Italy [ 1982 ] ECR 2187. ATAD, ithalatın yapıldığı üye ülkede, 

ithal mallar için avans ödenmesini gerektiren mevzuatın, yerli ürünlere göre ithalatı zorlaştırıcı 
ve ek yük getirici etkisi dolayısıyla ayrım gözetilerek uygulanan bir eş etkili tedbir olduğuna 
karar vermiştir. 

226 Case C-320/93, Orlscheil v Eurim-Pharm Arzneimittel [1994] ECR 1-5243. 
227 Case 59/82, Wirlschaft v IVeinvertriebs-GmbH [1983] ECR 1217. 
228 Case 8/74, Procureur du Roi v Dassonville [1974] ECR 837. 
229 Case 104/75 De Peijper [1976] ECR 613; Case 100/96, British Agrochemicals Association 

[1999] ECR 1-1499. Paralel ithalat konusunun önemi dolayısıyla Komisyon, iki sektörde 
paralel ithalata ilişkin bildirimler yayımlamıştır: Communication from the Commission - 
Commission Communication on Parallel Imports of Proprietary Medicinal Products for Which 
Marketing Authorisations Have Already Been Granted (OJ C 115, 06/05/1982 p. 5 - 8. ve 
Bildirimi güncelleyen COM/2003/0839 final), Commission Interpretative Communication on 
Procedures for the Type-Approval and Registration of Vehicles Previously Registered in 
Another Member State (OJ C 143, 15/05/1996 p. 4 -16) 

230 Case 249/81, Commission v Ireland [1984] ECR 4005. Yukarıda da belirtildiği gibi, söz 
konusu kampanyalar, bağlayıcılığı ve yaptırımı olmasa dahi, bunların amacının ithal mallar 
yerine yerli malları ikame etmek olması ve bunun sonucunda üye devletler arasındaki ticaret 
hacminin etkilenme olasılığı dolayısıyla AT Antlaşmasının 28. maddesindeki yasağı ihlal eden 
bir ayrımcı uygulama olarak kabul edilmiştir. Case 222/82, Apple and Pear Development 
Council v Lewis (Buy British Fruit) [1983] ECR 4083. Bu dava, devlet destekli 
promosyonlardan hangilerinin Topluluk hukukuna aykırı, hangilerinin kabul edilebilir 
olduğunu anlamak bakımından önem taşımaktadır. Söz konusu davada ATAD, üye devletin, 
belirli tip ürünlerin, örneğin kendilerine has özellikleri olan meyve ve sebzeler ve hatta çeşitli 
tipik yerli ürünlerin, satın alınmalarını teşvik etmek için organizasyonlar yapılmasına izin 
verebileceğini, ancak bu organizasyonların tüketicilere sadece yerli ürünlerin satın alınmasını 

59 



temsilci atama yükümlülüğü251; üreticilere yüklenen belirli bölgelerde üretilen mallan 
alma yükümlülüğü252, kamu altınlarına yönelik yerli ürünleri koruyucu255 
düzenlemeler254; fiyat tespiti255; yerli ürünlerin alımına yönelik mali yardımlar256; yerli 
ve ithal ürünlere ayrım gözetilerek237 veya ayrım gözetilmeksizin uygulanan coğrafi 

işaretler.238 

tavsiye etmemesi, ithal ürünlerin kötülenmemesi ve satm alınmalarını caydıracak reklamlardan 
sakınılması gerektiğini belirtmiştir. 

251 Case 155/82, Commission v Belgium [ 1983 ] ECR 531.; Case 247/81, Commission v Germany 
[1984] ECR 1111. ATAD, bu kararlarda bir düzenleme veya uygulamanın AT Antlaşmasının 
28. maddesine aykırı olup olmadığının tespitinde, düzenleme veya uygulamanın amacının 
değil, doğurduğu sonucun Topluluk içi rekabeti ihlal edip etmediğinin dikkate alındığına bir 
kez daha değinmiştir. 

232 Case C-379/98, Preussen Elektro AG v Schleswag AG [2001] ECR 1-2099; Case 72/83, 
Campus Oil Ltd. and others v Minister for İndustry and Energy and others [1984] ECR 2727. 
Case C-21/88 Dıı Pont de Nemours Italiana SpA v USL di Carrara [1990] ECR 1-889. ATAD, 
İtalya’nın davaya konu olan ulusal düzenlemede belirtilen kamu otoritelerince 
gerçekleştirilecek kamu alımlarının en az %30’unu ülkenin belirli bir bölgesinde kurulan bazı 
işletmeler için saklı tutan düzenlemesinin, her ne kadar sadece ithal ürünler bakımından değil, 
İtalya’nın diğer bölgelerinde üretilen yerli ürünler bakımından da sınırlayıcı etkiye sahip olsa 
da, söz konusu kısıtlamadan yararlanan ürünlerin tamamen yerli ürünler olması sebebiyle, AT 
Antlaşmasının 28. maddesine aykırılık teşkil ettiğine karar vermiştir. 

234 Case 45/87, Commission v Ireland [1988] ECR 4929. ATAD, ulusal standartları esas alan ihale 
koşullarının, ulusal standartlara eşdeğer uluslararası standartlarda üretim yapan yabancı 
teşebbüslerin ihaleye katılmalarını engelleyebileceğini belirterek, söz konusu davada ihale 
şartnamesine konan koşulun AT Antlaşmasının 28. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. 
Ayrıca bu hususa, Avrupa Komisyonunun yorumlayıcı bildiriminde de işaret edilmiştir. 
(Commission Interpretative Communication on the Community Law Applicable to Public 
Procurement and the Possibilities for Integrating Environmental Considerations into Public 
Procurement - COM(2001) 274, OJ C 333 , 28/11/2001, p. 12-26). 

2j5 Case 181/82, Roussel Laboratoria BV v the State of the Netherlands [1983] ECR 3849. ATAD, 
belirli ilaçlar bakımından, yerli ve ithal ürünler için farklı kriterler esas alınarak belirlenen 
azami satış fiyatlarının ayrımcı olduğuna ve AT Antlaşmasının 28. maddesini ihlal ettiğine 
karar vermiştir. Belirtmek gerekir ki, fiyat tespitine ilişkin kurallar, bu davada olduğu gibi 
ayrım gözetilerek uygulanmasa dahi, 28. maddede belirtilen yasak kapsamına girebilir. (Case 
65/75, Tasça [1976] ECR291.; Case 82/77, Van Tiggele [1978] ECR 25; Case 287/89, 
Commission v Belgium [1991] ECR 1-2233.) 

236 Case 103/84, Commsision v Italy [1986] ECR 1759. İtalyan Hükümetinin yerli üretim motorlu 
taşıtların alınmasına ilişkin olarak yapmış olduğu mali yardım, AT Antlaşmasının 28. maddesi 
çerçevesinde ayrımcı uygulama olarak nitelendirilmiştir. 

2,7 ATAD birçok kararında, menşe işaretlemesi ile ilgili olarak, ürünün menşe adı veya mahreç 
işaretlemesi taşımasını zorunlu kılan ulusal kuralların, ancak ürünün belirli bir bölgeden 
gelmesi veya belirli bir bölgede üretilmesi dolayısıyla ayırt edici bir kalite ve niteliğe sahip 
olması durumunda Topluluk hukukuna uygun olacağını belirtmiştir. Case 12/74 Commission v 
Germany [1975] ECR 181. (ATAD, davaya konu olan içeceklerin özel bir üzüm türü veya özel 
yöntemle üretilmedikleri, bir başka ifadeyle onları tipikleştirecek bir nitelik veya 
karakterlerinin olmadığı, dolayısıyla ulusal topraklar (Almanya) veya dil kriteri (Almanca 
konuşulan) esas alınarak yapılan bir menşe alanı tanımının, ürünün menşeini belirtebilecek 
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2.4.3.2.2 Ayrım gözetilmeksizin uygulanan kısıtlamalar ve Cassis de Dijon 
kararı 

İşleyen bir iç pazar hedefine ulaşılabilmesi için, ayrım gözetilerek uygulanan 
ticaret engellerinin kaldırılması zorunlu olmakla birlikte, malların menşeini esas alan 

bir ayrım gözetmeyen birçok kural veya uygulamanın da üye devletler arasında 

ticarete engel oluşturduğu göz önüne alındığında, tek başına yeterli olmamaktadır. 

Ayrım gözetilerek uygulanan bir kısıtlama söz konusu olduğunda, kısıtlama 

doğuran düzenleme veya uygulamanın açık şekilde ayrımcı nitelikli olduğu 

anlaşılmaktayken, ayrım gözetilmeksizin uygulanan kısıtlamalarda durum daha 

karmaşık bir hal alabilmektedir. Şöyle ki, ayrım gözetilmeksizin uygulanan 

kısıtlamalar, hukuken yerli ve ithal mallara eşit şekilde uygulanmakta, ancak fiilen 

ithal mallara belirli bazı ek yükümlülükler getirmektedir. 

Bu tarz ayrım gözetilmeksizin uygulanan kısıtlamalar, 70/50/AET sayılı 
Direktifin 3. maddesinde, malın ölçüsü, şekli, ağırlığı, bileşimi, piyasaya arzı, tavsifi 

konularında yapılan, yerli ürünler ile ithal ürünlere ayrım gözetilmeksizin uygulanan 

ve ticari kuralların asıl amacını aşarak malların serbest dolaşımı üzerinde kısıtlayıcı 

etki doğuran tedbirler olarak ifade edilmiştir. ATAD da bir kararında, bahse konu 

kısıtlamalar ile ilgili olarak, Direktifin 3. maddesinde belirtilen listeye paralel bir 

sıralama yapmıştır.239 

Bir kez daha belirtmek gerekir ki, Dassonville formülü çerçevesinde, bir 

tedbirin miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir olarak kabul edilebilmesi için, ayrımcı 

coğrafi alan teşkil edemeyeceğini belirtmiştir.; Case 113/80 Commission v lreland (İrish 
souvenirs) [1981] ECR1625.; Case C-30/99 Commission v lreland (hallmarking of precious 
metals) [2001] ECR 1-4619. 

21> Şu hususu belirtmek gerekir ki, menşe işaretlemesi yerli ve ithal ürünlere eşit şekilde 
uygulansa dahi, bunun ancak şeklen bir eşitlik olacağı, çünkü niteliği gereği bu tarz bir 
uygulamanın tüketicilere iki grup ürünü birbirinden ayırabilmelerine yönelik olduğu ve bu 
durumun tüketiciyi tercihini yerli ürün lehine kullanmaya sevk edebileceği belirtilmiştir. Bu 
çerçevede, kabul edilebilir olmayan tarzdaki menşe işaretlemesi AT Antlaşmasının 28. 
maddesindeki yasak kapsamına girmektedir. Ancak bu uygulamanın ayrım gözetilerek 
uygulanan kısıtlama mı, yoksa ayrım gözetilmeyerek uygulanan kısıtlama mı olduğu ileri 
sürülebilecek istisna halleri bakımından fark yaratmaktadır. Zira, ayrım gözetilerek uygulanan 
kısıtlamalar, AT Antlaşmasının 30. maddesi haricindeki istisnalara dayanılarak Antlaşmanın 
28. veya 29. maddelerinde belirtilen yasak kapsamından çıkarılamayacaktır. Case 207/83, 
Commission v UK [1985] ECR 1202. 

23‘ Joined Cases C-267-268/91, Keck [1993] ECR 1-6097. 
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şekilde uygulanması gerekliliği yoktur. Bir başka ifadeyle, AT Antlaşmasının 28. 
maddesinde yer alan yasak bakımından, ayrımcı uygulama bir ön şart niteliği 

taşımamaktadır. 

Cassis De Dijon Kararı (Karşılıklı tanıma ilkesi ve kamu yararının 

zorunlu kıldığı haller) 

Cassis de Dijon davası240, ATAD’m AT Antlaşmasının 28. maddesine 
bakışını ortaya koyan ve aynı zamanda karşılıklı tanıma ilkesini ve kamu yararının 
zorunlu kıldığı haller kavramını getirmesiyle iç pazarın kurulmasına önemli katkı 
sağladığı kararlarından birisidir. 

Fransa’da üretilen ve alkol oranı 15-20 derece arasında olan “Cassis de 

Dijon” adlı meyve likörünü Almanyaya ithal etmek isteyen Rewe-Zentral adlı 

Alman şirketi Alman Alkollü İçkiler Tekel İdaresine başvurulmuş, ancak başvuru, 
Alman Tekel İdaresi tarafından, bahse konu likörün alkol oranının, Alman 

mevzuatınca piyasaya arz olunacak bu tür likörlerin alkol oranının asgari 25 derece 

olmasını gerektiren düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Bunun 

üzerine Alman mahkemesinin önüne gelen dava, yerel mahkeme tarafından dava 

konusu düzenlemenin AT Antlaşmasının 28 ve 30. maddeleri kapsamında Topluluk 

hukukuna uygunluğunun değerlendirilmesi için ATAD’a gönderilmiştir. 

ATAD, öncelikle, dava konusu olan ürünün üretilmesi ve piyasaya arzına 

ilişkin olarak Topluluk düzeyinde ortak kurallar olmaması nedeniyle, üye devletlerce 

ürünün kendi topraklarında üretilmesi ve piyasaya arzına ilişkin düzenlemeleri 

yapabileceğini belirtmiştir. Bu kapsamda ürünlerin piyasaya arzına ilişkin ulusal 

düzenleme farklılıkları sebebiyle ortaya çıkabilecek ticaret engellerinin ise kamu 

yararının zorunlu kıldığı hallerin (mandatory requirements) söz konusu olması 
halinde miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir olarak kabul edilemeyeceğini 

belirtmiştir. 

Bu çerçevede ATAD, Alman Hükümeti tarafından bahse konu düzenlemenin 

AT Antlaşmasının alkol içeriği düşük olan likörlerin ulusal mevzuatları gereği, 

Case 120/78, Rewe-Zentral v Bundesmonopolvenvaltung für Branntwein (Cassis de Dijon) 
[1979] ECR 649. 
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ülkelerinde piyasaya arz edilmesinin engellenmesi hakkında ileri sürülen, halk 
sağlığının korunması ve tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunmaları 

gerekçelerini; Alman tüketicilerinin piyasada zaten çok çeşitli hafif alkollü içkiler 

bulabildikleri, ayrıca yine söz konusu tüketicilerin sert içkileri seyreltme 

alışkanlıklarının olduğu ve şişe etiketlerinde yeterli bilginin verilmesi suretiyle 

tüketicilerin bilgilendirilebileceğini belirterek, söz konusu ulusal düzenlemenin AT 

Antlaşmasının 28. maddesinde düzenlenen yasak kapsamına girdiğine karar 

vermiştir. 

Cassis de Dijon davasında ATAD, Topluluğun bir ürüne ilişkin ortak bir 

düzenlemesinin olmadığı hallerde (düzenlenmemiş alan), üye devletlerin söz konusu 

ürüne ilişkin ulusal düzenleme yapmaya yetkili olması sebebiyle, ulusal mevzuat 

farklılıklarından kaynaklanabilecek ve malların serbest dolaşımını kısıtlayabilecek 

engellerin kaldırılabilmesi için karşılıklı tanıma (mutual recognition) ilkesini kabul 

etmiştir. Söz konusu ilke, bir üye devletin, diğer bir üye devlette yasalara uygun 

şekilde üretilmiş ve piyasaya arz edilmiş olan bir ürünün kendi topraklarında 

piyasaya arzını, bu ürün kendi ürünlerinin tâbi olduğu teknik düzenlemeler ya da 

kalite düzenlemelerinden farklı şartlara tâbi olsa dahi, bazı istisnai durumlar 

haricinde engelleyemeyeceğini ifade etmektedir. Karşılıklı tanıma ilkesi, resmi bir 

belgede kavramsal olarak ilk defa, Avrupa Komisyonu tarafından Cassis de Dijon 

kararma atıfta bulunularak 1985 tarihli Milano Zirvesinde kabul edilen iç pazarın 

tamamlanmasına ilişkin Beyaz Kitapta241 kullanılmıştır. 

Karşılıklı tanıma ilkesinin Topluluk içi ticaret üzerindeki etkisini bir örnek ile 

somutlaştırmak gerekirse; mavi peynir olarak adlandırılan peynir türü, Birleşik 
Krallık’ta stilton, İtalya’da gorgonzola, Fransa’da rokfor isimleriyle ve farklı 
geleneksel metotlarla üretilmektedir. Eğer Toplulukta karşılıklı tanıma ilkesi kabul 

edilmeseydi, her üye devlet kendi üretim metotlarından farklı olan mavi peynir 

türünün ulusal pazarına girişine engel olabilecek ve bu durumda da üreticiler için 

Completing the Intemal Market:White Paper from the Commission to the European Council 
(Milan, 28-29 June 1985) COM/85/0310 final. 
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halihazırda kurallarına uyum sağlanması gereken 27 farklı pazar söz konusu 
olacaktı.242 

ATAD, Cassis de Dijon kararında, Topluluk çapında ortak bir düzenlemenin 

bulunmadığı alanda bir üye devletin diğer bir üye devlette yasal olarak üretilmiş ve 

piyasaya arz edilmiş bir ürünün kendi piyasasına girmesini engelleyemeyeceğini 

vurguladıktan sonra, hangi hallerin karşılıklı tanıma ilkesine istisna 
oluşturabileceğini de tahdidi olmaksızın belirtmiştir. Bu kapsamda, bir üye devletin, 
mali denetimin etkinliği, halk sağlığının korunması, ticari işlemlerin adil olması ve 

tüketicinin korunması ile ilgili kamu yararının zorunlu kıldığı halleri ileri sürerek, 

söz konusu ürünlerin piyasaya arzını engelleyebileceği ifade edilmiştir. 

Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, malların serbest dolaşımı 

üzerinde kısıtlayıcı etki doğuracak olan tedbirler ile söz konusu tedbirler aracılığıyla 

ulaşılmak istenen amaç arasında bir orantı olması gerekliliğidir. ATAD birçok 

kararında, Cassis de Dijon'da da olduğu gibi, orantılılık ilkesini uygulayarak dava 

konusu tedbirlerin yerinde olup olmadığını değerlendirmiştir.243 

Cassis de Dijon kararının malların serbest dolaşımı bakımından önemi fark 
edilerek, Avrupa Komisyonunca alışılmadık şekilde kararın sonuçlarına ilişkin bir 
bildirim244 yayınlanmıştır.245 

Cassis de Dijon kararının etkisi kısaca şu şekilde özetlenebilir; 

1. Bir üye ülkede yasal olarak üretilen veya piyasaya arz edilen ürünler, 

ihracatçı üye devletteki eşdeğer koruma sağlayan düzenlemelere 

uygun olması ve piyasaya arz edilmesi halinde, prensip olarak 

Topluluk içinde serbestçe dolaşmalıdır. 

242 Amull, Dashwood, Dougan, Ross.Spaventa and Wyatt, 2006:582. 
243 Case 261/81, Rau [1982] ECR 3961. Bu davada ATAD, üye devletin uyguladığı tedbirler ile 

bu tedbirler ile ulaşmak istediği amacın orantılı olması gerektiği ve şayet ulaşılmak istenilen 
amaç için birden fazla aracı seçebilme imkanının olması halinde, malların serbest dolaşımım en 
az engelleyecek olanın seçilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

244 Communication from the Commission conceming the Consequences of the Judgment given by 
the Court of Justice on 20 February 1979 in Case 120/78 (Cassis de Dijon) (OJ C 256 , 
03/10/1980 p. 2-3) 

245 Komisyonun bakış açısından farklı bir yaklaşım için Bkz. Barents, New Developments in 
Measures having an Equivalent Effect, CML Rev, Vol.18 1981, pp. 271-308:271- 272. 
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2. Ürüne ilişkin olarak Topluluk düzenlemesi bulunmaması durumunda 
üye devletler ulusal sınırları içerisinde düzenlemeler yapmakta 
serbesttirler. 

3. Ulusal mevzuat farklılıklarının bir sonucu olan ticaret engelleri ancak; 

- Sağlık, güvenlik, tüketicinin korunması, çevrenin korunması 

gibi temel gerekliliklerin karşılanması için zorunlu ise, 

Malların serbest dolaşımı ilkesinden sapmayı haklı kılacak 
meşru bir amaca hizmet ediyorsa ve 

Bu meşru amaçla orantılı246 ise kabul edilebilecektir.247 

Karşılıklı tanıma ilkesi olmasaydı, malların serbest dolaşımının sağlandığı bir 

iç pazara ulaşılması ancak Toplulukta ürünlere ilişkin ortak düzenlemeler yapılması 

(pozitif entegrasyon) halinde mümkün olabilecekti. Cassis de Dijon kararında, 

ATAD tarafından AT Antlaşmasının 28. maddesine getirilen yorumla, artık Topluluk 

düzeyinde ürüne yönelik ortak düzenlemeler yaparak iç pazara ulaşılmaya 

çalışılmasının yanında, değişik geleneksel düzenlemelerin ve ürünlerin bir arada 

bulunduğu, ürünlerin farklı üye devlet pazarına girerken farklılaştırılmalarının 
gerekmediği bir sistem de kurulmuştur (negatif entegrasyon). 

2.4.3.3 Tarife dışı teknik engellere çözüm arayışları 

Daha önce de belirtildiği gibi, Topluluk içinde malların serbest dolaşımının 

sağlanması için, gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili vergiler ile miktar 

kısıtlamalarının kaldırılması bir son değil, ancak bir başlangıç olarak 

değerlendirilebilir. Topluluk üyesi devletler arasında tarife engelleri sanayi malları 

için 1 Ocak 1968, tarım ürünleri için 1 Ocak 1970 tarihlerinde kaldırılmış ve 
OGT’nin de kabul edilmesiyle bir gümrük birliği gerçekleştirilmiş olsa da, bu uyum, 
tarife dışı engellerin Topluluk içi ticarete engel olmaya devam etmesi sebebiyle, 

malların serbest dolaşımının tam olarak sağlanması için yeterli olmamıştır. 

246 Case 261/81, Rau [1982] ECR 3961. 
European Communities, Guide to the Implementation of Directives Based on the New 
Approach and The Global Approach, (çevrimiçi), 
<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/document/1999_1282_en.pdf>, 
7.4.2008. 
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Bu kapsamda AT Antlaşmasının 28. ve 29. maddelerinde belirtilen ve 

Toplulukta serbest dolaşımda bulunan mallara uygulanan tarife dışı engeller, ancak 

Topluluk düzeyinde bir teknik uyumlaştırma yapılarak (düzenlenmiş alan), Topluluk 

çapında bir düzenlemenin yapılmadığı hallerde ise (düzenlenmemiş alan) 

-düzenlenmemiş alanda üye devletlerin ulusal düzenleme yapabileceklerinin kabul 

edilmesi sebebiyle- ulusal mevzuatlara eklenecek bir karşılıklı tanıma hükmü ile 
bertaraf edilebilecektir. 

Öte yandan, tarife dışı engellerden kurtulmak için girişilen Topluluk 
düzeyinde ortak bir mevzuat oluşturulabilmesi yönündeki uyumlaştırma çabaları 

Topluluğun kurulduğu yıllardan itibaren süregelmektedir. Uyumlaştırma süreci 
başlarda, o dönemde benimsenen teknik mevzuat uyumlaştırma yaklaşımı olan klasik 

yaklaşımın (old approach), her ürünün karşılaması gereken özelliklerin ayrı ayrı 

belirlenmesini gerektirmesi sebebiyle, oldukça ağır ilerlemiştir. Belirli ürün grupları 

için halen geçerli olan bu yaklaşımın zayıf kaldığı yönler; 

a) Karar aşamasına kadar uygulanan prosedürlerin karmaşık olması ve 
zaman alması, 

b) Uyumlaştırmada farklılıkların bir örnek hale dönüştürülmesine verilen 

önem, 

c) Mevzuat uyumlaştırmasma ilişkin kararların AB Konseyinde oybirliği 

ile alınması (AT Antlaşmasının eski 100. maddesi)248 

d) Uyumlaştırma ve standardizasyon süreçleri arasında paralellik 

sağlanamaması, 

e) Gerek uyumlaştırma, gerek standardizasyonun ulusal düzenlemelere 

nazaran daha yavaş gerçekleştirilmesi, 

f) Test ve belgelendirme hususlarına ilişkin sorunların göz ardı edilmesi, 

g) Üçüncü ülkelerden gelen ürünler bakımından bir çözüm 
bulunamaması, 

şeklinde özetlenebilir.249 

Avrupa Tek Senediyle getirilen değişiklik neticesinde, iç pazarın gerçekleştirilmesini sağlamak 
amacıyla üye devlet mevzuatlarının birbirine yaklaştırılması için oybirliği gerekliliği, nitelikli 
çoğunluğa dönüştürülmüştür. 
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Yıllar içinde Topluluk çapında mevzuat uyumlaştırması yapılırken gözetilen 

klasik yaklaşım anlayışı, her üye devlete göre değişebilen güvenlik, kalite ve benzeri 

konulardaki sonu gelmeyen teknik tartışmalara sebep olması, uzun uğraşlar sonucu 

ortaya çıkan mevzuat metinlerinin teknolojik gelişmeler neticesinde hükümsüz 

kalması, ayrıca 83/189/AET sayılı Konsey Direktifinin25" yürürlüğe girmesiyle birçok 
yeni alanda daha uyumlaştırmaya gidilmesi gereği bulunduğunun ortaya çıkması gibi 

sebeplerle. Toplulukta teknik mevzuat uyumlaştırması gerçekleştirilirken gözetilen 

ilkelerde değişikliğe gidilerek, yeni bir sistemin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu çerçevede, ilk olarak, daha önce de belirtildiği üzere teknolojinin hızlı 

şekilde ilerlemesi karşısında klasik yaklaşımın mevzuat uyumlaştırmasmda ağır 

kalması neticesinde, Avrupa Komisyonu tarafından, teknik standartlar ve 

uyumlaştırma alanında her bir ürüne ilişkin olarak mevzuat uyumu gerçekleştirilmesi 

yerine, benzer ürünlerin gruplandırılarak, bu gruplar için temel gerekliliklerin251 

belirlenmesi suretiyle mevzuat uyumlaştırılması yapılmasını öngören yeni bir 

yaklaşım önerisi sunulmuştur. Avrupa Komisyonunun bu önerisi, AB Konseyinin 

1985 tarihli İlke Kararı252 ile benimsenmiştir. Yeni yaklaşımın (new approach) 
esasları; 

(a) Teknik mevzuat uyum çalışmalarında, ürünlerin karşılaması gereken 

kriterlerin, sağlığın ve güvenliğin esas alındığı temel gerekliliklerle 

sınırlandırılması253, 

Bkz. Pelkmans, The New Approach to Technical Harmonization and Standardization, Journal 
of Coramon Market Studies Vol.25, 1987, pp. 249-269. 
Council Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of 
information in the fıeld of technical standards and regulations (OJ L 109, 26/4/1983, p. 8-12). 
Bu Direktifin yerini 98/34/AT sayılı Direktifi almıştır (Directive 98/34/EC of the European 
Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of 
information in the field of technical standards and regulations, OJ L 204, 21/07/1998 p 37- 48). 
Temel gereklilik kavramı, bir ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitkilerin 
yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından taşıması gerekli olan asgari 
nitelikleri ifade etmektedir. 

Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and 
standards (OJ C 136 , 04/06/1985 p. 1 - 9). 

Belirtmek gerekir ki, gerek ürünlerin hitap ettiği kullanıcı grubunun her ürün grubu için 
farklılaşması, gerek ürünün kullanıcılar, hayvanlar ve çevre açısından arz ettiği tehlike 
boyutunun her ürün bakımından değişebilmesi sebebiyle temel gereklilik olarak ifade edilen 
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(b) Yalnızca ilgili direktifte yer alan temel gereklilikleri karşılayan ürünlerin 

piyasaya sürülebilir ve hizmete sokulabilir olması, 

(c) Direktiflerde belirlenen temel gereklilikleri karşılayan ürünlerin teknik 

özelliklerinin, uygulanmaları ihtiyari olan uyumlaştırılmış standartlar ile 

belirlenmesi, 

(d) Gerek uyumlaştırılmış, gerek diğer standartların uygulanmasının gönüllülük 
esasına dayanması, 

(e) Ulusal standart haline getirilen uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak 

üretilen ürünlerin, ilgili direktifteki temel gereklilikleri karşıladığının kabul 

edilmesi, 

(f) Üreticilerin, ürün ile ilgili direktifte belirtilen farklı uygunluk değerlendirme 
prosedürleri arasında seçim yapma imkanına sahip olması, 

olarak özetlenebilir.254 

Yeni yaklaşım çerçevesinde oluşturulmaya çalışılan sistemin etkin bir şekilde 

işletilebilmesi için, benzer ve güvenilir altyapıların oluşturulması gerekliliği 

neticesinde üye devletler arasında test, deney ve belgelendirme konularında karşılıklı 

tanımanın kabul edilmesi gerekmiştir. Bu doğrultuda AB Konseyi, 1989 yılında, 
Topluluk politikaları için yönlendirici ilkeler belirlemek amacıyla, Uygunluk 
Değerlendirmesine Global Bir Yaklaşım Hakkında İlke Kararını kabul etmiştir.255 

Yeni yaklaşım çerçevesinde, global yaklaşımın yanı sıra, mevzuat 

hazırlayıcılara yönelik olarak, ürünlerin özellikleri ve taşıdıkları risk oranları dikkate 

alınarak uygunluk değerlendirme256 yöntemlerini sekiz adet modüle ayıran bir sistem 

kıstaslar oldukça farklı olabilmekte, bu bakımdan söz konusu gereklilikler her direktifte 
farklılık arz edebilmektedir. 

Daha geniş bilgi için Bkz. European Communities, Guide to the Implementation of Directives 
Based on the New Approach and The Global Approach, (çevrimiçi) 
<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/document/1999_1282_en.pdf^, 
7.4.2008. 

Council Resolution of 21 December 1989 on a global approach to conformity assessment (OJ 
C 010, 16/01/1990 p. 1 -2) 

Uygunluk değerlendirmesi, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, 
muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade etmektedir. 
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daha geliştirilmiştir.2’7 90/683/AET sayılı Karar ile düzenlenen söz konusu sistemde 
bir ürün grubu ile ilgili mevzuat hazırlanırken, bahse konu ürün grubunun özellikleri 

dikkate alınarak bir veya birden fazla modül çerçevesinde uygunluk değerlendirme 

prosedürleri belirlenmektedir.258 90/683/AET sayılı Kararın yerine geçen ve 

uygunluk değerlendirme prosedürlerinin kullanımına ilişkin rehber ilkelerin yanında 

CE işaretinin iliştirilmesi ve kullanımına dair kuralları da uyumlaştıran 93/465/AET 

sayılı Kararın kabul edilmesiyle global yaklaşım tamamlanmıştır.259 

CE (Conformite Europeenne) işaretinin ne ifade ettiğine kısaca değinmek 

gerekirse, söz konusu işaret, yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünler 

bakımından260, bahse konu ürünlerin ilgili yeni yaklaşım direktifinde belirlenen temel 

gerekleri karşıladığı ve gerekli olan bütün uygunluk değerlendirme prosedürlerinden 

geçtiğini gösteren tek taraflı bir beyanı ifade etmektedir. Yeni yaklaşım direktifleri 

kapsamına giren ve CE işareti taşıması gereken bir ürün, ancak söz konusu 

işaretlemenin gerektirdiği koşulların karşılanarak ürüne CE işaretinin iliştirilmesi 

suretiyle Topluluk pazarına girebilir. Bir ürünle ilgili birden fazla teknik 
düzenlemenin ürüne CE işareti iliştirilmesini gerektirmesi halinde, ürüne iliştirilecek 
CE işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tümüne uygun olduğunu taahhüt eder. 
CE işaretlemesinin serbest dolaşım bakımından en önemli fonksiyonu, iliştirildiği 

ürün için bir nevi pasaport işlevi görmesi ve herhangi bir üye devletin, bu işareti 

taşıyan ürünün ilgili direktife uygun olmadığı yönünde haklı deliller gösteremediği 

müddetçe piyasaya arzını veya hizmete sokulmasını engelleyememesidir. Ürünün 
ilgili direktiflere uygunluğu hakkında bir şüphenin varlığı, yetkili otoritelerce 

yapılacak bir piyasa gözetimini zorunlu kılmaktadır. CE işareti, ürüne iki yöntemle 

iliştirilmektedir. Ürüne bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağının cevabı, her ürün 

90/683/EEC: Council Decision of 13 December 1990 conceming the modules for the various 
phases of the conformity assesment procedures which are intended to be used in the teehnieal 
harmonization direetives (OJ L 380, 31/12/1990, p. 13-26) 
DTM, Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara, 2007:94. 

93/465/EEC: Council Decision of 22 July 1993 conceming the modules for the various phases 
of the conformity assessment procedures and the rules for the affıxing and use of the CE 
conformity marking, which are intended to be used in the teehnieal harmonization direetives 
(OJ L220, 30/8/1993, p. 23-39) 

Belirtmek gerekir ki, yeni yaklaşım direktiflerinden bazılarının kapsamındaki ürünler için CE 
işareti taşıma zorunluluğu yoktur. 
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bakımından ilgili direktifte yer almaktadır. Daha düşük risk taşıyan ürünler için 

kullanılan ilk yöntem, üreticinin bizzat veya bir test kuruluşunun yaptığı 

değerlendirme neticesinde ürünün ilgili direktife uygunluğunun tespit edilmesi 

halinde, üretici tarafından bir uygunluk beyanı düzenlenerek CE işaretinin ürüne 

iliştirilmesidir. Daha yüksek risk taşıyan ürün grupları için kullanılan ikinci yöntem 

ise, ürünün mutlaka üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi çerçevesinde bir 
onaylanmış kuruluş aracılığıyla ilgili direktife uygunluğunun test ettirilmesi ve 

uygunluğun tespit edilmesi halinde, yine üretici tarafından bir uygunluk beyanı 

düzenlenerek ürüne CE işaretinin iliştirilmesidir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, CE işareti ne bir kalite simgesi ne de bir 
menşe işaretlemesidir. CE işareti sadece asgari güvenlik gereklerinin karşılandığını 

ve bu çerçevede gerekli inceleme ve testlerin yapıldığını gösteren bir AB işaretidir.261 

Yeni yaklaşımın mevzuat uyumlaştırmasmı temel gerekliliklerle 

sınırlandırması sebebiyle, ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin belirlenmesi görevi 
Avrupa düzeyinde örgütlenmiş uzman standart kuruluşlarına bırakılmıştır. Bu 

kuruluşlar; Avrupa Standardizasyon Komitesi,262 Avrupa Elektroteknik 
Standardizasyon Komitesi263 ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü264 
olup, Avrupa Komisyonunun görevlendirmesi dahilinde uyumlaştırılmış standartları 

hazırlar. Bu kuruluşlarca hazırlanan standartların uygulanması ihtiyari nitelik 

taşımakla birlikte, uygunluk varsayımı çerçevesinde, söz konusu standartlara uygun 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Avrupa Pazarında Ürününüzün Pasaportu CE Uygunluk 
İşareti, Ankara 2001. 
European Committee for Standardization / Conformite Europeenne (CEN). 1961 yılında 
Avrupa'daki ulusal standart kuruluşları tarafından kurulan Avrupa Standardizasyon Komitesi, 
elektroteknik ve telekomünikasyon alanı dışında kalan tüm ürünler için Avrupa standartlarını 
hazırlamaktadır. DPT, 2004:25. 

European Committee for Electrotechnical Standardization / Conformite Europeenne de 
normalisation electrotechnique (CENELEC). 1973 yılında kurulan ve elektroteknik alanında 
Avrupa standartlarını hazırlayan Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi, 28 Avrupa 
ülkesinin elektroteknik komitelerinden oluşmaktadır. DPT, 2004:25. 
European Telecommunications Standards İnstitute / Institut europeen des normes de 
telecommunication (ETSI). 1988 yılında kurulan Avrupa Telekomünikasyon Standartları 
Enstitüsü, telekomünikasyon alanındaki ürünler için Avrupa standartlarını hazırlamaktadır. 
DPT, 2004:29. 
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olarak üretilmiş ürünlerin, ürün ile ilgili direktifte belirlenen temel gereklilikleri 

karşıladığı kabul edilir.265 

Yeni yaklaşım çerçevesinde kurulan sistem dahilinde üye devletler, 

tasarlandıkları amaca uygun olarak kullanıldıklarında, sağlık, güvenlik, çevre ve 

ilgili direktifin kapsamına giren kamu yararım ilgilendiren diğer hususlar bakımından 

tehlike oluşturmayan ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulması ile 

yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülük, üye devletlerce etkin bir piyasa gözetimi 

yapılmasını sorumluluğunu da doğurmaktadır. 

Yeni yaklaşım ve global yaklaşım direktifleri aracılığıyla, bir yandan yapılan 

teknik düzenlemelerle malların serbest dolaşımı tesis edilmeye çalışılırken, diğer 
yandan AT Antlaşmasının 95(3). maddesi çerçevesinde kamu yararının korunması 

için yüksek seviyeli bir koruma sağlanması hedeflenmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, yeni yaklaşım ve klasik yaklaşım direktifleri 

dışında kalan, bir başka ifadeyle Topluluk düzeyinde uyumlaştırma yapılmayan 

alanlarda karşılıklı tanıma ilkesi geçerliliğini korumakta ve mevcut teknik engeller 
bu suretle aşılmaktadır. 

Son olarak önemle belirtmek gerekir ki, yeni yaklaşım direktifleri klasik 
yaklaşım direktiflerinin yerine geçmemiştir. Bugüne kadar yayımlanmış bulunan 

klasik yaklaşım direktifleri uygulanmaya devam etmektedir.266 

Ulusal düzenlemelerin bildirimi 

- 98/34/AT sayılı Direktif 

98/34/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi,267 ulusal teknik 
düzenlemeler ve standartlar ile ilgili olarak bilgilendirme usulünü düzenlemektedir. 

Moussis, Access to European Union, Rixensart, Tenth Edition, 2001:88. 
Klasik yaklaşım kapsamında yer alan ürünlere örnek olarak; motorlu araçlar, tıbbi ürünler, 
kimyasal ürünler, kozmetikler, yasal metroloji ve hazır ambalajlama, gıda maddeleri, tekstil 
verilebilir. 

Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying 
down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and 
regulations (OJ L 204, 21/07/1998 p. 37- 48). 
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Direktif, 83/189/AET sayılı Konsey Direktifi268 ve söz konusu Direktife getirilen 

değişiklikleri kodifiye etmiştir.269 

98/34/AT sayılı Direktif, standartlar ve teknik düzenlemeler için geçerli 

olmak üzere iki temel bildirim usulünü içermektedir. Burada Direktifin standartlarla 

igili hükümlerine değinilmeyeceği gibi, ulusal teknik düzenlemeler bakımından 

öngördüğü bildirim sistemi de detaylandırılmayacak, sadece bazı önemli hususlar 

belirtildikten sonra ilgili ATAD kararları üzerinde durulacaktır. 

Direktif ile, bir üye devletin, ürünlere ilişkin bir teknik düzenlemeyi kabul 
etmeden önce Komisyona bildirmesi sağlanarak, kabul edilmesi planlanan 

düzenlemenin Topluluk hukuku ile uyumlu olup olmadığına ilişkin diğer üye 

devletlerin de görüşlerini belirttiği bir ön denetim mekanizması oluşturulması 

amaçlanmıştır. Bu suretle, Topluluk düzeyinde tüm taraflar için şeffaf bir sistem 

oluşturularak, Topluluk içi ticarete engel teşkil edebilecek tedbirlerin önceden 

bertaraf edilmesine imkan verilmiştir.270 

98/34/AT sayılı Direktifte dikkati çeken iki temel husus Direktifin 8. 

maddesinin öngördüğü bildirim yükümlülüğü ve 9. maddesinde yer alan mevcut 

durumu muhafaza (standstill) yükümlülüğüdür.271 Bahse konu Direktifin 8. maddesi 

üye devletlere, Topluluk düzeyinde bir uyumlaştırmanın gerçekleştirilmediği bir 
alanda yaptıkları taslak teknik düzenlemelerini272, neden bu tür bir düzenlemeye 

"6 Council Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of 
information in the fıeld of technical standards and regulations (OJ L 109, 26/4/1983, p. 8-12) 

269 98/34/AT sayılı Direktifede, 98/48/AT sayılı Direktifle değişiklik getirilmiştir. Bu değişiklikle 
98/34/AT sayılı Direktifin sistemi bilgi toplumu hizmetlerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. Ancak söz konusu değişiklik malların serbest dolaşımını ilgilendirmediği için 
bu çalışmada değinilmeyecektir. 

2,0 European Commission/ Vardakas, Vademecum on European Standardisation 2003, (çevrimiçi) 
<http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/vademecum/index.htm>,7.4.2008. 

271 Direktifin 8 ve 9. maddelerine istisna teşkil eden durumlar Direktifin 10. maddesinde yer 
almaktadır. Söz konusu madde, bildirim yükümlülüğü ile mevcut durumu muhafaza 
yükümlülüğünün uygulanmayacağı düzenlemeleri belirtmektedir. 

272 Direktifin 1(9). maddesi, teknik düzenleme kavramını; Direktifin 10. maddesinde belirtilen 
düzenlemeler hariç, bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, teknik 
özelliklerinden bir veya birkaçını belirten ve ürünün bir üye devlette (veya o devletin önemli 
bir bölümünde) piyasaya arzı, kullanılması veya uyulması hukuken ve fiilen zorunlu olan, 
ürünün kullanımını, piyasaya arzını, ithalatını veya üretimini yasaklayan teknik özellikler ve 
diğer şartlar olarak tanımlamıştır. Direktifin 1(2). maddesi ise teknik spesifıkasyon kavramını; 
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gerek duyduklarına ilişkin bir beyan ile birlikte Avrupa Komisyonuna bildirme 
yükümlülüğü getirmektedir. 

Aşağıda ele alınacak olan Keck davası neticesinde, satış düzenlemelerinin AT 

Antlaşmasının 28. maddesinin kapsamından çıkarılmış olması sebebiyle, söz konusu 

düzenlemeler teknik düzenleme teşkil etmemekte ve dolayısıyla bildirim usulüne tâbi 

olmamaktadırlar. Bildirim yükümlülüğü, ürünün bizatihi taşıması gereken özellikleri 

belirleyen düzenlemelerin yanı sıra, ürünlerin kullanımına ilişkin kuralları belirleyen 
düzenlemeler için de söz konusudur.273 

Direktifin 10. maddesi uyarınca bildirim yükümlülüğü kapsamında olmayan 

düzenlemelerden biri, yerini 2001/95/AT sayılı Direktife273 bırakan 92/59/AET sayılı 

Konsey Direktifidir.275 92/59/AET sayılı Direktifin 8(1). maddesinin yerine geçen 
2001/95/AT sayılı Direktifin 12(1). maddesi, Toplulukta tüketiciler tarafından 

kullanılması amaçlanan veya tüketicilerce kullanılması muhtemel olan ve normal 

veya öngörülebilir şartlar altında tüketicilerin sağlık ve güvenliğine ilişkin ciddi ve 

acil önlem alınmasını gerektiren bir risk taşıyan ürünler ile ilgili olarak, bir acil uyarı 

ve gözetim sistemi olan RAPEX’i276 düzenlemektedir. Bu sistem çerçevesinde bir 

üye devlet, ciddi ve acil önlem alınmasını gerektiren bir risk taşıyan tüketici 

ürünlerinin piyasaya arz ve kullanım ihtimaline karşın, ürünlerin piyasaya arzının ve 

kullanımının kısıtlanması veya yasaklanmasına dair bir tedbir alır veya almaya karar 

bir belge içinde yer alan ve ürünün taşıdığı isim, terminoloji, semboller, test etme ve test 
metodları, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme ve uygunluk değerlendirme prosedürleri de 
dahil olmak üzere, kalite düzeyleri, performans, güvenlik veya boyut gibi özelliklerini ve tıbbi 
ürünler ile tarım ürünleri sözkonusu olduğunda ürünün özellikleri üzerinde etkisi olup olmadığı 
dikkate alınmaksızın üretim yöntemi ve işlemlerini; diğer ürünler için ürünün özellikleri 
üzerinde etkisi olması halinde üretim yöntemi ve işlemlerini ifade edeceği belirtilmiştir. 
Case C-267/03, Lindberg [2005] ECR 1-3247. Belirli tip oyun makinalarının tüketicilerin 
kullanımına sunulmasına ilişkin yasağın teknik düzenleme teşkil ettiği ve bildirime tabi 
olduğuna ilişkin. 

Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on 
general product safety (Text with EEA relevance) (OJ L 11, 15/1/2002, p. 4-17) 

Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety (OJ L 228, 11/8/1992, 
p. 24-32) 

System for the rapid exchange of information 
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verirse, Komisyona bildirim yükümlülüğü 98/34/AT sayılı Direktif kapsamında 
değil, RAPEX sistemi kapsamında olacaktır.277 

Avrupa Komisyonu, 98/34/AT sayılı Direktifte belirtilen usul uyarınca, bir 

üye devlet tarafından yapılan bildirimi diğer üye devletlere ve ilgili komitelere iletir. 

Bildirimin iletildiği taraflardan, bildirimin konusu olan taslak düzenlemeye ilişkin bir 

görüş gelmesi halinde, taslak teknik düzenlemeyi bildiren üye devlet söz konusu 

görüşleri, taslak ile ilgili olarak gerçekleştirilecek müteakip çalışmalarda mümkün 

olduğu ölçüde dikkate alır. 

Bahse konu Direktifin 9. maddesi, bir üye devlet tarafından yapılan bildirimin 
iletildiği diğer tarafların, bildirim ile ilgili yorum yapabilmelerine imkan tanımak 

amacıyla, bir mevcut durumu muhafaza (standstill) şartı öngörmüştür. Buna göre 
* 

bildirimi yapan üye devlet, teknik düzenlemenin kabulünü, üç ay süre ile 

bekletecektir. 98/34/AT sayılı Direktif, bildirimin iletildiği üye devletlerin veya 

Avrupa Komisyonunun, bildirimi yapılan taslak ulusal düzenleme hakkında 
verecekleri cevaba göre farklı süre ve usuller belirlemiştir. Ancak, bir üye devletin, 
teknik düzenlemeyi herhangi bir istişarede bulunmaksızın yürürlüğe koymak üzere 

kısa sürede hazırlamak durumunda olduğu, halk sağlığı, kamu güvenliği, hayvanların 

korunması veya bitki örtüsünün muhafazasıyla ilgili ciddi ve öngörülemeyen acil 

durumların varlığı halinde bu bekleme süresi uygulanmaz. Bu durumda üye devlet, 

Avrupa Komisyonuna yaptığı bildirimle birlikte, aciliyetin gerekçelerini de sunmak 
zorundadır. 

Genel hatları ile ele alman söz konusu Direktif, üye devlet otoriteleri arasında 

karşılıklı güvene dayalı bir ilişkinin kurulması ve işleyen bir Topluluk iç pazarı 

oluşturulabilmesi için kilit unsurlar içermekle birlikte, Direktifin amaçladığı 

hedeflere ulaşılabilmesi tamamen üye devletlerin bildirim hususundaki istekliliğine 

bağlıdır. 

ATAD’ın başlarda, üye devletler tarafından bahse konu Direktif ile 

düzenlenen bildirim usulüne ve mevcut durumu muhafaza (standstill) şartına 

Committee on Standards and Technical Regulations Doc. 39/98-rev 3 -EN, The 98/34 
Notification Procedure Working Paper: Court of Justice Judgments and Commission Practice, 
(çevrimiçi) <http://ec.europa.eu/enterprise/tris/court/JurisprudenceEN.pdf)>, 7.4.2008. 
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uyulmaksızın kabul edilen teknik düzenlemeler ile ilgili olarak, üye devletlerce 
bildirim yükümlülüğünün ihlal edildiği veya teknik düzenlemenin esasının AT 

Antlaşmasının 28. maddesine aykırı olduğu yönünde verdiği kararlar, Avrupa 

Komisyonunun söz konusu teknik düzenlemelerle ilgili beklentisini 

karşılamamaktaydı. Şöyle ki, Avrupa Komisyonu, bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen üye devletin iç hukuk düzeninden, bildirimi yapılmayan düzenlemelerin 

üçüncü taraflara uygulanamaması gerektiğini düşünmekteydi.278 ATAD’ın yaklaşımı, 

her ne kadar Avrupa Komisyonunun beklentilerini karşılamasa da, söz konusu 
Direktifin ve yerini aldığı 83/189/AET sayılı Direktifin AB Konseyi Direktifi olması 
ve bu Direktiflerde açıkça “üçüncü taraflara karşı uygulanamazlık” yönünde bir 

hükmün yer almaması sebebiyle, ATAD’ın tutumu AB Konseyinin tutumu ile 
uyumlu gözükmektedir. 

Ancak ATAD’ın daha sonra verdiği bir kararında tutumunu değiştirdiği 
görülmüştür. Güvenlik sistemleri satışı yapan davacı şirket, satışını yaptığı alarm 

sisteminin ulusal mevzuatın gerektirdiği gibi onaylanmadığını iddia eden davalı 

şirkete karşı, karalama yaptığı gerekçesiyle ulusal mahkemede dava açmıştır. Davacı 

ulusal mevzuata uygun şekilde onay almadığım kabul etmekle birlikte, ulusal 

mevzuatın AT Antlaşmasının 28. maddesine aykırı olduğunu ve bu nedenle 
98/34/AT sayılı Direktife göre Avrupa Komisyonuna bildirilmesi gerektiğini, ancak 
bildirim yükümlülüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür. ATAD ulusal mahkeme 
aracılığıyla önüne gelen davada ilk olarak, davaya konu ulusal teknik düzenlemenin 
98/34/AT sayılı Direktifin kapsamında olduğunu ve Belçika Hükümetinin alarm 
sistemleri ile ilgili söz konusu teknik düzenlemeyi Direktifte belirtilen bildirim 
yükümlülüğüne uymaksızın kabul ettiğini tespit etmiştir. Daha sonra ATAD, 
Direktifin bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerinin doğrudan etkiye sahip olup 

olmadığını incelemiş ve 8. ve 9. maddelerde yer alan bildirim usulünün kesin bir 
yükümlülük öngörmesi ve bahse konu maddelerin içeriğinin yeterince açık ve 
koşulsuz olması sebebiyle bireyler tarafından ulusal mahkemeler önünde bu 

Commission Communication conceming the non-respect of certain provisions of Councii 
Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of 
information in the fıeld of technical standards and regulations. (OJ C 245, 01/10/1986, p.4 - 4). 
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maddelere dayamlabileceğini ifade etmiştir.275 ATAD bu tespitleri yaptıktan sonra, 
usul eksikliği niteliğindeki bildirim yükümlülüğünün ihlalinin, bildirim konusu 

düzenlemelerin bireylere uygulanıp uygulanamayacağı hususunu değerlendirmeye 

geçmiştir. AT AD, söz konusu Direktifle, önleyici bir kontrol sistemi oluşturularak 

malların serbest dolaşımının korunmasının amaçlandığını belirterek, bildirim 

yükümlülüğünün ihlali halinde, bildirilmemiş ulusal teknik düzenlemelerin bireylere 
karşı uygulanamayacağını, bunun söz konusu önleyici kontrol sisteminin etkililiğini 

artıracağını vurgulamıştır.280 ATAD’ın bu kararı uyarınca, taraflarını özel hukuk 
kişilerinin oluşturduğu bahse konu davada, dava konusu ulusal teknik düzenleme 

uygulanmayacak ve bunun sonucunda davacı şirket söz konusu düzenlemeden 

kaynaklanan yükümlülüğünden kurtulacaktır. 

ATAD bir başka kararında da,281 akdi bir ilişkide, sözleşmenin tarafı olan 
kişilerce 98/34/AT sayılı Direktifin hükümlerine dayamlabileceğini kabul etmiştir. 

Dava konusu olayda İtalya, hazırladığı zeytinyağı etiketlemesi ile ilgili taslak 

düzenleme hakkında Avrupa Komisyonuna 98/34/AT sayılı Direktife uygun olarak 
bildirimde bulunmuştur. Komisyon İtalya’ya, aynı konuda kendisinin de düzenleme 
yapmayı planladığını bildirmiştir. Komisyonun bu bildirimi üzerine uygulama alanı 
bulan Direktifin 9. maddesinde yer alan ek dokuz aylık mevcut durumu muhafaza 

şartına rağmen, İtalya bahse konu düzenlemeyi dokuz aylık sürenin dolmasını 
beklemeden kabul etmiştir. Bu düzenleme, belli bir miktar zeytinyağı satışının konu 

olduğu bir sözleşmede, âkit taraflar arasında gündeme gelmiştir. Sözleşmeye göre 

zeytinyağı temin edecek şirket (satıcı), bu zeytinyağlarını ulusal teknik düzenlemeye 

uygun biçimde etiketlememiştir. Bu durum sözleşmenin karşı tarafınca (alıcı) 

belirtildiğinde ise, satıcı söz konusu ulusal teknik düzenlemenin 98/34/AT sayılı 

Direktifin 9. maddesinde belirtilen mevcut durumu muhafaza şartına uyulmaksızın 

kabul edildiğini, ATAD’m Direktifin 8. maddesine ilişkin olarak kabul ettiği 

ATAD’ın 98/34/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 8. ve 9. maddelerinin 
doğrudan etkiye sahip olduğunu kabul etmesinin, iç pazarın tamamlanması bakımından önemli 
bir katkı sağladığı belirtilmektedir. Slot, Case Annotation on C1A Security International, CML 
Rev, Vol 33, 1996, pp. 1035-1050:1043. 

280 Case C-194/94, CIA Security International SA v Signalson SA and Securitel SPRL [1996] ECR 
1-2201. 

281 Case C-443/98, Unilever Italia SpA v Central FoodSpA [2000] ECR I- 7535. 
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uygulanamazlık ilkesinin 9. madde bakımından da söz konusu olduğunu, dolayısıyla 

ulusal teknik düzenlemeye uygun etiketleme yapma yükümlülüğünün bulunmadığını 

ve alıcının vadesi gelmiş olan borcunu ödemesi gerektiğini ileri sürmüştür. ATAD, 

belirtilen mevcut durumu muhafaza şartına uyulmaksızın kabul edilen teknik 
düzenlemelerin esaslı usul hatası teşkil ettiğini ve uygulanamazlık ilkesinin bireyler 

arasındaki sözleşme için de geçerli olacağım belirtmiştir.282 

Diğer taraftan ATAD, uygulanamazlık ilkesinin, sadece üye devletler arası 

ticareti etkileyen ulusal teknik düzenlemelere uygulanacağına hükmederek, söz 

konusu ilkeye sınırlama getirmiştir. Dava konusu olayda, alkollü araç kullanmaktan 
tutuklanan bir Hollanda vatandaşı, kendisine karşı delil olarak kullanılan alkol 

muayenesi aygıtı test sonuçlarını, alkol muayenesi cihazının onaylanmasına esas 

teşkil eden nefes analizi hakkmdaki ulusal teknik düzenlemelerin 98/34/AT sayılı 

Direktif gereğince Avrupa Komisyonuna bildirilmemesi sebebiyle geçerli kabul 

edilemeyeceğini iddia etmiştir. ATAD, bireyler bakımından malların serbest 

dolaşımı ile ilgisi olmayan durumlarda, 98/34/AT sayılı Direktifiyle ilgili olarak daha 

önceki kararlarında geliştirdiği uygulanamazlık ilkesine dayanılamayacağma karar 

vermiştir.283 

- 3052/95/AT sayılı Karar 284 

3052/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararıyla, Topluluk 

düzeyinde yasal bir uyumlaştırmanm yapılmadığı sektörlerde, malların serbest 

dolaşımı ilkesinin üye devletler tarafından ne ölçüde uygulandığına ilişkin bilgi 

sahibi olmak ve karşılaşılan sorunları tanımlayarak çözüm bulmak amacıyla bir usul 

getirilmiştir. Şöyle ki, üye devletlerce, malların serbest dolaşımını engelleyecek 

Case C-443/98, Unilever Italia SpA v Central Food SpA [2000] ECR I- 7535. 
Case C-226/97, Criminal Proceedings against Lemmens [1998] ECR 1-3711. 
Decision No 3052/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1995 
establishing a procedure for the exchange of information on national measures derogating from 
the principle of the free movement of goods within the Community (OJ L 321, 30/12/1995, p. 
1-5) 
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şekilde çeşitli gerekçelerle uygulanan tedbirlerin, Avrupa Komisyonunu Topluluk 

düzeyinde bir mevzuat kabul hazırlığına itebileceği göz önüne alındığında, sistem 

yasama sürecinin başlaması için bir nevi alarm görevi üstlenmektedir. 

3052/95/AT sayılı Karar, dibacesinde de belirtildiği gibi, bildirim veya bilgi 

sağlamaya ilişkin bir başka özel düzenlemenin (örneğin 98/34/AT sayılı Direktif 

veya 92/59/AET sayılı Direktif285 gibi) olması durumunda mükerrerliğe mahal 
verecek şekilde uygulanmaz. 

Bahse konu Karar çerçevesinde bir üye devlet, diğer bir üye devlette yasal 

olarak üretilmiş ve/veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün kendi piyasasına 

girmesine veya serbest dolaşımına yönelik bir tedbir alındığında ve söz konusu 
tedbirin doğrudan veya dolaylı olarak; 

(a) ürüne ilişkin genel bir yasaklamaya, 

(b) ürünün piyasaya arzına izin verilmemesine, 

(c) ürünün piyasaya arz edilebilmesi veya piyasada varlığını devam 

ettirebilmesi için, model veya tipinde bir değişiklik yapılmasına veya, 

(d) ürünün piyasadan toplatılmasına, 

sebep olması halinde Avrupa Komisyonuna bildirimde bulunacaktır. 

Yukarıda belirtilen bildirim usulü, yargı kararları hariç olmak üzere, ancak 

bir üye devlet tarafından yetkili kılınmış bir kuramca, diğer bir üye devlette yasal 
olarak üretilmiş ve/veya serbest dolaşıma sokulmuş bir ürünün, kendi ulusal 
düzenlemelerine uyumlu olmadığı gerekçesi ile kendi ulusal piyasasına girmesine 
ilişkin veya ürünün serbest dolaşımına yönelik olarak kısıtlayıcı bir tedbir alınması 
halinde gündeme gelecektir.286 

Karar kapsamında değerlendirilebilecek tedbirler, üye devletlerce alındıkları 

tarihten itibaren, Kararda belirtilen usuller uyarınca kırkbeş gün içinde Avrupa 

Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety (OJ L 228, 
11/08/1992, p. 24-32) 

Karar kapsamına girmeyen ulusal tedbirlerin neler olduğu da Kararda belirtilmiştir. Örneğin 
Kararın 3(2). maddesinde, münhasıran kamu düzeni veya genel ahlak kurallarını koruma 
amacıyla alınmış tedbirler, Kararın uygulama alanı dışında kaldığı belirtilmektedir. 
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Komisyonuna bildirilecektir. Komisyon veya üye devletlerden biri tarafından, 

bildirimde bulunan üye devletten, Kararda belirtilen usulde sunduğu belgelerin ve 
eklerinin tam metinlerinin ve/veya bildirime konu tedbir ile ilgili diğer bilgilerin 
istenmesi halinde, bildirimde bulunan üye devletin, bu belgeleri istek tarihinden 
itibaren bir ay içerisinde iletmesi gerekmektedir. 

Üye devlet tarafından yapılan bildirim, Komisyon tarafından niteliği ve 
muhtemel gerekçelendirmesi bakımından incelenir. Komisyon tarafından 

benimsenebilecek tutumlar; karşılıklı tanıma hükmünün eklenmesi hususunda ısrar 

edilmesini, tedbirin ilişkili olduğu alan ile ilgili olarak uyumlaştırma yapma gereğini 
veya tedbirin haklı olarak gerekçelendirilmesinin mümkün görünmediği durumlarda 
AT Antlaşmasının 226. maddesinde belirtilen usulün uygulanmasını 

içerebilecektir.287 

Üye devletin bildirim yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda ise, AT 

Antlaşmasının 226. maddesi uyarınca, ATAD tarafından üye devlete yaptırım 
uygulanabilir.288 

- 2679/98 sayılı Konsey Tüzüğü289 

ATAD’m, Fransız çiftçilerinin uzun yıllar diğer üye devletlerden ithal edilen 

tarım ürünlerine karşı, ithalatı engelleyici veya kısıtlayıcı nitelikteki eylemlerini 

önleyecek gerekli ve orantılı tedbirlerin alınmasında, Fransız kamu otoritelerinin 

yeterli çabayı sarfetmedikleri ve bu kapsamda da Fransanm AT Antlaşmasının 28. 

Europeatı Commission / Agnete Philipson, Guide to the Cocept and Practical Application of 
Articles 28-30 EC, 2001:25, (çevrimiçi) 
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/DTS/ABTeknikMevzuatUyumuDb/Bildirimler/l.pd 
f.> 7.4.2008. 

Case C-432/03, Commission v Porlugal [2005] ECR 1-9665. 
Council Regulation (EC) No 2679/98 of 7 December 1998 on the funetioning of the intemal 
market in relation to the free movement of goods among the Member States (OJ L 337, 
12/12/1998, p. 8-9) 
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maddesi çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit eden kararım takiben,290 
Avrupa Konseyi 2679/98 sayılı Konsey Tüzüğünü kabul etmiştir.291 

Söz konusu Tüzük, üye devletler arasında malların serbest dolaşımı 
bakımından ciddi engel teşkil eden ve özel hukuk kişilerinin önemli ölçüde 

etkilenmesi nedeniyle acil önlem alınmasını gerektiren durumlarla mücadele etmek 

için özel bir erken uyarı sistemi oluşturmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken 

husus, 2679/98 sayılı Tüzüğün sadece Topluluk içi ticarete uygulanıyor olmasıdır.292 
Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus ise, Tüzüğün 2. maddesinde ifade 

edilen ve söz konusu Tüzüğün, üye devletlerce tanınan grev hakkını veya 
özgürlüğünü içeren temel hakların kullanılmasını herhangi bir şekilde etkileyecek 

biçimde yorumlanamayacağı ve bu hakların üye devletlerde geçerli endüstriyel 

ilişkiler mevzuatında öngörülen diğer tedbirlerin alınma hak ve özgürlüğünü de 

içerebileceğidir. 

Yukanda da değinildiği gibi Tüzük ile, üye devletler arasında bilgi 
değişiminin sağlandığı bir mekanizma kurulmaya çalışılmakla birlikte, bir üye 
devletin fiilleriyle veya özel kişilerin eylemlerine karşı kayıtsız/hareketsiz293 kalması 
neticesinde, üye devletler arasında malların serbest dolaşımının engellenmesinin söz 

konusu olduğu durumlarda, bu üye devlete karşı bir baskı mekanizması oluşturulması 

da amaçlanmıştır. Unutulmamalıdır ki, malların serbest dolaşımını engelleyen 

tedbirlerin bertaraf edilmesini sağlayacak araçlara Avrupa Komisyonunca sahip 

olunmaması sebebiyle, bu tür engellerin bertaraf edilmesi üye devletlerin 

290 Case C-265/95, Commission v France [1997] ECR 1-6959. 
291 Söz konusu Tüzük, protesto eylemlerine konu olan ithal tarım ürünleri içinde İspanyol 

çileklerinin önemli yer tutması nedeniyle “Strawberry Regulation” olarak da anılmaktadır. 

292 Dolayısıyla Tüzük, GATT ve Ortaklık Anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmalar aracılığıyla üye 
devletler ile üçüncü ülkeler arasında sağlanan mal ticaretine uygulanmaz. 

293 2679/98/AT sayılı Tüzükte geçen kayıtsız kalma hali, özel hukuk kişilerinin fiilleri sonucu bir 
engelin ortaya çıkması durumunda, üye devlet yetkili otoritelerince topraklarında malların 
serbest dolaşımının sağlanması ve engellerin bertaraf edilmesi bakımından, yetkileri 
dahilindeki tüm gerekli ve orantılı tedbirleri almakta başarısız olmalarını ifade eder. 
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sorumluluğundadır. Üye devletler, Avrupa Komisyonu ve ATAD’ın denetiminde her 

olay için en uygun aracı seçmekle sorumludurlar.294 

2679/98 sayılı Tüzük, bir üye devletin fiilleriyle veya özel kişilerin 
eylemlerine karşı kayıtsız kalması neticesinde; 

a) fiziksel olarak malların serbest dolaşımının ciddi şekilde engellenmesine 

veya malların ithalatının, ihracatının veya transit geçişinin gecikmesi, 

engellenmesi veya sapması, 

b) bireylerin ciddi kayba uğraması ve 

c) söz konusu kaybın veya engellemenin, herhangi bir şekilde 

yoğunlaşmasının, artmasının veya devam etmesinin engellenmesi amacıyla 

derhal bir tedbirin alınmasının gerekmesi 

halinde devreye girecektir. 

2679/98 sayılı Tüzüğün kurduğu erken uyarı sistemine göre, bir engelin 

ortaya çıkması veya bir tehdidin vâki olması halinde, söz konusu durum ile ilgili 

bilgiye sahip her üye devlet bu bilgileri derhal Avrupa Komisyonuna iletecek, 

Komisyon da iletilen bilgileri ve başka kaynaklardan gelen diğer bilgileri derhal 
diğer üye devletlere iletecektir. İlgili üye devlet, engellin veya tehdidin mahiyeti, 
durum karşısında aldığı veya almayı planladığı tedbirlerle ilgili olarak, diğer üye 

devletlerin veya Komisyonun talep ettiği bilgileri mümkün olan en kısa sürede 

sunacaktır. Üye devletler arası bilgi değişiminin söz konusu olduğu hallerde 
Komisyona da bu bilgiler iletilecektir.295 

Bir engelin ortaya çıkması halinde, ilgili üye devlet AT Antlaşmasına uygun 
olarak topraklarında malların serbest dolaşımının güvence altına alınması amacıyla 
orantılı ve gerekli tüm tedbirleri alacak ve yetkisi dahilinde aldığı veya almayı 

planladığı tedbirleri Avrupa Komisyonuna bildirecektir.296 

Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of 
Regulation (EC) No 2679/98, (COM/2001/0160 final). 

295 2679/98 sayılı Tüzüğün 3. maddesi. 
296 2679/98 sayılı Tüzüğün 4. maddesi. 
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Avrupa Komisyonu üye devletlerden birinde, bir engelin ortaya çıktığı 
kanâatine varırsa, kendisini bu tür sonuçlara götüren gerekçeleri üye devlete 
bildirecek ve durumun aciliyetine göre belirlediği bir süre zarfında, söz konusu 
engelleri bertaraf edecek orantılı ve gerekli tüm tedbirlerin üye devletçe alınmasını 
isteyecektir. Komisyon bu bildirim metnini, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 
yayımlayabilir. Üye devlet bu bildirim metnini aldığı tarihten itibaren beş iş günü 
içinde Komisyonu bildirimde belirtilen hususlar ile ilgili olarak aldığı veya almayı 
planladığı tedbirler hakkında bilgilendirir, aksi halde neden AT Antlaşması 28-30. 
maddelere aykırılık teşkil eden bir durum olmadığına ilişkin gerekçeli cevabını 
sunar.2’7 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere malların serbest dolaşımını 
engelleyen bir durumun ortaya çıkması halinde 2679/98 sayılı Tüzük, Avrupa 
Komisyonuna, bahse konu Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen bilgi talep edebilme 
hakkından ayrı olarak, sadece, Tüzüğün 5. maddesine uygun olarak bir bildirim 

gönderme ve bu bildirimi Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlama yetkisi 
vermektedir. 

Malların serbest dolaşımını engelleyen bir durum söz konusu olduğunda, 
ilgili üye devletin gerekli ve orantılı tedbiri almaması halinde 2679/98 sayılı Tüzük, 
üye devlete karşı uygulanacak bir yaptırım mekanizması düzenlememekle birlikte, 
Avrupa Komisyonu her hâlükârda üye devlete karşı AT Antlaşmasının 226. 
maddesine dayanarak ihlal usulünü başlatabilecektir.2’8 

Avrupa Komisyonu, 2679/98 sayılı Tüzükle kurulan erken uyarı sisteminin 

gerektirdiği hızlı bilgi değişiminin sağlanabilmesi için, üye devletlerden 1999 yılında 
irtibat noktaları bildirmelerini ve oluşabilecek gecikmelere mahal vermemek için, 

297 2679/98 sayılı Tüzüğün 5. maddesi. 
298 Dimitrakopoulos, Power, Norms and Institutional Change in the European Union: The 

Protection of the Free Movement of Goods, European Journal of Political Research, Vol. 42, 
2003, pp.249-270:261. 

82 



bilgi ve belge değişiminin mektupla değil, faksla veya elektronik olarak yapdmasını 

talep etmiştir. m 

2.4.3.4 Cassis De Dijon Kararı Sonrası ATAD Kararları 

Cassis de Dijon kararından sonra ATAD tarafından verilen bütün kararları 

değerlendirmek mümkün olmamakla birlikte, bir sonraki başlıkta ele alınacak Keck 

kararma kadar geçen zaman içinde ATAD’ın reklam, satış promosyonu ve satış yeri 

yasaklarına ve ürünlerin karşılaması gereken özelliklere ilişkin yaklaşımını yansıtan 

bazı kararlarına değinilecektir. 

ATAD, belli şekildeki reklam'00 ve satış promosyon araçlarını yasaklayan 

veya kısıtlayan kuralların ithalatı doğrudan etkilemese dahi, ithal ürünlerin piyasaya 

arz imkanlarını etkileyebileceği ve dolayısıyla ithalatın hacmini kısıtlayabileceği, 

ayrıca yine bir üye devletten diğerine farklılık gösteren reklam veya satış promosyon 

yöntemini zorunlu olarak olarak kabul etme veya özel olarak etkili olduğunu 

düşündüğü bir yöntemi sürdürememe ihtimalinin üreticiyi zorlayacağını belirterek 
söz konusu uygulamaların AT Antlaşmasının 28. maddesini ihlal ettiğine karar 
vermiştir.'01 

ATAD, bir meslek grubunun üyelerine, münhasıran belli ürünlerin dağıtım 

hakkını veren ulusal mevzuatın, ürünlerin satışının belli kanallar aracılığıyla 

yapılmasına sebep olarak ithal ürünlerin piyasaya arz edilme olanaklarını 

Erken uyarı sistemi 2000 yılından itibaren elektronik dağıtım listesi esas alınarak 
işletilmektedir. 

Case C-126/91, Schutzverband gegen Unwesen i.d. fVirtschaft v Yves Rocher [1993] ECR I-
2361 (dikkat celbeden reklamcılığı yasaklayan kuralların miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir 
kabul edileceğine ilişkin); Case C-362/88, GB-INNO-BM v Confederation du commerce 
luxembourgeois [1990] ECR 1-667 (bir üye devlette dağıtımı hukuka uygun olan reklam 
broşürlerinin bir başka üye devlet düzenlemelerine göre reklam yasağı kapsamına girmesinin 
miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kabul edileceğine ilişkin) 

Case 286/81, Criminalproceedings against Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV \ 1982] ECR 
4575. (İleride açıklanacağı üzere reklam hususu artık, Keck kararında düzenlenen istisna hali 
olan satış düzenlemesi kapsamına girmektedir.) Benzer şekilde yabancı dil öğrenim 
materyallerinin kapıdan satışının yasaklayan ulusal düzenleme de, ayrım gözetilmeksizin 
uygulanan miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kabul edilmiştir. Fakat söz konusu uygulama 
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerden olan, tüketicinin korunması çerçevesinde 
gerekçelendirilmiş ve AT Antlaşmasının 28. maddesinide düzenlenen yasak kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Case 382/87, Buet and others v Ministerepublic [1989] ECR 1235. 
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etkileyebileceğini, dolayısıyla miktar kısıtlamalarına eş etkili bir tedbir olarak kabul 

edilebileceğini belirtmiştir.1"2- 303 

- Ürünlerin Karşılaması Gereken Özellikler 

Paketleme ve sunuma ilişkin olarak; ATAD, Belçika mevzuatı uyarınca 

margarinin, tereyağından ayırt edilebilmesi için kübik paketler halinde sunulmasına 

ilişkin zorunluluğu, her ne kadar söz konusu düzenlemenin ithal ve yerli ürünlere eşit 

şekilde uygulansa da, ithal margarinlerin Belçika piyasasında satışa sunulabilmesi 

için farklı şekilde paketlenmesini gerektirmesi sebebiyle, bahse konu düzenlemeyi 

ayrım gözetilmeksizin uygulanan miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir olarak kabul 

etmiştir.304 ATAD, bu tip uygulamalar sonucunda katlanılacak maliyet tüketiciye 
yansıtılacak olsa bile, başlangıçta yapılması gereken ek harcamaların tacirleri söz 

konusu üye devlet piyasalarına girmekten caydıracağını ifade etmiştir. 

Ürünün içeriğine, bileşimine ilişkin olarak; kurutulmuş makarnanın sadece 
durum buğdayından yapılabileceği305, ekmeğin içereceği nem miktarının sınırının 
%34, kül içeriğinin katı maddelere oranın sınırının %1.40 veya ekmeğin kepek 
içeremeyeceği306, ekmeğin tuz miktarının kuru maddelerin %2’sini aşamayacağına307 
ilişkin düzenlemeler ATAD tarafından, ayrım gözetilmeksizin uygulanan miktar 

kısıtlamasına eş etkili tedbirler olarak kabul edilmiştir. ATAD, kararlarında özellikle, 

ürünün içeriğiyle ilgili ulusal düzenlemelerin, ithalatçıları üretim metotlarını farklı 

piyasalara göre değiştirmek zorunda bırakması üzerinde durmuştur. 

Case 271/92, Laboratoire de protheses oculaires v Union nationale des syndicats d'opticiens 
de France and others [1993] ECR 1-2899. (Gözlük dağıtımı konusunda optisyenlere münhasır 
bir hak tanınması hakkında) 

Reklam, satış promosyonu ve satış yeri yasaklarına ilişkin davaların, ATAD’ın malların serbest 
dolaşımı konusunda temel kararlarından biri olan ve satış düzenlemelerini AT Antlaşmasının 
28. maddesi kapsamından çıkaran Keck kararından önce verildiği göz ardı edilmemelidir. 
Barnard, 2007:106 vd. 

Case 261/81, Rau [1982] ECR 3961.Benzer şekilde Case 16/83, Prantl [1984] ECR1299 
Case 407/85, Drei Glocken GmbH v USL Centro-Sud and Provincia Autonoma di Bolzano 
[1988] ECR 4233. 

Case C-358/95, Tommaso Morellato v Unitâ sanilaria locale (USL) n. 11 di Pordenone [1997] 
ECR 1-1431. 

Case C-17/93 Van Der Veldl [1994] ECR 1-3537; Case C-123/00 Bellamy and English Shop 
Wholesale [2001 ] ECR 1-2795. 
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Ürünün tavsifine ilişkin olarak; Fransız mevzuatına göre “Edam” adıyla 
ülkede piyasaya arz edilecek peynir türünün asgari %40 yağ içermesi gerekmekteydi. 

ATAD, Alman mevzuatına uygun olarak üretilip bu ad altında (Edam) piyasaya arz 

edilen ve fakat %34 yağ oranına sahip olan bu tür peynirlerin Fransa’ya ithal edilmek 

istenmesi üzerine önüne gelen bir davada, diğer kararlarına paralel biçimde, 

tüketicilerin, uygun etiketleme yoluyla yağ oranına ilişkin olarak 
bilgileadirilebileceği, dolayısıyla bu tarz kısıtlama oluşturan kuralların eşit şekilde 

uygulansalar dahi AT Antlaşmasının 28. maddesine aykırı olduğuna karar 

vermiştir.308 ATAD benzer şekilde, her ne kadar yerli ve ithal ürünlere ayrım 

gözetilmeksizin uygulansa da, Fransa’nın yoğurt ismini derin dondurulmuş yoğurdu 
içermeyecek şekilde sadece taze yoğurda münhasır kılan düzenlemesini30'’, 
Hollanda’nın “jenever”310 ismini bu tip alkollü içkilerden en az %35 alkol içeriğine 
sahip olanlara hasreden düzenlemesini311, Cassis de Dijon kararında da açıkça ifade 

ettiği gibi, yoğurt ve jenever adı altında diğer üye devletlerde hukuka uygun olarak 

üretilen ve bu adlar altında piyasaya arz edilen ürünlerin ithalatının 
kısıtlanamayacağı ve tüketicilerin korunması bağlamında ise, tüketicilerin ürünlerin 

içerikleri hakkında uygun şekilde bilgilendirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, 

söz konusu düzenlemelerin AT Antlaşmasının 28. maddesine aykırı olduğuna karar 

vermiştir.312 

ATAD, Fransa’da uygulanan, filmlerin sinemada ilk defa gösterildikleri 

tarihten itibaren, bunların video kasetlerinin bir yıl içinde satılmasını ve 

kiralanmasını yasaklayan düzenlemeyle ilgili olarak verdiği bir kararda, Cassis 

formülünün, sadece farazi olarak veya kanıtlanmış bir koruyucu etkiye veya amaca 

Case 286/86, Ministere pııblic v Gerard Deserbais [1988] ECR 4907. Benzer şekilde Case C- 
210/89 Commission vltaly [1990] ECR I-3697.;Case C-448/98 Guimont [2000] ECR 1-10663. 

Case 298/87, Proceedings for compulsory reconstruction against Smanor SA. [1988] ECR 
4489. 

Bir tür alkollü içki. 

Case 182/84, Criminal proceedings against Miro BV [1985] ECR 3731. 

Bu konuda verilebilecek birçok örnek mevcuttur. Case C-14/00 Commission v ltaly [2003] 
ECR 1-513 (İtalya’nın “çikolata” ismini bitkisel yağ kullanılmaksızın yapılan ürünlere 
hasrederken, bitkisel yağ kullanılarak yapılanlarıysa “çikolata ikamesi” olarak 
isimlendirmesi.); Case C-166/03, Commission v France [2004] ECR 1-6535 (Fransa’nın “altın” 
ismini, belirli bir saflık oranını karşılayan altınlara münhasır kılması) 
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sahip ulusal düzenlemeler bakımından uygulamaya sahip olmadığını ifade etmiştir. 
ATAD, benzer sistemlerin diğer üye devletlerde de uygulandığı ve gerek söz konusu 

düzenlemenin gerekse diğer üye devletlerdeki uygulamaların amacının kişilerin 

sinemaya gitmelerini sağlayarak, sinema sektörünün desteklenmesi olduğunu ifade 

etmiştir. ATAD, söz konusu sistemin ilk bakışta AT Antlaşmasının 28. maddesi 

kapsamına girmekle birlikte, haklı gerekçeler sunulması ve uygulanan tedbirin 

ulaşılmak istenilen amaçla uyumlu olması durumunda meşru kabul edilebileceğini 

belirtmiştir. Bu kapsamda da, uygulamanın Antlaşmanın 28. maddesini ihlal 
etmediğine hükmetmiştir.313 

ATAD’m, Keck kararı öncesinde verdiği bazı kararlarına konu olan üye 

devletler tarafından uygulanan kısıtlamalar arasında314, ulusal düzenlemelerin ithalat 

üzerindeki potansiyel etkileri bakımından, prensipte bir farklılık olduğunu söylemek 

oldukça zor olduğu gibi, ATAD’m söz konusu kararlardaki yaklaşımlarını birbiriyle 

bağdaştırmak da bir o kadar güçtür.315 

2.4.3.5 Satış düzenlemeleri ve Keck Kararı 

2.4.3.5.1 Genel Olarak 

AT Antlaşmasında satış düzenlemelerinin (selling arrangements) neyi ifade 

ettiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. ATAD kararları çerçevesinde, satış 

düzenlemeleri şu şekilde sınıflandırılabilir316: 

i) Ürünlerin satışının yapılabileceği zamana ilişkin kısıtlamalar ( örneğin, 
geceleri, pazar günü satış yapılmasının yasak olması.)317, 

Joined Cases 60 and 61/84, Cinetheque v Federatiorı nationale des cirıemas frarıçais [1985] 
ECR 2605. 

Jİ4 Case 75/81, Blesgen [1982] ECR 1211.; Case 145/88, Torfaen Borough Council v B & Q PLC 
[1989]ECR 3851. 

315 Amull, Dashwood, Dougan, Ross, Spaventa and Wyatt, 2006:586 vd. 
316 Benzer bir sınıflandırma için Bkz. Mortelmans, Article 30 of the EEC Treaty and Legislation 

relating to Market Circumstances: Time to Consider a New Defınition, CML Rev, Vol.28 
1991,pp.115-130. 

317 Joined Cases C-401-402/92, Heukske v Boermans [1994] ECR 1-2199.; Case C-159/00, Sapod-
Audic [2002] ECR 1-5031.; Case C-69/93, Punto Casa v Capena [1994] ECR 1-2355.; Joined 
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ii) Ürünlerin satışının nerede veya kim tarafından yapılabileceğine ilişkin 
kısıtlamalar (örneğin, eczanelerde, kapıdan kapıya satış görevlisince 
vb.)'”8, 

iii) Reklam kısıtlamaları (örneğin, bazı ürünlerin reklamının sadece eczane 

içinde yapılabilmesi)319. 

ATAD, son dönemde verdiği bir kararında, satış düzenlemeleri ile ilgili kuralların; 

belirli ürünlerin satılacağı zamana ve yere, ürünlerin reklamına ilişkin hükümlerin 

yanı sıra, belirli pazarlama metotları ile ilgili hükümleri de içerdiğini belirtmiştir.320 

“Satış düzenlemeleri” ile “ürünlerin taşıması gereken özellikler” ayrımının 

önemi, ürünlerin taşıması gereken özelliklerin değerlendirilmesi hâlâ Cassis de Dijon 

kararma tabiyken, satış düzenlemelerinin ATAD tarafından ayrımcı olup 

olmamalarına göre değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler ile satış düzenlemeleri arasındaki 

ilişkiye kısaca bakılacak olursa321; her iki kavram da benzer şekilde ticaret hacmi 
üzerinde kısıtlayıcı bir etkiye sahip olmakla birlikte satış düzenlemeleri, miktar 

kısıtlamalarına eş etkili tedbirlerin aksine yerli ürün ve üreticileri korumayı 

amaçlamadığı gibi ulusal piyasa üzerinde de böyle bir etkisi yoktur. 

Miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler, yerli ürünler ile diğer üye 

devletlerden ithal edilen ürünler bakımından bazı durumlarda gerek hukuken gerek 

fiilen ayrımcı nitelikli, bazı durumlarda ise hukuken ayrımcı nitelikli olmamakla 

birlikte fiilen ayrımcı nitelikli olabilmektedir. Satış düzenlemeleri ise çoğunlukla 

gerek hukuken gerek fiilen ayrımcı nitelikli değildir. 

Miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler, ithalatçı veya imalatçıları 

etkilemeleri sebebiyle, bu kişiler bakımından ulusal düzenlemelerin farklılığı 

Cases C-418-419-420-421 /93, C-460-461-462-464/93, C-9-10-11-14-15/94, Semeraro Casa 
Uno and others v Sindaco del Comune di Erbusco and others [1996] ECR 1-2975. 

318 Case C-391/92, Commission v Greece [1995] ECR 1-1621. 
319 Case C-34/95, Konsumentombudsmannen v De Agoslini and TV-Shop [1997] ECR 1-3843.; 

Case 292/92, Hünermund and others v Landesapothekerkammer Baden-Württemberg [1993] 
ECR 1-6787.; Case C-412/93, Leclerc-Siplec v TFI Publicite SA [1995] E.C.R 1-179. 

320 Case C-71/02, Herbert Kamer Industrie v Auktionen GmbH [2004] ECR 1-3025. 

321 Bamard, 2007:137 vd. 
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nedeniyle ek maliyet getiren iki farklı uyum yükümlülüğü teşkil ederler. Satış 
düzenlemeleri ise, genellikle perakendecileri etkilemeleri sebebiyle farklı ulusal 
düzenlemeler söz konusu olsa dahi, perakendeci tarafından sadece girilmek istenilen 
piyasanın kurallarına uyum sağlanmasını gerektirir. Bu sebeple de perakendeciler 

bakımından satış düzenlemelerinin iki farklı yükümlülük oluşturması gibi bir sorun 

yoktur. Satış düzenlemelerinin sorun olarak dile getirilmesinin sebebiyse, söz konusu 

düzenlemeler nedeniyle (malların nerede, ne zaman, nasıl satılacağı) tacirlerin 
olabildiğince liberal koşullarda ticaret yapabilme özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Bir 
başka ifadeyle, satış düzenlemelerinde var olan sorun, miktar kısıtlamalarına eş etkili 
tedbirlerde olduğu gibi uyum sağlanması gereken farklı ulusal düzenlemelerin varlığı 

değil bir piyasa koşullarını düzenleyen bir ulusal düzenlemenin varlığıdır. 

Satış düzenlemelerinin AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamına girip 

girmeyeceği hususunda iki farklı yaklaşımla karşılaşılmaktadır. Satış 

düzenlemelerinin, üye devletler arasındaki ticarete etkisinin oldukça zayıf olması ve 

genellikle perakendecileri etkilemesi bakımından 28. maddenin kapsamına 

girmeyeceği şeklindeki yaklaşım yanında, Dassonville formülü çerçevesinde bir 

tedbirin/düzenlemenin “dolaylı veya potansiyel” olarak üye devletler arası ticareti 

etkilemesinin yeterli olduğu göz önüne alınarak, satış düzenlemelerinin 28. maddede 
düzenlenen yasak kapsamına gireceğini de savunan bir yaklaşım da mevcuttur. 

Esasen, bu yaklaşım farklılığı 28. maddenin hangi amaca hizmet ettiğine karar 

verilmesiyle alakalıdır. 

Bu kapsamda ileri sürülen farklı akademik görüşlerin yanı sıra, AT AD da 
önüne gelen davalarda, satış düzenlemelerinin statüsü ve AT Antlaşmasının 28. 

maddesinin düzenlenme amacı ile ilgili olarak farklı yaklaşımlar sergilemiştir. 

ATAD, Keck kararı öncesinde, alkollü içeceklerin kamuya açık alanlarda 

reklamının yapılmasını yasaklayan ulusal düzenlemenin halk sağlığı gerekçesiyle 
kabul edilebilir olduğuna karar verdiği gibi,’22 bazı kararlarında satış 
düzenlemelerinin miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir olduğunu ve AT 

Joined Cases C-l/90 and C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior SA and Publivıa SAE v 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalilat de Cataiufia [1991] ECR I-
4151. 
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Antlaşmasının 28. maddesini ihlal ettiğini kabul etmiş, ancak söz konusu 

düzenlemelerin Cassis de Dijon formülü çerçevesinde mcşrulaştırılabileceğini 

belirtilmiştir.323 Kamuya açık alanlarda %22’den fazla alkol içeren içeceklerin satışını 
yasaklayan ve ilave bazı yasaklar da içeren ulusal düzenlemenin, ayrımcı nitelikte 
olmadığı ve ürünlerin ithalatı ile ilgisinin bulunmadığını belirttiği bir kararında 

olduğu gibi,324 ATAD bazı kararlarında, satış düzenlemelerine ilişkin ulusal 
kuralların ayrımcı nitelikte olmadığı ve üye devletler arası ticareti etkilemediği için 

AT Antlaşmasının 28. maddesi çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine karar 

vermiştir.325 

2.4.3.5.2 Keck Kararı326 

ATAD’ın Keck kararında açıkladığı görüşleri, esas itibarıyla çok net 

olmamakla birlikte, daha sonra verdiği kararlarla açıklığa kavuşmuştur. 

ATAD söz konusu kararda, AT Antlaşmasının 28. maddesini 

değerlendirirken, ürünlerin karşılaması gereken özellikler (product requirements) ve 
ürün ticaretinin tabi olduğu satış düzenlemelerini (selling arrangements) birbirinden 

ayırmıştır. 

Ürünlerin taşıması gereken özellikler ATAD tarafından, ürünün terkibi, 
etiketlemesi, şekli, sunumu vb. şekilde ömekseme yoluyla sayılırken, satış 

düzenlemelerinin ne olduğu ve neyi kapsadığına değinilmemiştir. Ayrıca, bu tür bir 

ayrımın, ithalat kontrolleri ve kamu ihale sözleşmelerinde yer alan ayrımcılık gibi 

bazı tedbirlerin makul bir değerlendirme çerçevesinde, ürünün karşılaması gereken 

Case 286/81, Criminal proceedings against Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV [1982] ECR 
4575. (Ücretsiz promosyon araçları verilmesi yasağı) ; Case 382/87, Buet and olhers v 
Ministere public [1989] ECR 1235 (Kapıdan satış yasağı). Söz konusu ulusal düzenlemelerin 
28. maddeyi ihlal ettiği belirtilmekle beraber tüketicinin korunması gerekçesiyle ulusal 
düzenlemelerin meşru kabul edilebileceğine karar verilmiştir. 

324 Case 75/81, Blesgen [1982] ECR 1211. 
325 Case 155/80, Oebel [1981] ECR 1993. 
326 Joined Cases C-267-268/91, Keck and Mithouard [1993] ECR 1-6097. 
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özellik mi, satış düzenlemesi mi teşkil ettiği sorusunu cevaplamaktan uzak olduğu 

yönünde görüşler de mevcuttur.127 

ATAD tarafından Keck kararı ile yapılan bu tür bir ayrımın önemi; ürünlerin 
karşılaması gereken özelliklerin, ayrımcı olup olmadıkları dikkate alınmaksızın, bu 

karardan sonra da önceki kararlar çerçevesinde değerlendirilmesine karşılık, satış 

düzenlemelerinin ayrımcı olup olmamalarına göre değerlendirilecek olmasıdır. 

Ayrıca, eğer bir tedbirin, satış düzenlemesi mi yoksa ürünün karşılaması gereken bir 

özellik mi olduğu hususunda bir tereddüt var ise, bu yönde bir kural olmamakla 
birlikte, ATAD’ın bu durumlarda söz konusu tedbiri, ürünün taşıması gereken özellik 
olarak değerlendirmekten yana bir tavır sergilediği belirtilebilir.328 

Keck davasına konu olan olayda, Keck ve Mithouard adlı mağaza sahipleri, 

daha önce satın aldıkları ürünleri, orijinal hallerinde bir değişiklik yapmaksızın, 

Fransız mevzuatına aykırı olarak, ödedikleri toptan satış fiyatının altında bir fiyattan 

Fransa’da satmışlardır. Bu nedenle haklarında açılan ceza davalarında, ulusal 

mevzuatta yer alan zararına satış yasağının329, AT Antlaşmanın 28. maddesine aykırı 
olduğunu iddia etmişlerdir. 

ATAD ilk olarak, zararına satış yasağı koyan ulusal mevzuatın, üye devletler 

arasındaki mal ticaretini düzenleme amacı taşımadığını, ancak bu tarz bir 

düzenlemenin, tacirleri farklı satış teşvik yöntemlerinden mahrum ettiği oranda satış 

hacmini ve dolayısıyla diğer üye ülkelerden gelen ürünlerin de satış hacmini 

kısıtlayabileceğim belirtmiştir. ATAD daha sonra, bu tip bir ihtimalin söz konusu 

düzenlemeyi, ithalatta miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir olarak nitelendirmeye 

yeterli olup olmadığım sormanın yerinde olacağım eklemiştir. 

Oliver And Enchelmaier, Free Movement of Goods: Recent Developments In The Case Law, 
CML Rev, Vol. 44, 2007, pp. 649-675:673. 

328 Case C-470/93, Verein gegen Unwesen im Handel v Mars [1995] ECR 1-1923.; Case C-368/95, 
Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags-und verlriebs GmbH v Bauer Verlag [ 1997] ECR I-
3689. 

32° Case C-63/94, Belgapom v ITMand Vocarex [1995] ECR 1-2467. (Düşük kâr marjıyla satış ile 
ilgili) 
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Bu bağlamda ATAD, diğer üye devletlerden gelen mallara, bazı satış 

düzenlemelerini kısıtlayan veya yasaklayan ulusal düzenlemelerin uygulanmasının, 
söz konusu düzenlemelerin; 

i) ulusal sınırlar dahilinde faaliyet gösteren bütün tacirlere uygulanması 
(genellik) ve 

ii) yerli ürünlerle diğer üye devletlerden gelen ürünlerin piyasaya arzını hukuken 

ve fiilen aynı şekilde etkilemesi (tarafsızlık) şartıyla330, 

Dassonville kararı kapsamında, ticareti doğrudan veya dolaylı, fiilen veya potansiyel 

olarak engellemeye muktedir olmadığını belirtmiştir. Bu değerlendirmeler 
neticesinde, ATAD, zararına satış yasağını düzenleyen ulusal mevzuatın, AT 

Antlaşmasının 28. maddesinde düzenlenen yasak kapsamına girmeyeceğine karar 

vermiştir. 

ATAD’ın Keck kararındaki ifadelerinden, açık bir şekilde satış 

düzenlemelerinin AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamında değerlendirilmesini 
istemediği anlaşılmaktadır. Söz konusu kararla ilgili olarak ATAD’a yöneltilen 
eleştirilerden ilki, satış düzenlemelerinin ne olduğu hususunun net bir biçimde ortaya 

konulamamış olmasıdır. Gerek akademik çevrelerce, gerekse Hukuk Sözcülerince 

yer yer, Keck kararında ifade edilen satış düzenlemesi kavramının ATAD’ın Keck'de 

arzu ettiği amaca ulaşmak bakımından oldukça dar, ancak sonraki kararlarındaki 

tutumu göz önüne alındığında ise, oldukça geniş olduğu yönünde eleştiriler 

getirilmektedir.331 Bu kapsamda yöneltilen eleştirilerden bir diğeri ise, ATAD’ın, 

Keck sonrası kararlarında ulusal düzenlemeleri yeterli şekilde incelemeksizin satış 

düzenlemesi olarak sınıfladığı yönündedir. 

Doktrinde satış düzenlemelerinin statik satış düzenlemeleri ve dinamik satış 

düzenlemeleri olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. Statik satış düzenlemeleri, belli 

saatlerde hangi dükkanların açık olabileceğine, belirli kişilerin çalışacağı saatlere, 

330 Case C-322/01, Deutscher Apothekerverband eV v 0800 DocMorrıs NV [2003] ECR 1-14887. 
(Opinion of the Advocate General Stix-Hackll). Hukuk Sözcüsü, Keck kararında belirlenen ve 
satış düzenlemeleri tarafından karşılanması gereken bu iki şarttan ilkini genellik, İkincisini ise 
tarafsızlık olarak ifade etmiştir. 

331 Barnard, 2007:148 vd. 
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belirli malların hangi yerlerde satılabileceğine ilişkin kuralları ifade eder. ATAD’m 

bu kurallarla ilgili olarak verdiği kararlar, AT Antlaşmasının malların serbest 

dolaşımı ile ilgili hükümlerinden çok iş kurma hakkı ile ilgili hükümlerini 

ilgilendinneleri ve daha çok perakendeciler üzerinde etkisini göstermeleri nedeniyle 
Topluluk içi ticareti fazla etkilememeleri dolayısıyla doktrinde eleştirilmemektedir. 

Dinamik satış düzenlemeleriyse, fiili ithalatçı veya üreticinin eylemleriyle yakın 

ilişkili olan belirli bir malın piyasaya, hangi yöntemle (promosyonlu, belirli bir tür 

reklam aracılığıyla, zararına satış şeklinde) arz edileceğine ilişkin ve benzeri 

tercihleri ifade eder.332 Bu tür düzenlemeler, hukuken eşit uygulanıyor görünse de, 
fiilen yerli ürünlere göre diğer üye devletlerden ithal edilen ürünlerin daha maliyetli 

ve zor şartlarda piyasaya girişine sebep olacağı gerekçesiyle eleştirilere konu 
olmaktadır.333 

Son olarak şu hususu da belirtelim ki, Topluluk içi ticareti etkileyen her türlü 

uygulama ve düzenlemeyi (kayıt ve yetkilendirilme gereklilikleri, denetimler, 

lisans gereklilikleri gibi) Keck kararında yapılan sınıflandırma (satış düzenlemesi 
veya ürünün taşıması gereken özellik) çerçevesinde düşünmemek gerekir. 

2.4.3.5.3 Keck Kararı sonrası ATAD kararlarına genel bakış 

İtalya’da işyeri açma ve perakende satış yapma saatleri hakkında bir 
düzenleme içeren kanunla ilgili olarak ATAD, söz konusu düzenlemenin ulusal 
sınırlar dahilinde faaliyette bulunan bütün tacirlere uygulanması ve yerli ürünlerle 

diğer üye devletlerden gelen ürünlerin piyasaya arzını hukuken ve fiilen aynı şekilde 

etkilemesi şartıyla AT Antlaşmasının 28. maddesi çerçevesinde 

değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.334 

ATAD, reklam yasaklarına ilişkin uygulama ve düzenlemeleri, Keck 

kararından sonraki kararlarında satış düzenlemesi olarak değerlendirmiştir. Bu 

kapsamda, Almanya’da eczacıların satmaya yetkili oldukları ecza benzeri ürünlerin 

332 Craig and De Burca, EU Law Text, Cases and Materials, Third Edition, New York 2003: 649. 
3,3 Daha geniş bilgi için Bkz. White, İn Search of Limits to Article 30 of the EEC, CML Rev, 

Vol.26 1989, p.234; Mortelraans, 1991:115 vd.; Bamard, 2007:150 vd. 
334 Case C-69/93, Punto Casa v Capena [1994] ECR 1-2355. 
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reklamını eczane dışında yapmalarını yasaklayan meslek kuralının, diğer üye 
devletlerden ithal edilen ürünlerin piyasaya arzını yerli ürünlerden farklı şekilde 

etkilemediği sürece AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamına girmeyeceğini 

belirtmiştir.335 

Reklam yasağı ile ilgili olarak verdiği bir başka kararında ATAD, belli 

sektörlerde, televizyon aracılığıyla reklam yapılmasını yasaklayan kuralların, o 

sektörlerdeki ürünlerin satış düzenlemelerine ilişkin olduğunu belirtmiş ve bu 

kapsamda, Fransada ürünlerin piyasaya arz metotlarından (dağıtım) birine yönelik 

olarak belirli şekilde satış teşviki (reklam) uygulanmasını yasaklayan düzenlemelerin 

yerli ürünler ile diğer üye devletlerden gelen ürünleri benzer şekilde etkilemesi 

nedeniyle AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceğini 

belirtmiştir.336 

İsveç’in 12 yaşından küçük çocukları hedef alan reklamlar ile yanıltıcı 
nitelikli reklamlar hususunda televizyonda reklam yapılmasını yasaklayan 

düzenlemesine ilişkin olarak verdiği kararında337 ATAD, açık biçimde Keck kararma 

atıfta bulunmuştur. Keck kararında zikredilen ve satış düzenlemelerinin AT 

Antlaşmasının 28. maddesi kapsamı dışında tutulabilmesi için taşıması gereken 

koşullardan biri olan, ulusal sınırlar dahilinde faaliyet gösteren bütün tacirlere eşit 

şekilde uygulanma koşulunun, dava konusu olayda var olduğunu tespit eden ATAD, 

bir üye devlette hukuka uygun şekilde satılan bir ürün için satış teşvik 

yöntemlerinden biri üzerine konan yasağın, diğer üye devletlerden gelen ürünler 

üzerinde daha ağır bir yük oluşturabileceğini belirtmiş338 ve bu durumda, söz konusu 
yasağın AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamında değerlendirilmemesi için, yerli 

ürünlerin ve diğer üye devletlerden gelen ürünlerin piyasaya arzını fiilen ve hukuken 

Case C-292/92, Hünermund and others v Landesapothekerkammer Baden-IVürttemberg [1993] 
ECR 1-6787. 

Case C-412/93, Societe d'Importation Edouard Leclerc-Siplec v TF1 Publicite SA and M6 
Publicite SA [1995] ECR 1-179. 

Case C-34/95, Konsumentombudsmannen v De Agostini and TV-Shop [1997] ECR 1-3843.; 
ATAD, prensip olarak satış teşvik yöntemlerinin etkililiğinin, ulusal mahkemece 
değerlendirilecek olmasına rağmen, davanın tarafı olan De Agostini’nin çocuklara ve ailelerine 
ulaşmasını sağlayacak başka reklam yöntemi olmadığı, televizyon reklamlarının İsveç pazarına 
girebilmesini sağlayacak tek satış teşvik yöntemi olduğunu beyan ettiğini ifade etmiştir. 
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aynı şekilde etkilediğinin ortaya konulması gerektiğini belirtmiştir. Bu yapılamadığı 
takdirde, söz konusu yasağın kamu yararının zorunlu kıldığı haller veya AT 
Antlaşmasının 30. maddesi çerçevesinde ele alınması gerekeceğini belirtmiştir. 

Bu iki karar bakımından yukarıda açıklanmakla beraber özellikle dikkat 

çekilmesi gereken husus; ilk kararda, ATAD dağıtım sektöründe uygulanan 

televizyon reklamlarına ilişkin yasağı, dağıtıcıların diğer reklam araçlarını 

kullanmasını engellemediğine dikkat çekerek yasağı AT Antlaşmasının 28. maddesi 
dışında bırakmışken, sonraki kararında, bir üye devlette hukuken satılabilen bir 

ürünün diğer üye devletlerden birinde satış teşvik yöntemlerinden birine doğrudan 

uygulanan yasak nedeniyle yerli ürünlere göre daha fazla etkilenebileceğini belirtmiş 

ve hukuken eşit uygulanmakla birlikte fiilen eşitlik sağlamayan bu tür bir durumun 
AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamına gireceğini ve üye devletin ancak AT 

Antlaşması 30. maddeye veya kamu yararının zorunlu kıldığı hallere dayanarak 

uygulamasını meşrulaştırabileceğini ifade etmiştir. 

İsveç’in, radyo ve televizyonlarda ve satış noktalarına dağıtılan dergiler 

haricindeki dergilerde alkollü içkilerin reklamının yapılmasını yasaklamasıyla ilgili 
davada339 ATAD, Keck kararındaki inceleme şekline sadık kalarak, bahse konu 

düzenlemenin yerli ve diğer üye devletlerden ithal edilen ürünlere eşit bir biçimde 

uygulanmakla beraber bu tür bir genel reklam yasağının tüketicilerin sosyal 

uygulamaları ve yerel alışkanlıkları da göz önüne alındığında, ithal ürünlerin yerli 

ürünlere nazaran piyasaya girmelerini daha fazla kısıtladığını belirterek söz konusu 

reklam yasağının AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamına girdiğine karar 

vermiştir. 

Reklam yasaklarına ilişkin olarak ATAD’ın tavrı net bir şekilde ortaya 

konulamamakla birlikte, verdiği kararları kısaca toparlamak gerekirse; alkollü 
içeceklere yönelik her türlü reklamın yapılmasına ilişkin yasağın ve bir üye devlet 

piyasasına girmek için en elverişli yöntem olarak ifade edilen televizyon reklamı 

yapılmasına ilişkin yasağın AT Antlaşması 28. maddeyi ihlal ettiği, bir ürün 

grubunun reklamlarının eczane dışında yapılamayacağına ve dağıtım sektörünün 

’39 Case C-405/98, Konsumentombudsmannen (KO) v Gourmet International Products AB (GIP) 
[2001] ECR 11795. 
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televizyon aracılığıyla reklam yapamayacağına ilişkin yasakların ise AT 

Antlaşmasının 28. maddesi kapsamı dışında kaldığına karar vermiştir.340 

AT AD, satış düzenlemelerine ilişkin incelemesini, belirli ürünlerin satışının, 

belirli satış yerlerinde yapılmasını öngören ulusal kurallara da uygulayarak, 
Yunanistan’ın küçük çocuklar için işlenmiş süt satışını sadece eczanelerle sınırlayan 

mevzuatı hakkında, söz konusu mevzuatın bir satış düzenlemesi teşkil ettiğini ve AT 

Antlaşmasının 28. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.341 

Hollanda yasalarına uygun şekilde eczacılık faaliyetinde bulunan ve aynı 

zamanda reçeteli ve reçetesiz olarak satılabilen beşeri tıbbi ürünlerin internet 
aracılığıyla satışını da yapan bir şirketin342, Almanya’da bu tür ürünlerin sadece 
eczanelerde satılmasına izin verilmesi nedeniyle Almanya’ya internet aracılığıyla 

satış yapması engellenmeye çalışılmıştır. ATAD öncelikle Almanya’da geçerli olan 

ve beşeri tıbbi ürünlerin eczaneler dışında satılmasını yasaklayan kuralı bir satış 

düzenlemesi olarak değerlendirmiş ve daha sonra bu düzenlemenin ayrımcı nitelik 
taşıyıp taşımadığını incelemeye geçmiştir. Bu bağlamda ATAD, düzenlemenin gerek 

yerli gerekse diğer üye devletlerde yerleşik olan eczaneler bakımından hukuken eşit 

şekilde uygulanmakla beraber, internet aracılığıyla yapılacak ilaç satışının, Alman 

eczaneleri bakımından piyasaya girmek için ekstra ve alternatif bir satış yöntemi 

teşkil ettiğini, oysa söz konusu yöntemin, diğer üye devletlerde bulunan eczaneler 

bakımından Alman piyasasına girmek için büyük önem taşıdığına işaret etmiştir. Bu 

kapsamda ATAD, bahse konu yasağın AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamına 

girdiğini belirtmiş ve reçete ile satılabilecek ürünlerin internet aracılığıyla satışına 

3411 Weatherill, Recent Developments in the Law Goveming the Free Movement of Goods in the 
EC’s Intemal Market, European Review of Contract Law, Vol.2, 2006, pp.90-111:97-100. 

341 Case C-391/92, Commission v Greece [1995] ECR 1-1621. ATAD, Komisyon tarafından, 
Yunanistan’da bu tip ürünlerin üretilmediğinin ileri sürülmesinin varılan sonucu 
etkilemeyeceğini, aksi takdirde AT Antlaşması 28. maddenin, ticaretin genel düzeniyle ilgili ve 
ayrım gözetilmeksizin uygulanan ulusal düzenlemeler bakımından uygulanmasının zaman 
içinde değişebilen farazi durumlara dayanacağı bu durumda ise, aynı mevzuat bir üye devlette 
28. madde kapsamında değerlendirilecekken, diğer bir üye devlette değerlendirilemeyeceği 
gibi mantık dışı bir uygulamaya mahal vereceğini belirmiştir. 

’4~ Şirketin satış kurallarına göre, internet aracılığıyla satış yaparken gerek Hollanda gerekse 
tüketicinin bulunduğu diğer üye devletin satışa konu teşkil eden ürünlere ilişkin kurallarını göz 
önünde bulundurarak içlerinden en katı kurallara sahip olana uygun hareket edilmesi 
gerekmekteydi. Somutlaştırmak gerekirse, bir beşeri tıbbi ürünün satışı esnasında her iki 
ülkeden biri bu ürünün satışını reçeteye tabi tutmuşsa, şirket bu ürünü reçete ile satmaktaydı. 
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izin vermeyen düzenlemenin AT Antlaşması 30. maddeye dayanılarak 
meşrulaştırılabileceği, fakat reçetesiz satılabilecek ürünler için bu tür bir gerekçenin 
kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. 343 ATAD’m iç pazarın oluşturulmasına yönelik 
verdiği kararlar içinde, işlerinin ticari hacmi ne büyüklükte olursa olsun, bir tacirin 

bir başka üye devlette dağıtım ve perakende ağı kurmaksızın internet aracılığıyla o 

üye devletin pazarına girebilmesine olanak sağlaması bakımından bu kararın özel bir 
önemi vardır. 

Son olarak ATAD’m, Avusturya’nın ülke sınırları içinde ödüllü bulmaca 

veya oyun içeren dergilerin satışına izin vermeyen düzenlemesi ile ilgili olarak 

verdiği kararma ürünlerin karşılaması gereken özellikler ve satış düzenlemeleri 

kavramları bakımından ilginç bir değerlendirme olması sebebiyle değinmekte fayda 

vardır. ATAD, söz konusu yasağın satış teşvik yöntemlerinden birine (ödüllü 
bulmaca) yöneltilmiş olmasına rağmen, söz konusu ödüllü bulmaca derginin 

içeriğinin bir parçasını oluşturduğu ölçüde yasağın bir satış düzenlemesiyle ilişkili 

olmadığını belirtmiştir. Ayrıca bu tür bir kısıtlama sebebiyle, bir başka üye devlette 

kurulmuş olan işletme, ihracat yapacağı üye devlet piyasasına girmek için derginin 

içeriğini değiştirmek zorunda kalacağından, düzenlemenin AT Antlaşmasının 28. 

maddesi çerçevesinde miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir teşkil ettiğine karar 
vermiştir.344 

2.4.4 Miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler 

bakımından özellik arz eden bazı hususlar 

Miktar kısıtlamaları bakımından özellik arz eden hususlar yukarıda ifade 
edilmekle birlikte345 konunun akışını bozmamak için değinilmeyen bazı hususları 

burada ele almakta fayda vardır. 

343 Case C-322/01, Deutscher Apothekerverband eV v 0800 DocMorris NV [2003] ECR 1-14887. 
344 Case C-67/97, Ditlev Bluhme [1998] ECR 1-8033.; Case C-368/95, Vereinigte Familiapress 

Zeitungsverlags-und vertriebs GmbH v Bauer Verlag [1997] ECR 1-3689. 
343 Üye devletlerin özel hukuk kişilerinin hareketlerinden dolayı sorumlu tutulabilmeleri, Üye 

devletlerin AT Antlaşmasının 28. maddesi bakımından sorumluluklarını yerine getirirken 
hareketsiz kalmalarından veya yeterli/gerekli tedbirleri almamalarından sorumlu 
tutulabilmeleri, Topluluk hukukuna aykırılık teşkil edecek fiil ve düzenlemelerden kaçınmaları 
gerektiği vb. 
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i Bir üye devletin bir bölümünde yürürlükte olan bir ulusal düzenlemenin, 

ülkenin genelinde uygulanmadığı gerekçesiyle malların serbest dolaşımı 

çerçevesinde kısıtlayıcı veya koruyucu etkiye sahip olmadığı iddia edilemez. 

Bu husus ATAD tarafından da birçok kez belirtilmiş ve söz konusu uygulama 

her ne kadar ülkenin bir bölümünde geçerli olsa da, diğer üye devletlerden 

gelen mallar bakımından Topluluk içi ticaret üzerinde etkiye sahip olduğunu 
ifade etmiştir.346 

ii) AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamında, bir üye devletin ulusal 

düzenlemelerinin diğer üye devletlerden gelen ürünlere karşı ayrımcı bir 

uygulama teşkil edip etmediği veya bu ürünlere karşı yerli üretimi teşvik 
edici bir rolü olup olmadığı meselesi sıklıkla gündeme gelmektedir. Buna 

karşılık, daha az rastlanan tersine ayrımcılık (reverse discrimination) olarak 

adlandırılan durumlarda, bir üye devletin ulusal düzenlemesi yerli ürünlere 

karşı ayrımcı nitelikte de olabilmektedir. Bu hususla ilgili olarak Topluluğun 

faaliyetlerini düzenleyen AT Antlaşmasının 3. maddesine bakıldığında 
belirlenen faaliyetlerin üye devletler arasında olduğunun ifade edildiği 
görülmektedir.347 Antlaşmanın geneline bakıldığında da herhangi bir maddede 
ithalat veya ihracata konu oluşturmayan, bir üye devletin sınırları dahilinde 

gerçekleşen mal hareketlerine ilişkin o üye devlet tarafından uygulanan bir 

kısıtlamanın yasaklanmadığı görülmektedir. Bu durumda bu tür kısıtlamaların 

AT Antlaşmasına aykırı düşmediği söylenebilir.348 ATAD, Hollanda’nın 
ücretsiz hediyeler aracılığıyla satış teşvikini yasaklayan ulusal düzenlemesi 

ile ilgili olarak önüne gelen bir davada, davaya konu olan ürünler arasında, 

Hollanda’da üretilen ve orada satışı yapılan ansiklopediler bakımından bu 

ulusal düzenlemenin uygulanmasının ithalat veya ihracat ile hiçbir ilişkisinin 

346 Joined Cases C-l/90 and C-176/90, Aragonesa de Publicidad and PubUvıa v Departamento de 
Sanidad [1991] ECR 1-4151; Joined Cases C-277/91, C-318/91 and C-319/91, Ligur Cami and 
Others [1993] ECR 1-6621. 

347 Madde 3: Topluluğun faaliyetleri, 2’nci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu 
Antlaşmada öngörülen şartlara ve sürelere uygun olarak: (a) Üye devletler arasında, malların 
ithalat ve ihracatında, gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili diğer tüm tedbirlerin 
yasaklanmasını; (c) Üye devletler arasında, malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımına ilişkin engellerin kaldırılması ile şekillenen bir iç pazarı; kapsar. 

348 Oliver and Jarvis, 2003: 31 vd. ve 147. 
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olmadığı ve bu nedenle bu ürün açısından konunun AT Antlaşmasının 28 ve 

29. maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir.349 Benzer 
şekilde Belçika’nın, ülkesinde üretilen tereyağlarmm paketlerinde belirli 

hususların belirtilmesini gerektiren düzenlemesiyle ilgili olarak ATAD, bu tür 

bir ulusal düzenlemenin Topluluk hukukuyla uyumlu olmak ve diğer üye 
devletlerden gelen ürünlere uygulanmamak şartıyla AT Antlaşmasının 28. 
maddesini ihlal etmeyeceği sonucuna varmıştır.350 Buna mukabil ATAD, bir 
Fransız vatandaşının, özel bir yetkilendirme gerektiren bir ifadeyi, bu tür bir 

yetkilendirmeyi haiz olmaksızın ürün etiketlerinde kullanması dolayısıyla 
önüne gelen bir davada, Fransız Flükümetinin, Fransa topraklarında 
gerçekleşen ve Fransız vatandaşının Fransız ürünlerini piyasaya arzı 

nedeniyle ortaya çıkan olaya Topluluk hukukunun uygulanamayacağı 

yönündeki iddiasını kabul etmemiştir. ATAD, Dassonville fonnülüne atıfta 

bulunarak, AT Antlaşmasının 28. maddesinin, Topluluk içi ticareti doğrudan 
ya da dolaylı olarak, fiilen veya potansiyel olarak engelleyebilecek üye 

devletlerce çıkarılan bütün ticari kuralları kapsadığını belirtmiştir. Bu 

çerçevede ATAD, davaya konu olan tedbirin, ithal edilen ürünlerin zararına 

yerli ürünlerin piyasaya arzına yardımcı olduğu ve en azından potansiyel 
olarak Topluluk içi ticareti kısıtladığını ifade etmiştir.351 Burada 28. maddenin 
münhasıran bir üye devletin iç işlerini ilgilendiren düzenlemelerine de 
uygulanabileceği sonucunu çıkarmamak için, “Topluluk içi ticareti etkilediği” 
ifadesiyle birlikte okunmalıdır. Böylece ATAD’m, önceki kararları ile ters 

düşmediği gözlemlenebilir.352 

Case 286/81, Criminal proceedings against Oosthoek's Uitgeversmaalschappij BV [ 1982] ECR 
4575. 

Case 98/86, Ministere public v Mathot [1987] ECR 809. 
Joıned Cases C-321, 322, 323, 324/94, Pistre [1997] ECR 1-2343. 

Daha geniş bilgi için Bkz. Spaventa, Case C-254/98, Schutzverband gegen unlauteren 
Wettbewerb v. TK-Heimdienst Sass GmbH, Judgment of 13 January 2000, not yet reported, 
CML Rev, Vol.37 2000, pp.1265-1275. 
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iii) Miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirlere ilişkin 

yasaklar sadece ulusal düzenlemelere değil, aynı zamanda Topluluk 

kuramlarınca kabul edilen tedbirlere de uygulanır.353 

2.4.5 ihracatta miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler 

Bu başlık altında, özellikle ihracata uygulanan kısıtlamalar bakımından 

özellik arz eden hususlar üzerinde durulmaya çalışılacaktır. İthalata ilişkin AT 
Antlaşmasının 28. maddesine paralel olarak, AT Antlaşmasının 29. maddesinde de 
ihracata ilişkin miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler 

yasaklanmaktadır. 28 madde gibi 29. madde de doğrudan etkiye354 sahiptir.355 

İthalata uygulanan kısıtlamalar konusundaki kararlarına kıyasla ATAD’ın 
ihracat kısıtlamalarına ilişkin kararı oldukça azdır. Bu, devletlerin genellikle ithalat 

üzerinde kısıtlamaya gitmeyi daha sıklıkla tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. 

İhracat üzerinde kısıtlamalar gerek ekonomik gerekse politik sebeplerle 
olabilmektedir. 

Yukarıda da izah edildiği gibi ithalata uygulanan bir tedbir, yerli ürünlere ve 

ithal ürünlere eşit şekilde uygulansa dahi, AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamına 

girebilecektir. Benzer şekilde uygulanan ihracata ilişkin bir tedbirin AT 

Antlaşmasının 29. maddesi çerçevesinde nasıl değerlendirildiğini görmek için ATAD 

kararlarına bakmak gerekmektedir. 

Hollanda’da tüm et ürünleri imalatçılarının stoklarında at eti 

bulundurmalarım yasaklayan356 ulusal kurallar nedeniyle ortaya çıkan ihtilafta 

ATAD, özellikle ihracatın kısıtlanmasına ilişkin özel bir etki ve amaca sahip 

tedbirlerin AT Antlaşması 29. madde kapsamda değerlendirileceğini belirterek, 

mevcut olaydaki gibi yerli piyasaya arz edilecek ürünler ve ihraç edilecek ürünler 

Case 15/83, Denkavit Nederland BV v Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten [1984] 
ECR 2171. 

354 Bkz. dipnot 84 ve 86. 
355 Case 83/78, Pigs Marketing Board v Redmond [ 1978] ECR 2347. 
356 Söz konusu düzenlemeyle, at eti ithalatının yasak olduğu veya yasak olmamakla birlikte 

tüketilmesine yönelik itirazların olduğu üçüncü ülkelere yapılacak et ürünleri ihracatının 
güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktaydı. 
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bakımından ayrım gözetmeyen ulusal düzenlemelerin AT Antlaşması 29. madde 

kapsamına girmeyeceğine karar vermiştir.357 

AT Antlaşmasının 29. maddesi, 28. maddesi gibi ayrım gözetilerek 
uygulanan eş etkili tedbirleri yasaklamaktadır. ATAD bir kararında, Topluluk 

hukukunca getirilen istisnai durumlar haricinde, Antlaşmanın sadece ihracata 

uygulanacak ihracat lisansı veya benzeri standart sertifikaları gibi miktar 

kısıtlamalarına eş etkili tedbir oluşturan uygulamalara izin vermediği ve bu tür 

uygulamaların Topluluk içi ticareti doğrudan veya dolaylı şekilde, fiilen veya 
potansiyel olarak etkilemesi nedeniyle 29. maddeyi ihlal ettiğine karar vermiştir. 
ATAD’m bu kararda AT Antlaşması 29. maddeye Dassonville formülünü uygulama 

girişimi, bizzat ATAD tarafından sonraki tarihli kararlarında benimsenmemiştir. 29. 

maddeye ATAD kararları çerçevesinde bakıldığında, sadece ayrım gözetilerek 

uygulanan eş etkili tedbirler yasaklanmaktayken358 ayrım gözetilmeksizin uygulanan 
tedbirler ve satış düzenlemeleri bu madde kapsamında hukuka uygun kabul 
edilmektedir. 

Bu hususta ATAD’ın 29. madde çerçevesinde verdiği kararlar ile 28. madde 

kapsamında verdikleri arasında paralellik mevcuttur. ATAD, atık yağların 

toplanması ve imhasına ilişkin olarak, bu malların imha veya yeniden kullanım için 
bir başka üye devletteki bir şirkete ihraç edilmelerini yasaklayan ulusal 

düzenlemelerin 29. maddeye aykırı olduğuna karar vermiştir.359 

AT Antlaşmasının 29. maddesi, ihracata, yerli piyasaya arz edilecek ürünlere 
uygulanmayan şartlar getirilmesini de yasaklamaktadır. ATAD, bir ulusal düzenleme 
uyarınca yerli üreticilerin belirli bir üye devlete bir ürün ihraç edebilmeleri için yerli 

piyasaya arz edilecek ürünler bakımından yerine getirilmesi şart koşulmamış 

kurallara uymaları zorunluluğunun, yerli üretimi veya yerli piyasayı daha avantajlı 

35 Case 15/79, P.B. Groenveld BVv Produktschap voor Vee en Vlees [1979] ECR 3409. 
358 ATAD bir adım daha ileri gittiği bir kararında, ayrım gözetilerek uygulanan her türlü tedbirin 

AT Antlaşması 29. madde kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, üye devletler arası 
ticareti engellediği iddia edilen uygulamanın oldukça belirsiz ve dolaylı bir etkiye sahip olması 
nedeniyle bu tür bir ihlalden sorumlu tutulamayacağını ifade etmiştir. (Case C-412/97, ED Sri 
V Italo Fenocchic [1999] ECR 1-3845.) 

359 Case 172/82, Fabricants raffıneurs d'huile de graissage v Inler-Huiles [1983] ECR 555. 

100 



konuma getireceğini ifade ederek söz konusu uygulamanın 29. maddeyi ihlal ettiğine 
karar vermiştir.360 Yine bu kapsamda ATAD, Ispanya’nın bir üye devlete toptan ihraç 
edilebilecek Rioja şarabı miktarını ulusal düzenlemelerle sınırlandırması nedeniyle 

önüne gelen davada, söz konusu sınırlamanın ülke içi satışa uygulanmaması 

nedeniyle. 29. maddeye aykırılık bulunduğuna karar vermiştir.361 

2.4.6 Ticari nitelikli devlet tekelleri 

Ticari nitelikli devlet tekelleri, Topluluk içinde mal ticareti üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olmaları sebebiyle malların serbest dolaşımını kısıtlayabilmektedir. 

AT Antlaşmasının 31. maddesi bu tür bir durumun ortaya çıkmaması için 

getirilmiştir.362 Söz konusu madde, ATAD’m da birçok kez ifade ettiği gibi, ticari 
nitelikli devlet tekellerinin kaldırılmasını gerektirmemekle birlikte, bu tekellerin şekil 

değiştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır.363 Bahse konu maddede yer alan hükme 
göre üye devletler, ticari nitelikteki devlet tekellerini, malların temini ve pazarlama 

şartları bakımından, üye devlet vatandaşları arasında ayrımcılık olmamasını 

sağlayacak şekilde düzenleyecektir. 

AT Antlaşmasının 31. maddesi, Antlaşmanın 28. ve 29. maddeleri 

bağlamında mal teşkil eden ürünler bakımından uygulama alanı bulacaktır. Bu husus 

Case C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation [2005] ECR 1-9543. 

Case C-47/90, Etablissements Delhaize fr 'eres et Compagnıe Le Lion SA v Promalvin SA and 
AGE Bodegas Unidas SA. [1992] ECR 1-3669. 
Madde 31: (1) Üye devletler, ticari nitelikteki devlet tekellerini, malların temini ve pazarlama 
şartlan bakımından, üye devlet vatandaşları arasında ayrımcılık olmamasını sağlayacak şekilde 
düzenler. 

Bu madde hükümleri, bir üye devletin, hukuken veya fiilen, üye devletler arasındaki ithalatı 
veya ihracatı doğrudan veya dolaylı olarak, denetlemek, belirlemek veya kayda değer ölçüde 
etkilemek için kullandığı kuramlara da uygulanır. Bu hükümler, devlet tarafından başkalarına 
devredilen tekellere de uygulanır. 
(2) Üye devletler, l’inci fıkradaki ilkelere aykırı olan veya üye devletler arasında gümrüklerin 
ve miktar kısıtlamalarının yasaklanması ile ilgili maddelerin kapsamını daraltan yeni tedbirler 
getirmekten kaçınır. 
(3) Tarım ürünlerinin piyasaya sürülmesini veya en iyi şekilde değerlendirilmesini 
kolaylaştırmaya yönelik bir düzenlemeye sahip olan ticari nitelikteki bir devlet tekeli söz 
konusu olduğunda, ilgili üreticilerin istihdamı ve yaşam standardı bakımından eşdeğer 
güvenceler sağlamak üzere, bu maddede yer alan kuralları uygulamada bazı adımlar 
atılmalıdır. 

Case 59/75, Manghera and others [1976] ECR 91. 
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ATAD’m, 31. maddenin uygulama alanını değerlendirdiği bir kararında da 

görülmektedir.364 ATAD, söz konusu maddede yer alan ifadelerden yola çıkarak, 31. 
maddenin mal ticaretine mal ticaretine ilişkin olduğu ve hizmet sektöründeki 

tekellerle ilgili olmadığını belirtmiş, televizyonlardaki ticari reklamların da, hizmet 
niteliği taşımaları sebebiyle söz konusu madde çerçevesinde değerlendirilmeyeceğini 
ifade etmiştir. Ayrıca, 31. madde prensip olarak, Topluluk menşeli ürünler ve üçüncü 

ülke meşeli olup da Topluluk içinde serbest dolaşıma girmiş ürünler bakımından 

uygulanabilecektir.365 

AT Antlaşmasının 31. maddesinde açık bir şekilde ifade edildiği üzere, söz 

konusu madde sadece ticari nitelikli devlet tekellerine uygulanır. Bu şekilde bir 

açıklık olmasaydı dahi, 31. maddenin, AT Antlaşmasının “Malların Serbest 

Dolaşımı” başlığı altında düzenlenen “Üye Ülkeler Arasında Miktar Kısıtlamalarının 
Yasaklanması” bölümünde yer alması da bizi, söz konusu maddenin hizmet ve 

üretim tekelleri gibi devlet tekellerini kapsamadığı sonucuna götürebilirdi.366 

Ticari nitelikli devlet tekeli, malların ithali ve/veya ihracı için kanunla 

kendisine inhisari haklar verilmiş kamu teşebbüslerini ifade etmektedir. Devlet tekeli 

olması sebebiyle üye devletin, ya söz konusu tekeli kontrol etmesi ya da üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olması gerekmektedir.367 

Doğrudan etkiye368 sahip olan AT Antlaşmasının 31. maddesinin uygulama 
alanı, üye devletlerin ticari nitelikli devlet tekelleri aracılığıyla Topluluk içinde mal 

ticaretini etkileyebilecekleri bütün durumları içermektedir. Söz konusu maddenin 
uygulanması için ön şart, bir ticari devlet tekelinin varlığı ve bu tekelin, ithalat veya 

ihracata ilişkin inhisari haklan, ticaret ve üretim gibi faaliyetler üzerindeki inhisari 

hakları, hakim durumu gibi etkenler ile üye devletler arasında mal ticaretini önemli 

364 Case C-155/73, Sacchi [1974] ECR 409. 
365 Oliver and Jarvis, 2003: 430. 

’66 Mathijsen, A Guide to European Union Law, London, 2004:274. 
367 Örneğin, üye devletin söz konusu tekelde sermaye yada oy çoğunluğuna sahip olması, yönetim 

organı üyelerinin çoğunluğunu atayabilmesi vb. Tekinalp ve Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, 
İkinci Bası, İstanbul, 2000:327. 

36S Bkz. dipnot 84 ve 86. 

102 



ölçüde etkileyebilecek olmasıdır.369 Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, söz 
konusu hükümlerin, devlet tarafından başkalarına devredilen tekellere de 

uygulanacağı hususudur. 

Kısaca AT Antlaşmasının 31. maddesinin uygulama alanı bulabilmesi için; 

ticari nitelikli bir devlet tekelinin varlığı, söz konusu tekelin malların temini ve 

piyasaya arz şartları bakımından ayrıcalıklı hak ve yetkilere sahip olması ve üye 

devletin söz konusu tekel vasıtasıyla Topluluk içi ticareti hukuken ve fiilen 

etkilemesi gerekmektedir. 

Tarım ürünleri ile ilgili olarak AT Antlaşması 31(3). maddede özel bir hüküm 

yer almaktadır. Tarım ürünlerinin piyasaya sürülmesini veya en iyi şekilde 

değerlendirilmesini kolaylaştırmaya yönelik bir düzenlemeye sahip olan ticari 

nitelikteki bir devlet tekeli söz konusu olduğunda da yine 31. maddede ifade edildiği 

gibi ayrımcılığı kaldırmaya yönelik hükümler uygulanacak, fakat bu uyumlaştırma 

sürecinde üreticilerin durumu da gözönünde tutulacaktır. 

AT Antlaşmasının 31. maddesi ve 28-30. maddelerinin uygulama sahaları 

bakımından netlik bulunmamaktadır. Prensip olarak 31. madde, sadece bir ticari 

devlet tekelinin varlığı ve işletilmesi ile yakından bağlantılı devlet tedbirlerine ilişkin 

olarak uygulanabilirken, bu tür bir bağlantının olmaması durumunda söz konusu 

tedbirler, AT Antlaşmasının 28. maddesine tabi genel tedbirler olarak kabul 
edilebilecektir. Uygulama açısından konuya bakıldığında, söz konusu maddeler 

arasında, “bağlantılı olma haliyle” ilgili olarak bir belirsizlik vâki olması durumunda, 
bu belirsizlik AT Antlaşması 31. maddenin üye devlet vatandaşları arasında 
ayrımcılık yapılmasını yasaklaması ve maddenin esası bakımından AT 

Antlaşmasının 28. maddesinde öngörülen yasağa çok benzemesi sebebiyle sınırlı bir 

etkiye sahip olacaktır. Fakat AT Antlaşması 30. madde çerçevesinde konuya 

bakıldığında durum farklılık arz etmektedir. ATAD’ın AT Antlaşması 31. madde 

bakımından, AT Antlaşması 30. maddede düzenlenen istisna hallerine dayanılıp 

dayanılamayacağma ilişkin açık bir kararı bulunmamaktadır. Uygulama açısından bu 

Sierra, Exclusive Rights and State Monopolies Under EC Law (Article 86 [Former Article 90] 
of the EC Treaty), Oxford, 2000:75 vd. 
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noktada bir fark doğabilecek ve tedbirlerin sınıflandırılması neticesinde söz konusu 

tedbirlerin haklı gerekçelerle kabul edilebilir olup olamayacakları belirlenecektir.370 

2.4.7 Tarım 

Bu başlık altında miktar kısıtlamalarına ve miktar kısıtlamalarına eş etkili 

tedbirlere ilişkin yasakların, tarım ürünleri söz konusu olduğunda nasıl 

uygulanacağına değinilecektir. 

Bir ürün ile ilgili ortak piyasa düzeninin371 olmaması halinde üye devletlerin 
ithalatta ve ihracatta kota uygulayıp uygulamayacakları sorusuna, ATAD 

entegrasyon yanlısı bir yaklaşım sergileyerek red cevabı vermiştir.372 ATAD, AT 
Antlaşmasının 32(2). maddesinde, AT Antlaşması 33 ila 38. maddelerde aksi 

öngörülmediği müddetçe, ortak pazarın kurulmasına ilişkin kuralların tarıma da 

uygulanacağına ilişkin hükmü esas alarak, geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte 
malların serbest dolaşımı hükmünün tam olarak uygulamada olduğu sonucuna 

varmıştır. ATAD aynı gerekçeyi miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirlerle ilgili 

olarak da kullanmaktadır. Örneğin ATAD, Fransa’da baş gösteren patates kıtlığı 
neticesinde, Fransız Hükümetinin patates ihracatçılarının, Fransız otoritelerince 

uygun bulunacak bir ihracat bildiriminde bulunmasını öngören uygulamasının AT 

Antlaşması 29. maddesine aykırı olduğuna karar vermiştir.373 

ATAD’m yukarıda belirtilen kararlarında açıkça ifade ettiği gibi, AT 
Antlaşmasının 28-30. maddeleri tarım ürünlerine de doğrudan uygulandığı için, ortak 
piyasa düzenlerini oluşturan Topluluk mevzuatının bu maddelere uygun olma 

zorunluluğu da göz önüne alındığında, bu hükümlere ortak piyasa düzenleri oluşturan 

mevzuatta tekrar yer vermek gereksiz bir uygulama teşkil edecektir. ATAD bu 

hususu bir kararında, Toplulukta geçiş dönemi sona erdikten sonra miktar 
kısıtlamalarına eş etkili tedbirlere ilişkin yasağın, ortak piyasa düzenlerinin 
kapsamına giren ürünler bakımından da söz konusu ortak piyasa düzenleri açık bir 

170 Oliver and Jarvis, 2003:427 vd. 
171 İlgili olduğu tarım ürünü grubu için fiyat mekanizmaları, doğrudan destek sistemleri, dış ticaret 

düzenlemeleri gibi tedbirler içeren ortak tarım politikası rejimleridir. 

372 Case 48/74, Charmasson v Minister of Economic Affairs [1974] ECR 1383. 
373 Case 68/76, Commission v France [1977] ECR 515. 
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yasak düzenlememiş olsa da uygulanacağına karar vermiştir.374 ATAD bir kararında 

ortak piyasa düzeni kapsamına giren bir ürün hakkında yargılama söz konusu 
olduğunda, sorunun ilk olarak, AT Antlaşmasının ortak pazarın kurulmasına ilişkin 

genel kurallar çerçevesinde değil, AT Antlaşmasının 32(2). maddesinin de işaret 

ettiği gibi ortak tarım politikasına ilişkin özel hükümler çerçevesinde ele alınacağını 

ifade etmiştir. Dolayısıyla, eğer bir ulusal düzenleme ortak piyasa düzenini kuran 

kurallara aykırı ise, ATAD’m AT Antlaşmasına uygunluk bakımından inceleme 

yapmasına gerek yoktur.375 Bir başka ifadeyle, bir ulusal düzenleme, AT 

Antlaşmasının 28-30. maddelerinden önce, ortak piyasa düzenlerine ilişkin kuralların 
çevrelediği bir alanda değerlendirilecektir. Bu tür özel hükümlerin olmaması halinde 

ise, ulusal düzenleme 28-30. maddeler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

ATAD, bir üye devletin ulusal mevzuatıyla kurduğu ve kendisine verilen 

zorlayıcı yetki vasıtasıyla bir kurumun idare ettiği, ulusal veya bölgesel düzeyde bir 

piyasaya arz sisteminin, bazı tedbirler376 aracılığıyla ilgili piyasayı kontrol etmeye 
yetkili veya onun bir parçası olması halinde bu durumun Antlaşmanın 28-30. 

maddelerine aykırılık teşkil edeceğine karar vermiştir. 

Ayrıca unutulmamalıdır ki, AT Antlaşması 28 ve 29. maddeleri sadece üye 

devletler arasında ticarete engel oluşturabilecek durumları yasaklarken, ortak piyasa 

düzenlerinde bir adım daha ileri gidilerek, düzenlemelerde genellikle üye devletlerin 

iç piyasalarındaki ticaret kısıtlamaları da yasaklanmıştır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, ATAD birçok kararında, 28 ve 29. madde 

kapsamına giren ulusal düzenlemelerin, ortak tarım politikası amaçlarının 

geliştirilmesine yönelik olarak tasarlandığı gerekçesiyle haklı gösterilemeyeceğine 

karar vermiştir.377 

Cases 3,4 and 6/76, Kramer [1976] ECR 1279. 

Case 177/78, McCarren [1979] ECR 2161. 
ATAD, söz konusu tedbirlere örnek olarak, bu kuramların yetkisi dahilindeki ürünler 
bakımından, üreticilerin ancak ilgili kuruma kaydolarak ürünleri piyasaya arz edebilmeleri, 
belirlenen koşullar dahilinde söz konusu kurum veya şubeleri aracılığıyla yapılan satışlar 
haricindeki tüm satışların yasaklanması ve söz konusu kurumun izin verdikleri haricinde ilgili 
malların tüm nakil yollarının yasaklanması gibi hususları vermiştir. 
Case 216/84, Commission v France [1988] ECR793. 
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2.5 İthalat ve İhracata Uygulanan Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili 
Tedbirlere İlişkin İstisnalar 

2.5.1 Genel olarak 

AT Antlaşmasının 28. ve 29. maddelerinde düzenlenen ithalat veya ihracat 

üzerindeki miktar kısıtlamaları veya miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirlere ilişkin 

yasaklar bakımından, üye devletlerce ileri sürülebilecek istisna hallerinin 

incelenmesine geçmeden önce, ATAD tarafından üye devletlerin bahse konu 

maddelere aykırı şekilde aldıkları tedbirlerin söz konusu yasak kapsamından bir 

istisna maddesine dayanarak kurtulup kurtulamayacağına ilişkin olarak yapılan 

değerlendirmelerde her defasında göz önünde bulundurulan orantılılık ilkesi ile temel 
haklar üzerinde durulmasında fayda vardır. 

- Orantılılık ilkesi 

Orantılılık ilkesi, AT Antlaşmasının değişik maddelerinde378 yer alan ve 
ATAD tarafından da başvurulan hukukun genel ilkelerinden biridir. Söz konusu ilke, 

ulaşılmak istenen amaç ile bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan hukuki veya 

idari araçlar arasında makul bir ilişki olmasını ifade etmektedir.'7'' Orantılılık ilkesi 

iki farklı uygulama alanına sahiptir. İlki, Topluluk ve üye devletlerin fiillerinin ex 
post değerlendirilmesidir. Bu çerçevede orantılılık ilkesi ATAD tarafından hukukun 

yazılı olmayan genel ilkesi olarak kullanılmıştır. İkinci uygulama alanı ise, orantılılık 
ilkesinin Topluluk tasarruflarının hazırlık safhasında ex arıte değerlendirilmesidir.380 

Orantılılık ilkesinin yargısal denetiminde, söz konusu ilke aracılığıyla bazı 

durumlarda ulusal mahkemeler,381 bazı durumlarda ise ATAD,382 kısıtlayıcı tedbir ile 

378 Örneğin, AT Antlaşmasının 5, 30, 39(3) ve 85(3). maddeleri orantılılık ilkesine yer 
vermektedir. Ayrıca Topluluk tasarrufları orantılılık ilkesi bakımından incelenirken 
Amsterdam Antlaşması ile kabul edilen İkincillik ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına 
Dair Protokol’ün de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

179 De Burca, The Principle of Proportionality and its Application in EC Law, Yearbook of 
European Law, Vol.13, 1993, pp. 105-150:105. 

380 Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford, 2004:86 vd. 
381 Case 251/78, Firma Denkavit Futtermittel GmbH v Minister für Ernâhung [1979] ECR3369. 
’82 Case 189/95, Criminal Proceedings against Harry Franzerı [1997] ECR 1-5909. 
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izlenen amaçlar ve bu uygulamanın kişi özgürlükleri üzerindeki olumsuz etkileri 

arasında denkleştirici bir uygulama izlemektedir.383 

Orantılılık ilkesi üç temel esasa dayanır: 

i) Yapılacak müdahalede kullanılacak aracın ulaşılmak istenen 

amaca uygun olması (elverişlilik), 

ii) Söz konusu müdahalenin gerçekleştirilmesinin amaca ulaşılması 

için zorunlu olması (gereklilik) ve, 

iii) Yapılacak müdahalede kullanılacak aracın getireceği zararın, 

müdahalede bulunulmasaydı ortaya çıkması muhtemel zararı 

aşmamasıdır, (orantılılık) 

Bu esaslara paralel şekilde ATAD da, önüne gelen davalarda bahse konu ilkeye 

uyulup uyulmadığını araştırırken üç aşamalı bir test uygulamaktadır: (i) tedbirin 
ulaşılmak istenen amaca uygun olup olmadığı, (ii) tedbirin ulaşılmak istenen amaç 
için gerekli olup olmadığı, (iii) bireylere yük getiren tedbirin ulaşılmak istenen 

amaca göre aşırı olup olmadığıdır.38'4 

- Temel haklar 

ATAD tarafından önüne gelen davalarda kendilerine riayet edilip edilmediği 
gözetilen temel haklar da, hukukun genel ilkelerinin bir parçasını oluşturmaktadır.385 
Bu bağlamda, üye devletler takdir hakkına sahip oldukları alanlarda, bu haklarım 

kullanırken orantılılık ilkesini gözettikleri gibi, temel haklar386 bakımından da sahip 

oldukları takdir hakkının kullanımını değerlendirmeleri gerekmektedir.387 Üye 

Barnard, 2007:81 vd. 

De Burca, 1993: 106, 111 ve 113; Craig, De Burca, 2003: 372. 

Case C-260/89, ERTvDEP. [1991] ECR 1-2925. 
İfade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, meslek seçme ve bir işle uğraşma hakkı vs. 

Case 260/89, Ellinikı Radiophonia Tileorassi AE v Panellirıia Omospondia Syllogon 
Prossopikou v Dimotiki Etairia Pliroforissis and Sotirios Kouvelas [1991] ECR 1-2925.; Case 
C-200/96, Metronome Musik GmbH v Music Point Hokamp GmbH [1998] ECR 1-1953. 
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devletlerin, temel haklan sadece takdir hakkına sahip oldukları alanlarda değil 
Topluluk hukukunu uygularken de dikkate almaları gerekmektedir.-1** 

Malların serbest dolaşımı bakımından temel hakların fonksiyonu, söz konusu 

hakların, bir üye devlet tarafından uygulanan kısıtlamaları meşrulaştırma aracı olarak 

kullanılabilmesidir. Bir başka ifadeyle bir üye devlet, ticareti kısıtlayacak etkiye 

sahip bir ulusal düzenleme veya uygulamasını kamu yararının zorunlu kıldığı hallere 

dayanarak meşralaştırabildiğr189 gibi, temel insan haklarına dayanarak da 
meşrulaştırabilecektir. Esasen bu durumda, temel haklar da, aşağıda değinilecek olan 
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerden biri olarak tezahür etmektedir. 

ATAD, Topluluk hukuku bakımından temel hakların önemini, AT 

Antlaşmasında düzenlenen dört dolaşım özgürlüğü her ne kadar Antlaşma 

bakımından özel bir konuma sahip olsalar da, bir üye devletin söz konusu bu 

özgürlükleri kabul edilir bir gerekçeye dayanarak (halk sağlığı, kamu güvenliği vs.) 

kısıtlayabilmesi için, bahse konu uygulamanın Topluluk hukukunca tanınan temel 

haklarla uyumlu olması gerektiğini belirterek ortaya koymuştur.390 

ATAD’m önüne gelen bir davada, davacı, Avusturya makamlarının, ülkenin 

belli bir bölgesindeki ana yolda yetkili ulusal makamlardan izin alınarak 

gerçekleştirilen çevreci bir halk protestosuna izin vermesi ve bu nedenle ilgili yolun 

takriben 30 saat süreyle ulaşıma kapanması dolayısıyla, Almanya’dan İtalya’ya 
mallarının taşınmasının geciktiği ve bu sebeple zarara uğradığını, bu doğrultuda söz 

konusu uygulamanın AT Antlaşmasının 28. maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüştür. 
ATAD, öncelikle bahse konu uygulamanın, prensip olarak AT Antlaşmasının 5. 

maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde, AT Antlaşmasının 28. ve 29. maddelerinde 

yer alan yükümlülükleri ihlal ettiği ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir teşkil 

ettiğini tespit etmiştir. ATAD daha sonra, izin verilen protesto gösterisine yönelik 

Case 5/88, IVachaııf v Germany [1989] ECR 2609. 

Aşağıda belirtileceği üzere, kamu yararının zorunlu kıldığı haller tahdidi değildir. 
Case C-260/89, ERT v DEP. [1991] ECR 1-2925. (ATAD bu karardan önce de, üye devletlerin 
Topluluk hukukunu uygularken temel insan haklarına riayet etmeleri gerektiği yönünde karar 
vermiştir.); Case C-l 12/00 Schmidberger v Austria [2003] ECR I- 5659.: Case C-265/95 
Commission v France [1997] ECR 1-6959.; Case C-320/03, Commission v Austria [2005] ECR 
1-7929. 

108 



olarak üye devletçe ileri sürülen meşrulaştırma gerekçelerinin haklılığı ve yetkili 
makamların sahip olduğu takdir hakkını orantddık ilkesi çerçevesinde uygun şekilde 

kullanıp kullanmadığı hususlarını incelemiştir. AT AD, toplantı yapma ve ifade 

özgürlüğünün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) tanınan ve demokratik 
toplum yapısı için esaslı bir unsur olan temel haklardan olduğu ve mevcut durumda 

yetkili makamlarca malların serbest dolaşımını daha az kısıtlayacak bir başka 
tedbirin alınmasının mümkün olmadığını belirterek, verilen izin neticesinde ortaya 

çıkan kısıtlamanın AT Antlaşmasının 28. ve 29. maddelerini ihlal etmediğine karar 

vermiştir.191 Ayrıca ATAD, AİHS’de farklı ve üstün bir yere sahip olan ve hiçbir 

surette kısıtlama getirilemeyecek olan yaşam hakkı, işkence ve insanlık dışı muamele 
yasağı gibi temel haklar dışındaki, davaya da konu olan ifade ve toplantı özgürlüğü 
gibi temel hakların korunmasının, bir önceki grupta yer alanlar gibi mutlak 

olmamakla birlikte, sosyal amaçları çerçevesinde incelenmeleri gerektiğini 

belirtmiştir. Bir başka ifadeyle, mutlak olmayan bu tip temel haklar, kamu yararı 

gerekçesiyle ve kısıtlamanın amacı göz önüne alınarak, orantısız ve kabul edilemez 
bir müdahale teşkil etmediği ve teminat altına alınan hakların özüne halel getirmediği 

müddetçe kısıtlanabilirler.392 

2.5.2 AT Antlaşmasının 30. maddesi kapsamında belirlenen temel istisna 
halleri 

AT Antlaşmasının 28 ve 29. maddelerinde düzenlenen ithalat veya ihracat 

üzerindeki miktar kısıtlamaları veya miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirlere ilişkin 

yasaklar bakımından üye devletlerce dayanılabilecek temel istisna halleri 

Antlaşmanın 30. maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu madde, özellikle doğrudan 

ayrımcı nitelikte kısıtlamaların ve miktar kısıtlamalarının meşrulaştırılabilmesini 

sağlayacak tek yol olması sebebiyle önem arz etmektedir. 

Bir üye devletin 30. maddede belirtilen istisna hallerine dayanabilmesi için ön 

şart, ilgili alanda bir Topluluk düzenlemesinin olmamasıdır. Birleşik Krallık, 

İspaııya’daki mezbahaların, hayvanların kesim yapılmadan önce bayıltılmalarını 

391 C- 112/00, Schmidberger v Austria [2003] ECR I- 5659. 
392 Case C-62/90, Commission v Germany [1992] ECR 1-2575. 
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öngören Topluluk Direktifine uygun hareket etmedikleri gerekçesiyle, bu ülkeye 

kesimi yapılacak canlı hayvan ihracatını yasaklamıştır. Söz konusu yasak, 

Antlaşmanın 29. maddesine açıkça aykırı olmakla birlikte, Birleşik Krallık bu 

yasağın Antlaşmanın 30. maddesinde yer alan hayvan sağlığının korunması 

temelinde haklı gösterilebileceğini ileri sürmüştür. Ancak ATAD, bahse konu alanda 

bir Topluluk düzenlemesinin olması sebebiyle bu savunmayı reddetmiştir.'” 

Bu kapsamda belirtmek gerekir ki, Topluluk düzenlemesi bulunan bir alanda 

esas olan üye devletler arasında ki karşılıklı güvendir. Bir başka ifadeyle, yukarıda 

bahsedilen davada olduğu gibi, bir Topluluk düzenlemesine bir üye devlet tarafından 

riayet edilmediği gerekçesiyle, diğer bir üye devlet tarafından malların serbest 
dolaşımı kısıtlanamaz. Bu hususu ATAD, bahsedilen davada bir üye devletin kendi 

yetkisine dayanarak, diğer bir üye devlet tarafından Topluluk hukuku kurallarının 

ihlal edilmesini bertaraf etmek amacıyla, koruyucu veya düzeltici tedbirler 

alamayacağını ve üye devletlerin, kendi ulusal yetki alanı dahilinde gerekli 

denetimleri yerine getirdiği hususunda birbirlerine karşı güven duymaları gerektiği 
şeklinde ifade etmiştir. Topluluk kurumlarmca da, üye devletlerce Topluluk 
müktesebatına uygun hareket edildiği hususunda karşılıklı güven pekiştirilmeye 

çalışılmaktadır.394 

AT Antlaşmasının 30. maddesi aşağıdaki hükmü içermektedir: 

“28 ve 29’uncu 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 yasaklamalara veya kısıtlamalara engel teşkil 

etmez. Ancak, bu yasaklamalar veya kısıtlamalar, üye devletler arasındaki ticarette 

keyfî bir ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama aracı oluşturamaz. ” 

Case C-5/94, Hedley Lomas [1996] ECR 1-2553. 
Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance betvveen the 
administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the 
Commission to ensure the correct appiication of the law on customs and agricultural matters 
(OJ L 082 , 22/03/1997 p. 1 - 16) 
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Bu kapsamda, malların serbest dolaşımına kısıtlama getiren bir ulusal 

düzenlemenin 30. maddede belirtilen istisna hallerine dayanılarak 

gerekçelendirilebilmesi için: 

i) 30. maddenin ilk cümlesinde belirtilen durumlardan birine girmesi, 

ii) Üye devletler arasındaki ticarette keyfi bir ayrımcılık veya örtülü bir 

kısıtlama aracı oluşturmaması gerekmektedir. 

ATAD, ulusal otoritelerin, uyguladıkları ticareti kısıtlayıcı kuralların 30. maddede 
belirtilen menfaatlerin korunması bakımından etkin bir koruma sağladığım 

göstermeleri gerektiğini belirterek, istisna hallerinin varlığını ispat yükünün 

kısıtlamayı getiren tarafa düştüğünü ifade etmiştir.39S 

ATAD, 30. maddenin bir istisna maddesi olması sebebiyle dar yorumlanması 

gerektiğine dikkat çekmiş396 ve bahse konu maddenin sadece ekonomik amaçlarla 
kullanılamayacağını belirtmiştir.397 Ayrıca, üye devletler tarafından AT 
Antlaşmasının 30. maddesine dayanılmak istenmesi halinde dahi gözden 

kaçırılmaması gereken husus, üye devletlerin Topluluk hukukunun temel ilkelerine 

ve temel haklara saygı göstermeleri, ayrıca orantılılık ilkesini gözeterek hareket 

etmeleri gerektiğidir. 

AT Antlaşmasının 30. maddesi, Antlaşmanın akdedildiği 1957’den bu yana 
hiçbir değişikliğe uğramamışken, Topluluğun faaliyet alanları sürekli genişlemiş ve 

söz konusu istisna halleri sınırlı sayıda belirlenmiş olmaları sebebiyle, zaman zaman 

ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiştir. ATAD, Cassis de Dijon davasında 

geliştirdiği kamu yararının zorunlu kıldığı haller formülü çerçevesinde bu soruna 

çözüm getinneye çalışmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, miktar kısıtlamaları sadece 30. 

maddeye dayanılarak gerekçelendirilebilirken, miktar kısıtlamasına eş etkili tedbirler 

bakımından gerek 30. maddeye, gerek kamu yararının zorunlu kıldığı hallere 

dayanılabilecektir. 

395 Case 227/82, Leendert van Bennekom [1983] ECR 3883. 
396 Case 113/80, Commission v Ireland [1981] ECR1625. 
397 Case 95/81, Commission v Italy [ 1982] ECR 2187. 
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2.5.2.1 Genel ahlakın korunması amacıyla yapılan kısıtlamalar 

Üye devletler, kendi ülkelerinde genel ahlakın sınırlarını belirleme konusunda 
takdir hakkına sahiptir. Bu husus ATAD’m, Birleşik Krallık’m, Hollanda’dan ithal 

edilen müstehcen film ve dergilerin ithalatını genel ahlak gerekçesiyle yasaklaması 

üzerine verdiği kararda da açık şekilde ifade edilmiştir.198 ATAD, söz konusu 
yasağın, AT Antlaşmasının 28. maddesi kapsamına girdiğini tespit etmekle birlikte, 

genel ahlak gerekçesiyle yasağı haklı bulmuştur. Ayrıca Birleşik Krallık’m, yasak 
aracılığıyla üye devletler arasındaki ticarette keyfi bir ayrımcılık veya örtülü bir 
kısıtlama oluşturmak gibi bir maksadının bulunmadığını da eklemiştir. 

ATAD bir başka kararında, Birleşik Krallık’ın Almanya’dan ithal edilen 

çeşitli erotik materyallerin ithalatını genel ahlak gerekçesiyle engellemesi üzerine 

önüne gelen davada, yukarıda sözü edilen kararından farklı olarak, Birleşik 

Krallık’da benzer ürünlerin üretiminin yapılması ve piyasaya arzını yasaklayan 

herhangi bir düzenlemenin bulunmaması, ayrıca bu tür ürünlerin dağıtımını 

engellemek maksadıyla etkin önlemlerin alınmaması sebebiyle, Birleşik Krallık’m 

genel ahlak gerekçesine dayanmasını haklı bulmamıştır.399 

2.5.2.2 Kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan kısıtlamalar 

AT Antlaşmasının 30. maddesi kapsamında, kamu düzeni kavramı kamu 
hukukundaki kadar geniş yorumlanmamakta ve bu gerekçe ATAD tarafından daha az 
kabul görmektedir. 

ATAD, gümüş alaşımlı madeni paraların Birleşik Krallık’m sınırlan 

dahilinde eritilmesinin suç teşkil etmesi nedeniyle, madeni paraların bir başka üye 

devlette eritilmesi veya yok edilmesinin engellenmesi maksadıyla getirilen ve belirli 
özelliklerdeki gümüş alaşımlı madeni paraların ülkeden ihracını yasaklayan bir 
düzenlemeyle ilgili olarak önüne gelen bir davada, bahse konu yasağın kamu düzeni 
bakımından haklı görülüp görülemeyeceğini incelemiştir. İnceleme neticesinde 
ATAD, söz konusu yasağın egemen devletlerin temel yetkilerinden biri sayılan 

398 Case 34/79, R. v Henn andDarby [1972] ECR3795. 
399 Case 121/85, Conegale v HM Customs and Excise [ 1986] ECR 1007. 
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madeni para basma hakkını korumayı amaçladığını belirterek, yasağın kamu 
düzeninin korunması istisnası kapsamına girdiğini belirtmiştir.400 

ATAD, Fransız rafinerilerindeki fiyatları ve maliyetleri esas alarak petrol için 

asgari satış fiyatı belirleyen Fransız mevzuatını, ilgili otoritelere tanınan fiyat 

belirleme yetkisini, ithalatçıların piyasaya girmelerini engelleyebilecek etkiye sahip 

olması nedeniyle miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir olarak kabul etmiştir. Fransız 

Flükümeti, rekabetin sınırlanmadığı bir ortamdan etkilenen bir kısım 
perakendecilerin gösterebileceği şiddetli tepkilerin kamu düzenini (ve kamu 
güvenliğini) tehlikeye düşürebileceğini ileri sürmüştür. ATAD, Fransa’nın kamu 

düzeni (ve güvenliğini) yetkisi dahilindeki araçlarla sağlayamayacağı iddiasını 

yeterli şekilde gerekçelendiremediğini belirterek, Fransa’nın AT Antlaşmasının 30. 

maddesine dayanamayacağını ifade etmiştir.401 Burada şu husus da belirtilmelidir ki, 
belirtmek gerekir ki, prensip olarak çıkar grupları iç pazarın işleyişine müdahale 

edemeyecekleri gibi, üye devletler de ulusal çıkarlarının korunması maksadıyla sivil 

itaatsizlik gerekçesini kullanamayacaklardır.402 

Üye devletlerin, kamu düzenini ilgilendiren konularda malların serbest 
dolaşımı ilkesi ile temel hakların kullanılmasını nasıl dengeleyeceğine ilişkin bir 

başka dava konusu olayda, Fransız kamu otoriteleri, Fransız çiftçilerinin uzun yıllar 

diğer üye devletlerden ithal edilen tarım ürünlerinin serbest dolaşımını engelleyen 

eylemlerini önleyecek gerekli ve orantılı tedbirlerin alınmasında hareketsiz kalmış 

veya yeterli gayreti göstermemiştir. Bu sebeple, Avrupa Komisyonu, Fransa’nın 

tutumunun, AT Antlaşmasının 28. ve 10. maddeleri403 çerçevesindeki 
sorumluluklarını ihlal ettiği iddiasıyla ATAD’a başvurmuştur. ATAD, üye 

devletlerin sadece ticarete engel oluşturacak tedbirler almaktan değil, bu tarz pasif 

Case 7/78, R. v Thompson [1978] ECR 2247. 
Case 231/83, Cullet v Centre Leclerc Toulouse [1985] ECR 305. 

Barnard, 2007: 68. 

Madde 10: Üye devletler, bu Antlaşmadan veya Topluluk kurumlan tasarruflarından 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, genel veya özel, gerekli tüm tedbirleri 
alır. Üye devletler, Topluluğun görevlerini yerine getirmesini kolaylaştırır. 

Üye devletler, bu Antlaşmanın hedeflerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürecek her türlü 
önlemden kaçınır. 
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tutumlar sergilemekten de kaçınmaları ve üye devletlerin, ülkelerinde dört dolaşım 
özgürlüğünün hayata geçirilmesi için gerekli ve uygun tüm tedbirleri almaları 
gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, kamu düzeninin korunması ve iç güvenliğin 
sağlanması bakımından münhasır yetkiye sahip bulunan üye devletin, mevcut 

durumda malların ithalatını engelleyen durumları ortadan kaldırmak için en uygun 

aracın ne olduğuna karar verme konusunda takdir hakkına sahip olduğunu da ifade 

etmiştir. Bu kapsamda Topluluk organlarının üye devletlerinin yerine hareket 

edemeyeceğini ve düzenleme yapamayacağını belirten ATAD, üye devletlerin 
malların serbest dolaşımını sağlamak için uygun tedbiri alıp almadıklarına ilişkin 
değerlendirmenin de sadece kendisi tarafından yapılabileceğini vurgulamıştır.404 

2.5.2.3 Kamu güvenliğinin korunması amacıyla yapılan kısıtlamalar 

ATAD, kamu güvenliği gerekçesine, kamu düzeni gerekçesine nazaran daha 
ılımlı yaklaşmaktadır. İrlanda Hükümeti, petrol ürünü ithalatçılarına yönelik olarak 
ihtiyaçları olan petrol ürünlerinin belirli bir bölümünü, İrlanda devletinin sahibi 
olduğu petrol rafinerisinden, bahse konu rafinerice yapılan masraflar baz alınarak 

İrlanda Hükümetince belirlenen fiyat üzerinden satın alma zorunluluğu getirmiştir. 
İrlanda, söz konusu uygulamayı kamu güvenliği gerekçesine dayandırmıştır. Bu 

uygulama nedeniyle önüne gelen davada ATAD, modem ekonomilerde, enerji 

kaynağı olarak petrol ürünlerinin özel bir öneminin olduğunu ve petrol ürünleri 

üretiminin durması halinde kamu güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği 

gerekçesiyle, İrlanda’nın uygulamasını haklı bulmuştur. Ayrıca ATAD, uygulamanın 
kamu güvenliği amacına hizmet ettiği ve ekonomik niteliğinin çok da önem arz 

etmediğini belirterek, İrlanda Hükümetinin maksadı aşacak uygulamalardan 
kaçınması gerektiğine değinmiş ve orantılılık ilkesine vurgu yapmıştır.405 

Kamu güvenliği kavramını oldukça geniş biçimde yorumlayan ATAD, 

yukarıdaki davada benimsediği yaklaşımı bir başka kararında da sürdürmüştür. 

Davaya konu olan olayda, Amerika’dan Fransaya ithal edilen bilgisayar parçaları, 

Fransa üzerinden Sovyetler Birliği’ne ihraç edilmek istenmiştir. Mallar, normal 

404 Case C-265/95, Commission v France [1997] ECR 1-6959. 
405 Case 72/83, Campus Oil Ltd. and others v Minister for lndustry and Energy and others [1984] 

ECR 2727 
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olarak Fransa'ya ithal edildikten sonra Topluluk içinde serbest dolaşıma girmiş 
olmakla birlikte, prosedürel bir yanlışlık sonucu, bahse konu mallara serbest 
dolaşıma girmemiş olan inallara verilen belge verilmiştir. Ayrıca, nakliye sürecinde 
ithalatçının bilgisi dışında meydana gelen bir aksaklık neticesinde malların Sovyetler 

Birliği’ne, Lüksemburg üzerinden yollanması gerekmiştir. Lüksemburg mevzuatına 

göre bilgisayar parçalarının da aralarında bulunduğu stratejik niteliğe sahip bazı 
malların, ülkeye ithali veya ihracı sırasında özel bir transit belgesi alınması 
gerekmektedir. Lüksemburg, ithalat ve ihracat esnasında stratejik mallar için aranan 
transit belgesinin ithalatçıda olmadığı gerekçesiyle malların transit geçişine engel 

olmuş ve mallara el koymuştur. ATAD, stratejik malların kamu güvenliği 
bakımından tehdit oluşturabileceğini ve yetkili makamlarca yapılan uygulamanın AT 
Antlaşmasının 30. maddesinde yer alan kamu güvenliği istisnası kapsamına girdiğini 
belirtmiştir. Bununla birlikte ATAD, orantıhlık ilkesi çerçevesinde, kamu 

güvenliğinin sağlanması bakımından malların iadesi yeterliyken mallara el 

konulmasının maksadını aşan bir tedbir olduğuna karar vermiştir.4"6 

AT Antlaşması 30. madde, kamu güvenliğiyle ilgili olarak özel bir istisna 

halini düzenlemekteyken, AT Antlaşmasının 296, 297 ve 298. maddelerinde daha 
genel nitelikli hükümler mevcuttur. 407.408-409 

Case C-367/89, Crimina! proceedings against Aime Richardt and Les Accessoires Scientifıques 
SN. [1991] ECR 1-4621. 
Madde 296: 1- Bu Antlaşma hükümleri, aşağıdaki kuralların uygulanmasını engellemez: 

a) Hiçbir üye devlet, kendi güvenliği konusunda çıkarlarına ters düştüğünü düşündüğü bilgileri 
vermek zorunda değildir; 

b) Herhangi bir üye devlet, silah,mühimmat veya savaş malzemesi ticareti veya üretimi ile 
ilgili, kendi güvenliği için temel çıkarlarının korunması için gerekli olduğunu düşündüğü 
önlemleri alır; bu önlemler, özellikle askeri amaçlı olmayan ürünler konusunda ortak pazarda 
rekabet koşullarını olumsuz yönde etkilemez. 

2- Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, oybirliğiyle karar alarak, 15 Nisan 1958 tarihinde 
hazırlanan fıkra l(b) hükümlerinin uygulanacağı ürün listesinde değişiklik yapabilir. 
Madde 297: Üye devletler, kamu düzenini bozucu nitelikte ciddi bir karışıklık, savaş veya 
savaş tehdidi oluşturan önemli uluslararası gerginlik durumunda veya barışın ve uluslararası 
güvenliğin korunması amacıyla bir üye devletin alması gereken önlemlerin ortak pazarın 
işleyişini etkilememesi için gerekli girişimlerde bulunmak üzere birbirlerine danışır. 

Madde 298: 296 ve 297. maddelerde yer alan durumlarda alınan önlemler ortak pazarda 
rekabet koşullarını bozarsa. Komisyon, ilgili üye devlet ile birlikte, bu önlemlerin Antlaşmada 
belirlenen kurallara uyarlanabilmesi için çalışmalarda bulunur. 226 ve 227. maddelerde 
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2.5.2.4 İnsan, hayvan veya bitki sağlığının ve yaşamının korunması amacıyla 

yapılan kısıtlamalar 

Üye devletler tarafından uygulanan kısıtlamalar, en çok insan, hayvan veya 
bitki sağlığının ve yaşamının korunması gerekçesine dayanılarak haklı gösterilmeye 

çalışılmaktadır. ATAD, Topluluk çapında bir düzenlemenin olmaması durumunda, 

her üye devletin çeşitli faktörleri göz önüne alarak vatandaşlarının sağlığını hangi 

seviyede koruyacağına karar verme hakkı olduğunu ifade etmiştir. Ancak belirtmek 

gerekir ki, ATAD, üye devletler tarafından sıklıkla kullanılan bu gerekçeye konu 
teşkil eden olayları titizlikle incelemekte ve ticareti kısıtlamaya yönelik örtülü bir 
amacın olup olmadığını araştırmaktadır. Bu doğrultuda ATAD, üye devletlerin 

uygulamalarının, gerçek sağlık kaygılarına dayanmasını aramakla birlikte,410 sadece 

bunun ispatlanmasını yeterli bulmamakta, ayrıca ciddi sağlık politikası 

mülahazalarının varlığını da göstermelerini411 beklemektedir. 

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından Birleşik Krallık aleyhine açılan 

bir davada, Birleşik Krallık; İrlanda ve Danimarka dışındaki üye devletlerden yapılan 
kanatlı hayvan eti ve yumurtası ithalatına uyguladığı yasağı, kanatlı hayvanlarda 

görülen Newcastle hastalığının yayılmasının engellenmesi ve bu suretle, hayvan 

sağlığı ve halk sağlığının korunması gerekçesiyle haklı göstermeye çalışmıştır. 

ATAD, incelemeleri neticesinde, Birleşik Krallık’ın uyguladığı yasağın, diğer üye 

devletlerden giderek artan kanatlı hayvan ithalatının, özellikle yılbaşı öncesinde yerli 
üreticilerin menfaatlerinin korunması yönündeki baskılardan kaynaklandığını tespit 
etmiştir. Bunun sonucunda ATAD, söz konusu uygulamanın halk sağlığının 
korunmasından ziyade ticari mülahazalar içerdiğini ve Birleşik Krallık’ın Topluluk 
ticareti üzerinde daha az kısıtlayıcı etkiye sahip bir başka tedbirle aynı sonuca 

ulaşabileceğini ifade ederek, mevcut durumda halk sağlığı gerekçesine 

dayamlamayacağına karar veımiştir. Bu dava ATAD’ın halk sağlığı mülahazaları 
hususunda önüne gelen olaylarda, AT Antlaşmasının 30. maddesinin ikinci 

belirlenen usulden istisna olarak, Komisyon veya herhangi bir üye devlet, başka bir üye 
devletin 296 ve 297. maddelerde belirtilen yetkileri kötüye kullandığı görüşündeyse, doğrudan 
ATAD’a başvurabilir. ATAD, gizli oturumda karar alır. 

410 Case 90/86, Criminalproceedings against Zoni [1988] ECR 4285. 
411 Case 40/82, Commission v UnitedKingdom [ 1984] ECR 2793. 
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cümlesinde yer alan, üye devletlerce uygulanan kısıtlamaların bu madde kapsamında 

değerlendirilebilmesi için ticarette keyfi bir ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama aracı 

oluşturmaması gerektiği kuralını uygulamakta ne kadar titiz davrandığının açık bir 
göstergesidir.412 

ATAD, Almanya’nın, bitki hastalığına sebep olan bir böcek türüyle mücadele 

kapsamında ülkeye diğer üye devletlerden ithal edilen elmaları bitki sağlığı 

denetimine tabi tutmasının, AT Antlaşmasının 28. maddesine aykırı olduğunu, ancak 

uygulamanın üye devletler arasındaki ticarette keyfi bir ayrımcılık veya örtülü bir 

kısıtlama aracı olarak kullanılmamış olması sebebiyle AT Antlaşmanın 30. 
maddesinde yer alan bitki sağlığı istisnası kapsamında değerlendirileceğini 

belirtmiştir.413 

Almanya’nın reçeteli ve reçetesiz ilaçların internet üzerinden satımına izin 

vermemesiyle ilgili bir davada, bu yöntemin halk sağlığı açısından ciddi riskler 

içerebileceği yönündeki iddiaları ATAD tarafından detaylı bir biçimde incelenmiştir. 
ATAD, reçetesiz satılabilen ilaçlar bakımından AT Antlaşmasının 30. maddesine 

dayanılamayacağma karar vermiştir. Ancak, reçeteli ilaçlar bakımından, alıcının 

vatandaşı olduğu üye devlet dışında bir başka üye devletten aldığı tıbbi ürünlerin 

kendi dili dışında bir dil ile etiketlenmiş olması halinde, bu durumun reçetesiz 

ilaçlara nazaran daha zararlı sonuçlar doğurabileceğini, bu tür ilaçların kullanımının 

ortaya çıkarabileceği riskler göz önüne alındığında, reçetelerin tasdikinin kontrol 

edilmesi ve ilacın doğrudan tüketiciye veya yetkili başka bir kişiye teslim edilmesini 

sağlama ihtiyacının, söz konusu yasağı Antlaşmanın 30. maddesi kapsamında haklı 
kıldığına karar vermiştir.414 

ATAD’ın da kararlarında belirttiği gibi, bilimsel ve tıbbi etkileri hakkında 

tam bir görüş birliği bulunmayan bazı maddelerle ilgili olarak, üye devletler malların 

serbest dolaşımı prensibini de göz önünde bulundurarak halk sağlığını ne derece 

korumak istediklerine karar verebilirler. Bu tür bir yaklaşım sergileme gerekçesini 

4,2 Case 40/82, Commission v United Kingdom [1984] ECR 2793. 
413 Case 4/75, Rewe-Zentralfmanz [ 1975] ECR 843. 
414 Case C-322/01, Deutscher ApothekerverbandeV v 0800 DocMorris NV [2003] ECR 1-14887. 
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ATAD ihtiyat prensibi415 ile açıklamıştır.416 Hollanda’nın, Almanya’da hukuka uygun 

olarak üretilip piyasaya arz edilen vitamin katkılı müslilerin ithaline, halk sağlığı için 
tehlike oluşturduğu gerekçesiyle izin vermemesini, ATAD, vitaminlerin aşırı 
tüketilmediği müddetçe insan organizması için gerekli görülen unsurlar olduğunu, 
ancak her gün tüketilen gıda maddeleri söz konusu olduğunda bilimsel araştırmaların 

kesinlik taşımaması nedeniyle Hollanda’nın gerekçesinin kabul edilebileceğini 

belirtmiştir.417 

Biranın içinde bulunabilecek maddeleri belirleyen ve bunlar dışında herhangi 

bir katkı maddesinin biraya eklenmesini yasaklayan Alman kurallarını ilgilendiren 

bir davada418 Almanya, ülkesinde bira tüketimin yaygın olması ve biraya eklenecek 
katkı maddelerinin uzun vadede nasıl bir etki göstereceğinin mevcut bilimsel 

araştırmalar çerçevesinde öngörülememesi nedeniyle, bu tür bir yasaklama 

getirdiğini ileri sürmüştür. ATAD, Alman Hükümetinin, halk sağlığı mülahazası ile 

yasakladığı katkı maddelerinin diğer içeceklerde kullanılmasına izin vermesi 

nedeniyle tutarsız olduğunu belirtmiş ve incelemeleri neticesinde uluslararası 

bilimsel araştırmaların katkı maddelerinin halk sağlığı bakımından bir tehdit teşkil 

etmediğini de göz önüne alarak, Alman Hükümetinin gerekçesini kabul etmemiştir.419 

ATAD, ulusal sağlık sistemlerinin işleyişi ile ilgili olarak ileri sürülen 
gerekçelere karşı ılımlı bir tavır sergilemekle birlikte, belli hususlara da dikkat 

etmektedir. Lüksemburg mevzuatına göre yurt dışından herhangi bir tıbbi ürün 
alınabilmesi için (davaya konu olayda gözlük) kamu idaresinin önceden bir izin 

vermesi gerekirken, söz konusu ürünler Lüksemburg’dan alınmak istenildiğinde bu 
tür bir izne ihtiyaç duyulmuyordu. ATAD, bu tür bir düzenlemenin AT 

Antlaşmasının 28. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Lüksemburg Hükümetinin 

dayandığı, Antlaşmanın 30. maddesinde yer alan istisnalardan insan sağlığının 

korunması gerekçesinin ise, diplomaların üye devletler arasında karşılıklı tanınması 

415 Communication from the Commissiotı on the Precautionary Principle COM (2000)1 Final. 
416 Case C-192/01, Commission vDenmark [2003] ECR 1-9693. 
417 Case 174/82, Offıcier van Justitie v Sandoz [1983] ECR 2445. 
418 Sadece somut risk oluşturan katkı maddelerini yasaklamakla yetinmemiş her türlü katkı 

maddesini yasaklanmıştır. 

419 Case 178/84, Commission v Germany [1987] ECR 1227. 
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neticesinde diğer üye devletlerde de eşit yeterliliğe sahip meslek sahiplerinin 

bulunması sebebiyle kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.420 

2.5.2.5 Sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan milli varlıkların korunması 

amacıyla yapılan kısıtlamalar 

Esasen, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan milli varlıkların korunması 

maksadıyla yapılan kısıtlamaların daha çok ihracatta söz konusu olması beklenir. 

ATAD’ın önüne gelen bir davada Avrupa Komisyonu, İtalya’nın, sanatsal, tarihi, 

arkeolojik veya etnografık değere sahip objelerin, diğer üye devletlere ihracı 
sırasında uyguladığı artan oranlı verginin, AT Antlaşmasının 25. maddesine aykırılık 
teşkil ettiğini ileri sürmüştür. ATAD, Antlaşmanın 25. maddesinde düzenlenen 

yasağın, 30. maddede düzenlenen istisnalara dayanarak aşılmasının mümkün 

olmadığını, söz konusu istisna hallerinin Antlaşmanın 28 ve 29. maddelerine 

münhasır olduğunu belirtmiştir.421 

AT Antlaşmasının 30. maddesinde belirtilen bu istisna halinin yansıması, 
Antlaşmanın Kültür başlıklı 151(2). maddesinde görülmektedir. Aynca AT 
Antlaşmasının 30. maddesi ile ulaşılmak istenilen amaç 93/7/AET sayılı Konsey 

Direktifi422 ve 3911/92 sayılı Konsey Tüzüğünün423 kabulü ile de desteklenmiştir. 

2.5.2.6 Sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması amacıyla yapılan 
kısıtlamalar 

AT Antlaşmasının 30. maddesinde öngörülen istisna hallerinden biri de, sınai 

ve ticari mülkiyet haklarının korunmasıdır. Buna göre, Antlaşmanın 28 ve 29. 

maddeleri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle ithalata, ihracata veya 

transit mallara getirilen yasaklamalara veya sınırlamalara engel teşkil edemeyecektir. 

Ayrıca AT Antlaşmasının 295. maddesinde, Antlaşmanın, mülkiyet sistemini 
düzenleyen kurallara hiçbir şekilde halel getirmeyeceği ifade edilmektedir. 

420 Case C120/95, Decker v Caisse de maladie des employes prives [ 1998] ECR I-1831. 
421 Case 7/68, Commission v ltaly [1968] ECR 423. 
422 Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the retum of cultural objects unlawfully 

removed from the territory of a Member State (OJ L 74, 27/3/1993, p. 74-79) 
423 Council Regulation (EEC) No 3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods 

(OJ L 395, 31/12/1992, p. 1-5). 
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Görüldüğü üzere, AT Antlaşmasının söz konusu iki maddesi de Topluluk içerisinde 

sınai ve ticari mülkiyetin varlığının korunması yönündeki iradeyi ortaya 
koymaktadır. 

Konuya bu kapsamda bakıldığında, ülkesel ve münhasır yetkiler sağlayan ve 

mutlak haklardan olan sınai ve ticari mülkiyet haklarının, mal ticaretinde üye 

devletler arasında sınırların kaldırılmaya çalışıldığı Avrupa Topluluğu bakımından 

hakların çatışmasına yol açacağı açıktır. Bir başka ifadeyle, söz konusu hakların 

mutlak olarak korunması halinde, hak sahiplerince malların, hem üretim hemde 

piyasaya arz safhaları kontrol edilebilecek ve kişi bir nevi tekel hakkına sahip olacak, 

bu noktada malların serbest dolaşımı ilkesi, dolayısıyla ortak pazarın 

gerçekleştirilmesi, önemli ölçüde sekteye uğrayacaktır. Bunun sonucunda, 

Topluluğun malların serbest dolaşımı ve rekabet kuralları ile fikri ve ticari mülkiyet 
hakları arasında bir sınır belirleme ihtiyacı doğmuştur. 

ATAD, çatışan bu çıkarları göz önüne alarak, ticarette serbestleşmenin 

sağlanması ile bahse konu hakların korunması arasında bir denge kurmaya çalışmış 

ve bu yönde çeşitli ilkeler geliştirmiştir. Sınai ve ticari hakların; Toplulukta 

tüketilmesi, varlığı, kullanımı, spesifik konusu, asli işlevi, ortak orijini ilkeleri 
aracılığıyla malların serbest dolaşımı ve rekabet kurallarını bozacak şekilde 

kullanılması önlenmeye çalışılmıştır. Aşağıda söz konusu ilkelerden bazılarına kısaca 

değinilecektir. 

ATAD, bir kararında, sınai ve ticari hakların kullanımın Topluluk hukuku 
çerçevesinde değerlendirilebileceğini, söz konusu hakların varlığının424 ise ulusal 
hukuk sistemlerinin görev alanına girdiğini ifade etmiştir.425 ATADTn geliştirdiği bu 
ilke çerçevesinde, yukarıda bahsedilen AT Antlaşmasının 295. maddesini nasıl 

yorumladığı da ortaya çıkmaktadır. Hakkın varlığı ve kullanılması olarak ifade edilen 

bu ilkeye ATAD, son dönemde verdiği kararlarında atıf yapmamaktadır.426 

424 Üye devlet mevzuatında düzenleniş şekli ifade edilmektedir. 
425 Case 78/70, Deutsche Grammophon GmbH v Metro [1971] ECR 487. 
426 Case 9/93, ITH Irıternatiole Heiztechnnik v ideal Standard GmbH [1994] ECR 1-2789.; Joined 

Cases C-241/91 and C-242/91, RTE and ITP v Commission [1995] ECR 1-743. 
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AT AD’m, malların serbest dolaşımı ilkesi ile sınai ve ticari mülkiyet hakkı 

sahiplerinin çıkarlarını dengelemeye çalıştığı bir diğer ilke ise, hakkın spesifik 

konusu ilkesidir. ATAD daha önce geliştirdiği hakkın varlığı ve kullanımı ilkesinin 

uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesiyle amacıyla, hakkın spesifik 

konusu ilkesini geliştirmiştir. Buna göre ATAD, sınai ve ticari mülkiyet haklarının 

kullanılmasının, söz konusu hakların spesifik konusuna ilişkin olması halinde haklı 
kabul edilebileceğini ifade etmektedir.427 Bir başka ifadeyle ATAD, hakkın spesifik 
konusu ilkesini, sınai ve ticari hakların korunması için getirilen kısıtlamaların meşru 

sınırlar içinde bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla geliştirmiştir. Söz konusu 

ilke çerçevesinde, ATAD, önüne gelen her somut olayda öncelikle fikri ve ticari hak 
türüne göre hakkın spesifik konusunu tespit etmekte, daha sonra bu tanıma giren 
kullanım biçimlerini belirlemektedir.428 

ATAD’m serbest dolaşım kuralları ile sınai ve ticari mülkiyet hakları 

arasındaki dengeyi korumak için geliştirdiği bir diğer ilke, hakkın tüketilmesi 

ilkesidir. Bir Alman müzik şirketi olan Deutsche Grammophon’un (D.Grammophon) 
ürettiği plakları, Metro isimli bir firmanın D.Grammophon’un Fransa’daki 
distribütöründen satın alarak Almanya’ya ithal etmesi ve D.Grammophon’un 

Almanya için belirlediği asgari perakende satış fiyatının altında bir fiyatla satmak 

istemesi üzerine, D.Grammophon Alman yasaları ile müzik sektörüne tanınan 

hakların ihlal edildiği gerekçesiyle Metro firmasına karşı dava açmıştır. 

D.Grammophon ayrıca, Alman yasalarında belirtilen hakkın tüketilmesi ilkesi 

uyarınca plakların ilk önce Almanya’da piyasaya arz edilmediğinden, hakkın 

tüketilmediğini de ileri sürmüştür. ATAD, D.Grammophon’un, kendisi tarafından 

veya rızası dahilinde üçüncü bir kişi tarafından bir başka üye devlette piyasaya 

sürülmüş plakların kendi ülkesine ithaline ve satılmasına, fikri ve ticari haklarla ilgili 

ulusal mevzuata dayanarak engel olmasını, AT Antlaşmasının malların serbest 

427 Case 78/70, Deutsche Grammophon GmbH v Metro [1971] ECR 487. 
428 Örnek vermek gerekirse, sınai ve ticari mülkiyet haklarından olan marka hakkı bakımından 

hakkın spesifik konusu, markanın malın kaynağı bakımından bir garanti oluşturması nedeniyle, 
marka hakkı sahibinin malın özgün niteliğini etkileyecek müdahaleleri önleme yetkisi olarak 
ifade edilebilir. Patent hakkı sahibi açısından ise hakkın spesifik konusu, hak sahibinin patent 
hakkı konusu malı rızaen, ilk kez Topluluk içinde piyasaya sürme hakkıdır. 
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dolaşımına ilişkin hükümleriyle çeliştiğini ifade etmiştir.429 Bu görüşten hareketle 
ATAD, hakkın tüketilmesi ilkesini oluşturmuş ve söz konusu ilkeyi tüm fikri haklar 
bakımından uygulamıştır. 

ATAD yine bir başka kararında, fikri ve ticari mülkiyete konu malların ilk 

defa ticarete dahil edilmesini hakkın spesifik konusu içerisinde mütalaa etmiş ve söz 

konusu malın sınai ve ticari mülkiyet hakkı sahibi veya onun rızası dahilinde bir 

başkası tarafından ilk defa piyasaya arz edilmesiyle, mallar üzerindeki sınai ve ticari 

mülkiyet hakkının tükenmiş olacağını, bu itibarla da Topluluk içerisinde yapılacak 
olan paralel ve mükerrer ithalata, bu haklara dayanılarak engel olunamayacağını 
belirtmiştir.430 Şu halde, bir sınai ve ticari mülkiyet hakkı sahibinin, hak konusu 

ürünü üretip bir kez piyasaya arz ettikten sonra, bir lisans sözleşmesine dayanarak 

aynı ürünü bir başka üye devlette üreten ve Topluluk içinde serbest dolaşıma sokmak 

isteyen üçüncü kişileri engelleme hakkı yoktur. Meğerki, üçüncü kişi fikri mülkiyet 

haklarını ihlal ederek üretim yapmış olsun veya söz konusu ürünün üretimi zorunlu 
lisans konusu olsun. 

ATAD, hakkın tüketilmesi ilkesini uygularken iki kriteri dikkate almaktadır. 

İlk olarak, hak konusu ürünün, ilkenin tanımında da belirtildiği üzere, bizzat hak 
sahibince veya rızası dahilinde piyasaya arz edilmiş olması gerekmektedir. Bu 

çerçevede zorunlu lisans uygulaması neticesinde piyasaya arz edilmiş ürünler hakkın 

tüketilmesi ilkesine konu olmazlar. İkinci olarak ise, fikri ve ticari mülkiyet hakları 
kapsamında geliştirilen hakkın tüketilmesi ilkesinin coğrafi olarak uygulanması ele 

alınmaktadır. Söz konusu ilkenin, ülkesel, bölgesel ve uluslararası olmak üzere üç tür 

uygulama alanı bulmaktadır. Avrupa Topluluğunda, ortak pazar dahilinde malların 

serbest dolaşımının sağlanması bakımından bir kaç ülkenin bir bölge kabul edildiği 

bölgesel tüketilme ilkesi kabul görmüştür.431 Bölgesel tüketilme ilkesine göre, 

Case 78/70, Deutsche Grammophon GmbH v Metro [1971] ECR 487. 
Case 15/74, Cerıtrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147. 

Topluluğun, Avrupa Serbest Ticaret Alanına taraf ülkelerle imzaladığı ve 1994 tarihinde 
yürürlüğe giren Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının 28 sayılı Protokolünün XVII sayılı 
Ekinde; hakkın tüketilmesinin coğrafi alanı, Topluluk bölgesi olmaktan çıkarılıp, Avrupa 
Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf tüm akit devletlerin coğrafi alanını da kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. 

122 



bölgeyi oluşturan ülkelerden birinde piyasaya sürülen bir mal üzerindeki fikri ve 

ticari mülkiyet hakkının tüm bölge çapında tükendiği kabul edilir. 

Sonuç olarak fikri mülkiyet konusu malların, hak sahibinin rızası ile Topluluk 

içinde ilk kez piyasaya sürülmesiyle bu mallar üzerindeki fikri haklar, Topluluk 

bölgesi açısından tüketilmiş sayılmakta ve Topluluk ülkeleri arasındaki paralel 

ithalat, bu hakların hak sahibine tanıdığı inhisari yetkilere dayanılarak 

önlenememektedir.432 Görüldüğü üzere zamanla ATAD kararlarında fikri ve ticari 
mülkiyet hakları ile malların serbest dolaşımı arasında kurulmaya çalışılan dengenin 
merkezi de değişmiştir. ATAD önceleri sınai ve ticari mülkiyet hakkı sahiplerinin 

haklarından ziyade piyasa entegrasyonunu ön planda tutarken, son dönemlerde bu 

yaklaşımından vazgeçerek sınai ve ticari mülkiyet hakkı sahiplerinin menfaatlerini 

daha çok göz önüne almaya başlamıştır.433 

2.5.3 Diğer istisna oluşturan haller (Kamu yararının zorunlu kıldığı haller) 

ATAD, Cassis de Dijon kararında, AT Antlaşmasının 30. maddesinde tahdidi 

olarak sayılan istisnai hallere ek olarak kamu yararının zorunlu434 kıldığı haller olarak 
ifade edilen istisnai durumları da belirtmiştir. 

ATAD, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerin (mandatory requirements), 

sadece ayrım gözetilmeksizin uygulanan kısıtlamalar bakımından uygulanabileceğini 

belirtmiştir.435 Bir başka ifadeyle ayrım gözetilerek uygulanan tedbirler ve miktar 

kısıtlamaları bakımından, kamu yararının zorunlu kıldığı hallere dayanılamaz.436 

ATAD, menşe işaretlemesinin yerli ve ithal ürünlere eşit şekilde uygulandığı bir 

ulusal düzenleme için, ileri sürülen tüketicinin korunması ve ticari işlemlerin adil 

olması gerekçelerini, bu uygulamanın sadece şeklen bir eşitlik arz ettiğini, çünkü 

niteliği gereği bu tür bir düzenlemenin tüketicilerin iki grup ürün arasında ayrım 

432 Ankan, Fikri ve Sınai Haklar Açısından Paralel İthalat (AB-Türkiye), 2001:102 vd. (çevrimiçi) 
<http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/2074.pdf>, 7.4.2008. 

433 Bamard, 2007:210. 

434 ATAD bazı kararlarında, kamu yararının zorunlu kıldığı haller kavramını, “emredici ihtiyaç 
halleri” veya “önceliği olan ihtiyaç halleri” olarak da ifade etmiştir. 

435 Case C-2/90, Commission v Belgium [1992] ECR 1-443l.;Joined Cases C-l/90 and C-176/90 
Aragonesa de Publicidad Exterior and Publivıa [ 1991 ] ECR 1-4151. 

436 Case 113/80 Commission v Ireland [1981] ECR 1625. 
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yapabilmesi için tasarlanacağı ve tüketicinin yerli ürün lehine tercihini kullanmasına 

sevk edebileceğini belirtilmiştir.437 ATAD, yerli ürünler ile ithal ürünlere ayrım 
gözetilerek uygulanan menşe işaretlemesine ilişkin ulusal düzenleme hakkında da, 

tüketicinin korunması ve ticari işlemlerin adil olması gerekçelerinin 

kullanılamayacağına karar vermiştir.438 

AT Antlaşmasının 30. maddesi gibi kamu yararının zorunlu kıldığı hallere de, 
ancak Topluluk düzeyinde uyumlaştırmanm olmadığı alanlarda başvurulabilecektir. 

Sırf ekonomik amaçlı olanlar hariç439 ATAD’m çeşitli kararlarında belirttiği 
kamu yararının zorunlu kıldığı hallere örnek olarak; mali denetimin etkinliği440, halk 
sağlığının korunması441, ticari işlemlerin âdil olması442 ve tüketicinin korunması443, 

çalışma şartlarının korunması444, çevrenin korunması445, sinema endüstrisinin ve 

kültürel aktivitelerin korunması446, bölgenin veya ülkenin sosyo-kültürel 

437 Case 207/83 Commission v UK [1985] ECR 1202. 
438 Case 113/80 Commission v Ireland [ 1981 ] ECR 1625 
4,9 Case C-120/95, Decker [1998] ECR 1-1831.; Case C-254/99, Schutzverband gegen unlauteren 

Wettbewerb v TK-Heimdierıst Sass GmbH [2000] ECR 1-151. 

440 Case 823/79 Criminal Proceedings against Carciati [1980] ECR 2773.; Case 120/78, Rewe v 
BundesmonopolverwaltungfürBranntwein (Cassis de Dijon) [1979] ECR 649. 

44' Case 120/78, Rewe Zerıtral v Bundesmonopolvenvaltung für Branntwein (Cassis de Dijon) 
[1979] ECR 649. 

44~ Case 120/78, Rewe Zentral v Bundesmonopölven\>altung für Branntwein (Cassis de Dijon) 
[ 1979] ECR 649.; Case 58/80, Danks SupermarketA/S v A/S Imerco [ 1981 ] ECR 181. 

44' Case C-448/98, Guimorıt [2000] ECR 1-10663.; Case C-220/98, Estee Lauder Cosmetics 
GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH [2000] ECR 1-117.; Case 358/01 Commission v 
Spain [2003] ECR 1-13145. Benzer şekilde Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky 
[1998] ECR 1-4657.; Case 382/87, Buet andothers v Ministerepublic [1989] ECR 1235. 

444 Case 155/80, Oebel [1981] ECR 1993. 
443 Case 240/83, Procureur de la Republique v Association de defense des brûleurs d'huiles 

usagees [1985] ECR 531.; Case 302/86, Commission v Denmark [1988] ECR 4607. 
446 Joined Cases 60 and 61/84, Cinetheque v Federation nationale des cinemas français [1985] 

ECR 2605. 
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karakteristiğinin korunması447, basın çeşitliliğinin korunması448, temel hakların 

korunması44'1 verilebilir.4511 

Üye devletlerin, AT Antlaşmasının 28 ve 29. maddelerine aykırı 
uygulamalarıyla ilgili olarak en sık başvurdukları gerekçe, tüketicinin korunmasıdır. 

ATAD somut olayda tüketicinin korunması gerekçesini değerlendirirken sosyal, 

kültürel ve dil gibi daha esnek unsurları da göz önünde bulunduracaktır.451 Ayrıca 

belirtmek gerekir ki, tüketicinin korunması gerekçesiyle uygulanan kısıtlamaların söz 

konusu olduğu davalarda referans alman tüketici, makul seviyede iyi bilgili, dikkatli 
ve temkinli olan ortalama bir tüketicidir.452 Bir başka ifadeyle, Topluluk hukuku, 
dikkati ve anlayışı zayıf tüketicileri koruyan ulusal kurallara izin vermemektedir.453 
Bu hususa örnek olarak, ATAD’ın, bir kozmetik markası olan “Clinique” ile ilgili 

olarak önüne gelen bir davada verdiği karar gösterilebilir. ATAD, Almanya’nın söz 

konusu markanın tüketiciler tarafından tıbbi nitelikli bir ürün olarak algılanabileceği, 

bu nedenle de farklı bir ad altında piyasaya arzını gerektiren mevzuatı ile ilgili 

olarak, söz konusu markayı taşıyan ürünlerinin eczanelerde tıbbi ürün olarak değil, 

mağazalarda kozmetik ürün olarak satışının yapıldığım, ayrıca diğer üye devletlerde 

de bu ad altında piyasaya arz edildiğini, belirterek tüketicinin korunması gerekçesine 

dayanılamayacağına karar vermiştir.454 

ATAD, tüketicinin korunması gerekçesine ilişkin yaklaşımını, 

konusuFransa’nın eğitim materyallerinin kapıdan satışını yasaklayan ulusal 

447 Case 145/88, Torfaen Borough Council v B & Q PLC [1989] ECR3851. 
44s Case C-368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags-ımd vertriebs GmbH v Bauer Verlag 

[1997] ECR 1-3689. 
449 Case C-l 12/00, Schmidberger [2003] ECR 1-5659. 
450 Bamard. 2007:116. 

451 Case C-220/98, Estee Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH [2000] 
ECR 1-117 

45_ Case 358/01 Commission v Spain [2003] ECR 1-13145.; Case C-210/96 Gut Springenheide and 
Tusky [1998] ECR 1-4657. 

453 Bamard, 2007:118. 

454 Case 315/92, Verband Sozialer Wettbewerb eV v Clinique Laboratoires SNC et Estee Lauder 
Cosmetics GmbH [ 1994] ECR 1-317. 
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düzenlemesinin oluşturduğu bir kararında455 yumuşatmıştır. ATAD, eğitim düzeyi 

geri olup geliştirmeye çalışan zayıf konumdaki tüketicileri koruyan ulusal kuralları, 

eğitim materyallerinin günlük kullanılan bireysel tüketim ürünlerinden olmaması ve 
bilinçli alışveriş yapılmadığı takdirde ortaya çıkabilecek zararların tüketici 
bakımından mali kaybın ötesine geçebileceği ve tüketicinin daha uzun vadede işgücü 

piyasasındaki konumunu etkileyebileceği gerekçesiyle uygun bulmuştur.456 

Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerle ilgili olarak bir başka kararında 

ATAD, Birleşik Krallık’ta pazar günü işyerlerinin açılmasını yasaklayan düzenleme 

ile ilgili olarak, her ne kadar bu yasak dolayısıyla mal satışındaki toplam azalmanın 

%10’luk miktarını diğer üye devletlerden gelen mallar oluştursa da, söz konusu 

uygulamanın yerli ürünler ve ithal ürünler bakımından ayrım gözetilmeksizin 

uygulanması ve uygulamanın üye devletler arası ticareti düzenlemeyi amaçlamayıp 

sosyo-ekonomik tercihin bir sonucu olduğu, bölgenin ve ülkenin sosyo-kültürel 

karakteristiğinin korunması amacıyla ticaretin engellenmesinin haklı bir nedene 

dayandığını belirtmiştir.457 

2.5.4 AT Antlaşmasında yer alan diğer istisna hükümleri 

Topluluk içinde malların serbest dolaşımının sağlanması için getirilen 
hükümlerden olan AT Antlaşmasının 28 ve 29. maddelerine istisna teşkil eden yani 

hangi hallerde Topluluk içi ticaretin kısıtlanabileceğini düzenleyen temel hüküm 

Antlaşmanın 30. maddesidir. Ancak, Antlaşmanın sair maddelerinde düzenlenen ve 

haklı gerekçelerle Topluluk içi ticareti kısıtlayabilecek çeşitli tedbirler alınmasını 

mümkün kılan başka hükümler de mevcuttur. Bu hükümlerden bazıları, AT 

Antlaşmasının 100., 119., 120., 134., 295., 296., 297., 301. maddeleridir. 

Söz konusu hükümler, gerek uygulanma şekli gerekse amaçları bakımından 

farklılık gösterebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, bazıları Topluluk organlarınca 

Case 382/87, Buel and others v Ministere public [1989] ECR 1235. 

Weatherill, Promoting The Consumer Interest in an Integrated Services Market, Mitchell 
Working Paper Series 2007/1 (çevrimiçi), 
<http://www.law.ed.ac.uk/file_download/series/23_promotingtheconsumerinterestinanintegrate 
dservicesmarket.pdf>,7.4.2008. 

Case 145/88, Torfaen Borough Council vB&Q PLC [1989]ECR 3851. 
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bir karar alınmasını gerektirirken bazıları da üye devletlere yetki vermektedir. Benzer 

şekilde yine bu istisna hükümlerinden bir kısmı üye devletler tarafından, AT 
Antlaşmasının 30. maddesinde olduğu gibi, ekonomik saiklerle ileri sürülemezken, 
bazıları ise tam tersine, Antlaşmanın 119 ve 120. maddelerinde olduğu gibi, sadece 
ekonomik zorluklar yaşanması halinde ileri sürülebilecek gerekçeler içermektedir. 



3 TÜRKİYE-AT İLİŞKİLERİNDE MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 

3.1 Ankara Anlaşması ve Katma Protokol 

3.1.1 Genel olarak 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, 12 Eylül 1963 tarihinde 

imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren, nihai hedefi Türkiye’nin 

Topluluğa üyeliği olan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir 
Ortaklık Kuran Anlaşma (Ankara Anlaşması)450 ile başlamıştır.451' 

Söz konusu Anlaşma, Topluluk hukukunun yazılı kaynaklarından olan 

uluslararası anlaşma türlerinden karma nitelikli anlaşmalar arasında yer almaktadır.460 

Ankara Anlaşmasının 2. maddesinde, taraflar arasındaki ortaklığın, Türkiye 

ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve 

yaşama şartlarının iyileştirilmesi suretiyle taraflar arasındaki ticari, ekonomik 
ilişkilerin aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmesini teşvik etmeyi amaçladığı ifade 

edilmiştir. Bu amaçların hayata geçirilebilmesini teminen, Anlaşmada belirtilen 

usullere ve şartlara göre bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması 

öngörülmüştür. Türkiye ile Topluluk arasındaki ortaklık ilişkisinin hazırlık, geçiş ve 

son dönem olmak üzere üç aşamalı bir plan dahilinde tamamlanması hükme 

bağlanmıştır.461 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşmanın 
onaylanması TBMM tarafından 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur 
(Resmi Gazete, 12/02/1964, Sayı 11631). Agreement establishing an Association betvveen tlıe 
European Economic Community and Turkey (OJ 217, 29/12/1964, p.3687). 
Topluluk, Türkiye’nin yanı sıra 1961 yılında Yunanistan ile de nihai hedefi üyelik olan bir 
ortaklık anlaşması akdetmiştir. Topluluğun, 70’lerde, Malta ve Kıbrıs ile imzaladığı ortaklık 
anlaşmaları her ne kadar ortaklık anlaşması adı altında yapılmış olsalar da, anlaşma 
metinlerinde açık bir üyelik hedefi öngörülmemiştir. 90’lara gelindiğinde ise Topluluk ile bir 
kısım Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi arasında, Türkiye ve Yunanistan örneğine benzer 
biçimde, üyelik hedefi içeren ve Avrupa Anlaşmaları olarak anılan ortaklık anlaşmaları 
imzalanmıştır. Özdemir, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde İşçilerin Serbest Dolaşımı, 1999: 
62. 

Arat, Avrupa Toplulukları Hukuku, Avrupa Birliği El Kitabı, TC Merkez Bankası Yayınları, 
Ankara 1995:47-49. Karma nitelikli anlaşmalar, hem Topluluğun hem de üye devletlerin taraf 
oldukları, üçüncü ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşmaları ifade etmektedir. 
Ankara Anlaşması 2.madde. 
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Ankara Anlaşmasının öngördüğü bu üç aşamalı sistem, öngörülen süreler 
bakımından farklılık arz etmekle birlikte, AT Antlaşmasında tarife engellerinin ve 

miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve OGT’ye uyum bakımından öngörülen aşamalı 

sisteme benzerlik göstermektedir. 

Bu çerçevede, Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, beş yıl sünnesi 

hükme bağlanan462 hazırlık dönemi başlamıştır. Bu dönemde Türkiye'nin, geçiş ve 

son dönem boyunca üzerine düşecek yükümlülükleri üstlenebilmesi için, AT’den 
alacağı yardım ile ekonomisini güçlendirmesi hedeflenmiştir. Hazırlık dönemi, 
esasen AT’nin tek taraflı ödünler verdiği bir dönem olmuştur.463 

Ortaklık ilişkisinin temel ilkelerini belirleyen Ankara Anlaşması, taraflar 

arasında daha sonra akdedilen anlaşma ve protokoller aracılığıyla tamamlanmış ve 

ortaklık ilişkisinin gidişatı şekillenmiştir. Söz konusu belgeler Ankara Anlaşmasının 
bütünleyici birer parçasıdır.464 

Bu kapsamda, hazırlık dönemi sonunda, Ankara Anlaşmasının 8. maddesi ile 

Geçici Protokolün 1. maddesine yapılan atıf çerçevesinde, Anlaşmasının 4. 

maddesinde düzenlenen geçiş dönemi ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 

Ankara Anlaşması gibi karma nitelikli bir anlaşma olan ve geçiş dönemine ilişkin 

şartları, usulleri, sıra ve süreleri belirleyen Katma Protokol akdedilmiştir.465 

23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren 

Katma Protokol, bir takvim çerçevesinde Ankara Anlaşmasında öngörülen geçiş 
döneminin uygulanmasına yönelik koşulları ve usulleri ortaya koymuştur. İçeriğinin 

Katma Protokol 3. madde. 

Gökdere, 1989:149. Ayrıca bu dönemin Türkiye tarafından iyi değerlendirilemediği yönündeki 
eleştiriler için Bkz. Arat, Gümrük Birliği Çerçevesinde Mevzuat Uyumu Çalışmaları, Gümrük 
Birliği Sürecinde Politikalar ve Uygulamalar, T.C. Merkez Bankası Yayınları, Ankara 1998:77. 

Ankara Anlaşması 30. madde ve Katma Protokol 62. madde. 

Katma Protokolün onaylanması TBMM tarafından, 22/07/1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla 
uygun bulunmuştur (Resmi Gazete, 29/12/1972, Sayı: 14406). Additional Protocol and 
Financial Protocol signed on 23 November 1970, annexed to the Agreement establishing the 
Association betvveen the European Economic Community and Turkey and on measures to be 
taken for their entry into force - Final Act - Declarations (OJ L 293, 29/12/1972, p. 4-56). 
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incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Katma Protokolde malların serbest 
dolaşımının sağlanmasına yönelik hükümler ağırlıktadır.466 

Geçiş döneminde, taraflar arasında bir gümrük birliğinin tedricen 

gerçekleştirilmesi ve Türkiye’nin ekonomi politikalarını Topluluğun ekonomi 

politikalarına yaklaştırması hedeflenmiştir. Geçiş döneminin istisnalar saklı kalmak 

kaydıyla on iki yıl süreceği ve söz konusu istisnaların gümrük birliğinin makul bir 

süre zarfında kurulmasına engel olmayacağı hükme bağlanmıştır. On iki yıl olarak 
belirlenen geçiş dönemi,467 söz konusu madde ile tanınan ve taraflarca mutabakata 
varılarak kullanılabilecek süre uzatma imkanı çerçevesinde,468 Türkiye için hassas 
kabul edilen bazı malların yirmi iki yıllık bir takvime bağlanması neticesinde sanayi 

malları bakımından 31 Aralık 1995 tarihinde sona ermiştir. 

Bu çerçevede, Katma Protokolde belirlenen sürelere sadık kalınarak, Ankara 

Anlaşmasında gümrük birliğine dayanacağı ifade edilen469 ortaklık ilişkisinin son 
dönemine, 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca AT ile 

Türkiye arasında bir gümrük birliği tesis edilerek, 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla 

geçilmiştir.47" 

Ankara Anlaşmasında son dönemin ne kadar süreceğine ilişkin bir süre 

belirtilmemiş ve ortaklık ilişkisinin işleyişi Türkiye’nin AT Antlaşmasından doğan 

Katma Protokol 64 maddeden oluşmaktadır. Protokolün 2 ilâ 35. maddeleri arasında yer alan 
hükümler malların serbest dolaşımına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Akit taraflar, Katma 
Protokol ile malların serbest dolaşımını gerçekleştirebilmek için karşılıklı yükümlülükler altına 
girmişlerdir. Bu kapsamda bahse konu Protokol, öncelikle sanayi ürünlerinde 
gerçekleştirilmesi öngörülen gümrük birliğine ilişkin olarak, taraflar arasında gümrük vergileri 
ve gümrük vergilerine eş etkili vergilerin kaldırılmasına ve Türkiye’nin Topluluğun ortak 
gümrük tarifesini kabulüne ilişkin hükümler içermesinin yanı sıra taraflar arasında miktar 
kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirlerin yasaklanmasına ilişkin hükümlere de 
yer vermektedir. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol için Bkz. DPT, Ankara Anlaşması ve 
Katma Protokol, Cilt 2, 1993. 

Ankara Anlaşması 4. madde, Katma Protokol 61. madde. 

Ankara Anlaşması 11. madde. 

Ankara Anlaşması 5.madde. 

Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 on 
implementing the final phase of the Customs Union (OJ L 35, 13/2/1996, p. 1-47). Türkiye- 
Avrnpa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları için Bkz. DPT, Türkiye-Avrupa Topluluğu 
Ortaklık Konseyi Kararları 1964-2000. 
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tüm yükümlülükleri üstlenebileceğini gösterdiğinde, âkit tarafların471 Türkiye'nin 
Topluluğa katılımım inceleyecekleri hükme bağlanmıştır. 

3.1.2 Ankara Anlaşmasının ve Katma Protokolün malların serbest dolaşımı 

bakımından uygulama alanı 

Ankara Anlaşması ile kurulması öngörülen ve 1/95 sayılı OKK ile 

düzenlenen ortaklık ilişkisinin son döneminin konu ile ilgili düzenlemelerini 

incelemeye geçmeden önce, Ankara Anlaşması ve Katma Protokoldün malların 

serbest dolaşımı bakımından uygulama alanına değinmekte fayda vardır. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, ortaklık ilişkisi Türkiye ile o tarihteki adıyla 
AET arasında kurulmuş olması sebebiyle Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve 1/95 

sayılı OKK ile tesis edilen gümrük birliği kapsamına AKÇT ve AAET Antlaşmaları 

kapsamındaki ürünler girmemektedir. 

Geçiş döneminde taraflar arasında sanayi ürünlerini konu alan bir gümrük 

birliğinin tedricen gerçekleştirilmesinin yanı sıra tarım ürünlerinde giderek 

genişleyecek bir tercihli ticaret rejimi uygulanması hedeflenmektedir. Bu çalışma 

kapsamında tarım ürünleri ele alınmamakla birlikte, malların serbest dolaşımı 

çerçevesinde bahse konu ürünlerin de mal olarak kabul edilmesi sebebiyle, burada 

Ankara Anlaşmasının 11. maddesi ve Katma Protokolün 32. maddesinden genel 

olarak bahsetmekte fayda vardır. Ankara Anlaşmasının 11. maddesi, ortaklık 

rejiminin, Topluluğun ortak tarım politikasını dikkate alan özel kurallar 

çerçevesinde, tarım ve tarım ürünleri ticaretine de teşmil edileceğini hükme 

bağlamıştır. Söz konusu maddede, “tarım ürünleri” ibaresinden, AT Antlaşması Ek 

2’de belirtilen ürünlerin anlaşılacağı ifade edilmiştir. Diğer taraftan, Katma 

Protokolün 32. maddesinde, söz konusu Protokol hükümlerinin, 33 ila 35. madde 

hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, tarım ürünlerine de teşmil edileceği ifade 

edilmiştir. 

Âkit Taraflar ifadesi, bir yandan Topluluk ve üye devletleri veya sadece Topluluğu ya da 
sadece üye devletleri, diğer yandan Türkiye Cumhuriyetini ifade etmek üzere kullanılmıştır. 
(Ankara Anlaşmasına ekli “Ortaklık Anlaşmasında Geçen ‘Âkit Taraflar’ İbaresinin Yorumu 
ile İlgili Bildiri”) 
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Ankara Anlaşmasının temelini teşkil eden ve kademeli olarak kurulması 

öngörülen gümrük birliği472, Anlaşmanın 10. maddesinde düzenlenmiş ve bahse konu 
maddede, gümrük birliğinin mal alışverişlerinin tümünü içerdiği hükme bağlanmıştır. 
Aynı maddede söz konusu gümrük birliğinin, Topluluk üyesi devletlerle Türkiye 

arasında, ithalatta ve ihracatta gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili 

vergiler ile miktar kısıtlamalarının ve ayrıca Anlaşmanın amaçlarına aykırı bir 

şekilde yerli üretimi korumayı hedefleyen miktar kısıtlamalarına eş etkili diğer her 
türlü tedbirin yasaklanmasını, Türkiye’nin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde Topluluğun 
OGT’sini kabulünü ve mevzuatını Topluluğun dış ticaret konusunda uyguladığı sair 
mevzuata yaklaştırmasını kapsadığı ifade edilmiştir. 

Ankara Anlaşmasının ve Katma Protokolün kapsamına hangi mal gruplarının 

dahil olduğunu inceledikten sonra ele alınması gereken mesele, söz konusu belgeler 

çerçevesinde malların serbest dolaşımı hükümlerinin bu mallara hangi durumlarda 

uygulanacağıdır. 

Bu sorunun cevabı, ortaklığın geçiş dönemine ilişkin şartları, usulleri, sıra ve 

süreleri belirleyen Katma Protokolün 2. ve 3. maddelerinde yer almaktadır. 

Katma Protokolün 2(1). maddesinde, söz konusu Protokolün malların serbest 

dolaşımına ilişkin olarak taraflar arasında gümrük vergilerinin ve gümrük vergilerine 
eş etkili vergilerin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin hükümlerinin: 

i) Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan üçüncü ülke menşeli 

ürünlerin tamamen veya kısmen kullanılması ile elde edilenler de dahil 

olmak üzere Türkiye veya Toplulukta üretilen mallara, 

ii) Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan üçüncü ülke menşeli 

mallara, 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Katma Protokolün 2(2). maddesinde, birinci fıkrada geçen “serbest dolaşımda 

bulunan” ifadesine açıklık getirilerek, Türkiye veya Toplulukta ithal işlemleri 
tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili diğer vergileri 

A Ankara Anlaşması 4. madde. 
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tahsil edilaıiş ve bu mali yükümlülükler bakımından tam veya kısmi iadeden 
yararlanmamış olan üçüncü ülke menşeli malların, Türkiye veya Toplulukta serbest 

dolaşımda sayılacağı ifade edilmiştir.473 Ayrıca, söz konusu maddenin dördüncü 
fıkrasında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerinin Katma Protokolün imzalandığı 

tarihten itibaren Topluluktan veya Türkiye’den ihraç edilecek mallara da 

uygulanacağı ifade edilmiştir. 

Katma Protokolün 3(1). maddesi de, söz konusu Protokolün malların serbest 

dolaşımına ilişkin olarak taraflar arasında gümrük vergilerinin ve gümrük vergilerine 
eş etkili vergilerin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması hakkmdaki hükümlerinin, 

Türkiye’de veya Toplulukta üretilen ve imalide Türkiye’de veya Toplulukta serbest 
dolaşımda bulunmayan üçüncü ülke menşeli maddeler kullanılan mallara da 

uygulanacağını belirtmiş, fakat söz konusu malların bu hükümlerden 
yararlanabilmesinin, imallerinde kullanılan üçüncü ülke menşeli maddeler için 
OGT’de öngörülen vergi hadlerinin belli bir yüzdesine eşit bir fark giderici verginin 

ihracatçı devlette tahsiline bağlı olduğunu hükme bağlanmıştır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, Ankara Anlaşmasının öngördüğü gümrük 

birliği hedefi çerçevesinde, Katma Protokol ve ilgili diğer belgelerde yer alan 
takvimlendirme ile ilgili hükümler, mevcut durumdan geriye gitmeme (standstill) 

şartı içenneleri ve aşamalı bir geçiş öngörmeleri bakımından AT Antlaşmasının ilgili 

hükümlerine genel olarak paralellik arz etmektedir.474 

3.2 1/95 sayılı ve 2/97 sayılı AT-Türkive Ortaklık Konseyi Kararları 

3.2.1 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

Ankara Anlaşması ile Topluluk ve Türkiye arasında kurulan ortaklık 
ilişkisinin geçiş dönemi, 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol ile 

47’ Katma Protokolün 2. maddesinin üçüncü fıkrasında, kaynağı veya çıkışı nedeni ile özel bir 
gümrük rejiminden yararlanarak üçüncü ülkelerden Türkiye veya Topluluğa ithal edilmiş 
malların, diğer âkit tarafa tekrar ihraç edilmesi halinde serbest dolaşıma girmiş sayılamayacağı 
belirtilmiştir. Bununla birlikte, Ortaklık Konseyinin, belirleyeceği şartlar dahilinde, bu kurala 
istisnalar getirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

474 İki sistemin düzenlediği takvimlendirmeler arasındaki en temel fark, Ankara Anlaşmasının 4. 
maddesinde tanınan ve taraflarca mutabakata varılarak kullanılabilecek süre uzatma imkanına 

karşılık, AT Antlaşmasında geçiş döneminin ne zaman sona ereceği hükme bağlanmış ve hiçbir 
istisna veya aykırılığın bu süreyi uzatamayacağı belirtilmiştir. 

133 



başlamıştır. Katma Protokolde belirlenen takvime uygun şekilde son aşamaya ise, 

Ankara Anlaşması ve Anlaşmanın Katma ve Tamamlayıcı Protokollerindeki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca AT ile 

Türkiye arasında bir gümrük birliği tesis edilerek geçilmiştir. 

Türkiye ile AT arasındaki ortaklık ilişkisinin son döneminin dayandığı temsil 

eden gümrük birliği, sadece bir ekonomik entegrasyon modeli olmanın ötesinde, 

Türkiye’nin AB ile bütünleşme hedefine yönelik önemli bir aşamayı teşkil 
etmektedir.475 

- Gümrük Birliği Kapsamındaki Mallar: 

1/95 sayılı OKK’nm 2. maddesi; Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret 

Politikası başlıklı 1. Bölüm hükümlerinin, Ankara Anlaşmasının 11. maddesinde 

belirtilen tarım ürünleri dışında kalan ürünlere uygulanacağını ve tarım ürünleriyle 
ilgili özel hükümlere ise, 1/95 sayılı OKK’nın 2. Bölümünde yer verildiğini hükme 

bağlamıştır. Bir başka ifadeyle, gümrük birliği kapsamında malların serbest dolaşımı 

hükümleri, AKÇT ürünleri hariç tüm sanayi mallarına ve AT Antlaşmasının eski 2 

numaralı Ek’inde (mevcut 1 numaralı Ek) belirtilen temel tarım ürünleri kapsamına 

girmeyen işlenmiş tarım ürünlerine uygulanacaktır.476 

1/95 sayılı OKK’nm 3. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, Katma 

Protokolün 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına paralel bir düzenleme 

yapılarak, Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası başlıklı 1. Bölüm 

hükümlerinin; 

i) Toplulukta veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan üçüncü ülke 

menşeli ürünlerin tamamen veya kısmen kullanılmasıyla elde edilen veya 

üretilen mallar da dahil olmak üzere, Toplulukta veya Türkiye'de üretilen 

mallara, 

1/95 sayılı OKK’nın hukuksal niteliği ve uygulanabilirliği hakkında eleştirel bir bakış açısı için 
Bkz. Başlar, Gümrük Birliği Anlaşmasının (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının) Hukuksal 
Niteliği, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Vol. 4/1, 2004, ss. 151-198. 
İşlenmiş tarım ürünleri dışındaki tarım ürünlerinin serbest dolaşımı Türkiye’nin AB’nin Ortak 
Tarım Politikasına uyum sağlamasını müteakip gerçekleşebilecektir. 
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ii) Toplulukta veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan üçüncü ülke 
menşeli mallara, 

uygulanacağını hükme bağlanmıştır. 

“Topluluk veya Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan” ifadesine ilişkin 

açıklamayı 1/95 sayılı OKK’nın 3. maddesinin ikinci fıkrasında bulmaktayız. Buna 

göre, Toplulukta veya Türkiye'de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük 
vergisi veya gümrük vergisine eş etkili diğer mali yükümlülükleri tahsil edilmiş ve 

bu vergi veya eş etkili diğer mali yükümlülükler tam veya kısmi bir iadeden 

yararlanmamış olan üçüncü ülke menşeli malların Toplulukta veya Türkiye'de 

serbest dolaşımda sayılacağını belirtilmiştir. 

Benzer şekilde 1/95 sayılı OKK’nın 3. maddesinin dördüncü fıkrasında, 

uyum seviyesindeki ilerleme sebebiyle farklılıklar arz etse de, esas itibarıyla Katma 

Protokolün 3. maddesinin birinci fıkrasına paralel bir düzenleme getirilmiştir. 

Buna göre, Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası başlıklı 1. Bölüm 

hükümlerinin, Toplulukta veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunmayan üçüncü 

ülke menşeli ürünler kullanılarak, Toplulukta veya Türkiye'de elde edilen veya 

üretilen mallara da uygulanacağı477, ancak, bu hükümlerin söz konusu mallara 
uygulanabilmesi için, gerekli ithal işlemlerinin tamamlanmış olması ve imallerinde 

kullanılan üçüncü ülke ürünleri üzerinden ödenmesi gereken gümrük vergisi veya 

gümrük vergisine eş etkili diğer mali yükümlülüklerin ihracatçı devlette tahsil 

edilmiş olması şartının aranacağı hükme bağlanmıştır.478 İhracatçı devletin, bahse 
konu hükümleri479 uygulamaması halinde, dördüncü fıkranın birinci bendinde sözü 

edilen malların480 serbest dolaşımda sayılmayacağı, dolayısıyla ithalatçı devletin, 

1/95 sayılı OKK’nın 3. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci bendi. 
1/95 sayılı OKK’nın 3. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci bendi. 

1/95 sayılı OKK’nın 3. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci bendinde düzenlenen hükümler. 
Toplulukta veya Türkiye’de serbest dolaşımda bulunmayan üçüncü ülke menşeli ürünler 
kullanılarak Toplulukta veya Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar. 
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üçüncü ülke menşeli malların tâbi olduğu gümrük mevzuatını uygulayacağı 

belirtilmiştir.481 

- Gümrük Birliğinin Gümrük Alanı 

1/95 sayılı OKK’nın 3. maddesinin üçüncü fıkrasına bakıldığında. Topluluk 

ile Türkiye arasında kurulan gümrük birliğinin gümrük alanının; Topluluk Gümrük 

Kodunu ihdas eden 12 Ekim 1992 tarih ve 2913/92/AET sayılı Konsey Tüzüğünün482 
3. maddesinde tanımlanan Topluluk gümrük alanı ve Türkiye gümrük alanım 

kapsadığı hükme bağlanmıştır. 

- Tarafların yükümlülükleri 

1/95 sayılı OKK ile kurulan gümrük birliğinin malların serbest dolaşımı 

bakımından uygulama alanı ve hangi malları kapsadığı yukarıda bahsedilen maddeler 

çerçevesinde ortaya konulduktan sonra, söz konusu OKK çerçevesinde Topluluk ile 

Türkiye arasında tesis edilen gümrük birliği dahilinde malların serbest dolaşımının 

sağlanabilmesi için taraflar bakımından uyulması gereken yükümlülükleri belirleyen 

maddelere bakmakta fayda vardır.483 

Bu çerçevede, 1/95 sayılı OKK’nın 4. maddesi, Topluluk ile Türkiye arasında 
ithalata ve ihracata uygulanan gümrük vergilerinin ve gümrük vergilerine eş etkili 

vergilerin, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tamamen 

uygulamadan kaldırılacağım ve tarafların, o tarihten itibaren yeni ithalat ve ihracat 

vergileri ile bu vergilere eş etkili mali diğer yükümlülükleri uygulamaya koymaktan 

kaçınmalarını hükme bağlamıştır. Söz konusu madde mevcut durumdan geriye 

1/95 sayılı OKK’nın 3. maddesinin beşinci fıkrası. 

482 Bahsekonu Tüzük 23 Nisan 2008 tarihinde AT Resmi Gazetesinde yayınlanan 450/2008 sayılı 
“Modemize Edilmiş Gümrük Kodu” Tüzüğüyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bkz. yukarı 18 ve 
19. sayfalar. 

483 1/95 sayılı OKK’nın “Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası” başlıklı 1. Bölümü 
altında yer alan “Ticaret Politikası” başlıklı III. Kesim, “Ortak Gümrük Tarifesi ve Tercihli 
Tarife Politikaları” başlıklı IV. Kesim ve “Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın II Sayılı 
Eki Kapsamına Girmeyen İşlenmiş Tarım Ürünleri” başlıklı V. Kesim bu çalışma kapsamında 
inceleme konusu yapılmamıştır. 
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gitmeme (standstill) şartı dışında,484 AT Antlaşmasının 23(2), 24 ve 25. madde 
hükümlerine paralel bir düzenleme içermektedir. 

1/95 sayılı OKK’nın 4. maddesinin son cümlesi, “Bu hükümler mali 

nitelikteki gümrük vergilerini de kapsar.” ifadesini içermektedir. Bu cümlede geçen, 

“mali nitelikteki gümrük vergisi” ibaresi, yukarıda “Gümrük vergileri ve gümrük 

vergilerine eş etkili vergiler” başlığı altında benzer bir düzenleme içeren AT 

Antlaşmasının 25. maddesi incelenirken belirtildiği üzere, vergiyi koyan devlette 

üretilmeyen ürünlere konulan vergileri ifade etmektedir. Bu vergiler normal gümrük 

vergilerine benzemekle beraber, özellikle ithal ürünler üzerine konulmakta ve sadece 

gelir elde etmek amacını gütmektedir.485 

1/95 sayılı OKK’nın 5, 6 ve 7. maddeleri, AT Antlaşmasının 28, 29 ve 30. 

maddeleri ile tam olarak örtüşmektedir. Bu çerçevede 1/95 sayılı OKK’nm 5. ve 6. 

maddelerinde, Türkiye ve Topluluk arasında ithalata ve ihracata uygulanan miktar 

kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler yasaklanmaktadır. 1/95 
sayılı OKK’nın 7. maddesinde ise, AT Antlaşması 30. madde ile aynı kapsamda bir 
istisna hükmüne yer verilerek, söz konusu yasakların; genel ahlak, kamu düzeni veya 
kamu güvenliği; insanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve yaşamının 

korunması; sanat değeri veya tarihi ya da arkeolojik değer taşıyan milli varlıkların 

veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle malların ithalinin, ihracının 

veya transit geçişinin yasaklanmasını veya kısıtlanmasını engellemeyeceği hükme 

bağlanmış ve bu yasaklamalar ve kısıtlamaların taraflar arasındaki ticarette keyfi bir 

ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama aracı olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir. 

Türkiye’nin, Topluluk ile yaptığı ticarette teknik engelleri kaldırmasına 

ilişkin yükümlülüğü ilk defa 1/95 sayılı OKK'nın 8. maddesinde zikredilmiştir. Söz 

konusu maddede; Türkiye’nin, 1/95 sayılı OKK’nın yürürlüğe giriş tarihinden 

itibaren beş yıl içinde, ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması konusundaki 

Mevcut durumdan geriye gitmeme (standstill) şartı, AET Antlaşmasının 12. maddesinde 
öngörülmüş olmakla birlikte, Topluluğa üye devletler arasında 1968 tarihi itibarıyla gümrük 
vergilerinin kaldırılmış olması sebebiyle, söz konusu standstill şartı ile üye devletler arasında 
gümrük vergisi indirim takvimininin uygulanma şeklini gösteren hükümler Amsterdam 
Antlaşması ile kaldırılmıştır. 

Bkz. yukarı sayfa 21-24. 
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Topluluk düzenlemelerini iç hukuk sistemine aktaracağı hükme bağlanmıştır. Söz 

konusu maddenin ikinci fıkrasında, Türkiye tarafından iç hukuk sistemine aktarılacak 
düzenlemelerin listesinin ve bunların Türkiye tarafından uygulamaya konmasına 
ilişkin şartların, 1/95 sayılı OKK’nm yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
bir Ortaklık Konseyi kararıyla belirleneceği ifade edilmiştir. 1/95 sayılı OKK’nm 8. 
maddesinin üçüncü fıkrasında, söz konusu maddenin ilk iki fıkrasının, özel önem 

atfedilen Topluluk belgelerinin 1/95 sayılı OKK’nın yürürlüğe giriş tarihi itibarıyla 

yürürlüğe girmek üzere Türkiye tarafından uygulamaya konmasına engel teşkil 

etmeyeceğini belirtilmiştir. Son olarak söz konusu maddede; tarafların, 
standardizasyon, metroloji ve kalibrasyon, kalite, akreditasyon, test ve belgelendirme 
konularında aralarında etkili bir işbirliği oluşturulmasının önemini kabul ettikleri 
ifade edilmiştir. 

1/95 sayılı OKK’nın 9. maddesinde, 1/95 sayılı OKK'nın hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, Türkiye’nin belirli bir ürünün ticaretinin önündeki teknik 
engellerin kaldırılması için gerekli Topluluk düzenlemelerini yürürlüğe koyduğu 
takdirde Topluluk ile Türkiye arasında söz konusu ürüne ilişkin ticaretin, bahse konu 
Topluluk düzenlemelerinde belirtilen şartlara göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hükmü değerlendirirken 1/95 sayılı OKK’nm 11. maddesini de göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Bahse konu madde, söz konusu OKK’nm 9. 

maddesinde belirtilen ve Türkiye tarafından bir malın ticaretindeki teknik engellerin 

kaldırılmasına yönelik Topluluk mevzuatının yürürlüğe konulmasına kadar geçecek 

süre boyunca, Topluluğun, sanayi ürünlerinin Topluluk mevzuatı ile uygunluğunun 
değerlendirilmesinde Türkiye’de yapılacak uygunluk değerlendirmesi sonuçlarını, 

söz konusu değerlendirme işlemlerinin Toplulukta yürürlükte olan kurallara uygun 

olması şartı ile kabul edeceği hükme bağlanmıştır.486 

1/95 sayılı OKK’nın 10. maddesinin birinci fıkrasında; söz konusu OKK’nın 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve Türkiye'nin 9. maddede sözü edilen 

düzenlemeleri uygulamaya koyması için gereken süre içinde Türkiye’nin, 

Bahse konu madde bu düzenlemenin bir istisnası olarak, motorlu araçlar ve bunların 
römorklarına ilişkin Topluluk ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin, Türkiye’nin AT’nin bu 
konudaki (70/156/EEC sayılı Konsey Direktifi) düzenlemesini uygulaması şartına bağlamıştır. 
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Topluluk'tan gelen ve söz konusu ürünlerde aranan koşullan belirleyen Topluluk 

Direktiflerine uygunluğu söz konusu Direktiflerde öngörülen koşullara ve usullere 

göre belgelenmiş bulunan ürünlerin, kendi topraklarında piyasaya veya kullanıma 

girmesini engellemekten kaçınacağı ifade edilmiştir. Ancak OKK’nın 10. maddesinin 

ikinci fıkrasında, Topluluk düzenlemelerine uygunluğu birinci fıkra hükümlerine 

göre belgelenmiş ve amacına uygun olarak kullanılan bir ürünün 1/95 sayılı 
OKK’mn 7. maddesinde belirtilen koşullardan birini karşılamadığının tespit edilmesi 

halinde, üçüncü fıkrada öngörülen hükümlere ve usullere uygun olarak söz konusu 

ürünün piyasadan toplatılması veya piyasaya veya kullanıma girmesinin 

yasaklanması veya kısıtlanması için gereken her türlü uygun önlemin alınabileceği 
hükme bağlanmıştır. 

1/95 sayılı OKK’nm 10. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen usule 

bakıldığında; Türkiye’nin, 1/95 sayılı OKK’nın 10. maddesinin ikinci fıkrası 

uyarınca bir önlem almayı düşünmesi halinde, Gümrük Birliği Ortak Komitesi 

(GBOK) aracılığıyla durumu Topluluğa derhal ilgili bütün bilgilerle birlikte 

bildirmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye tarafından bu tür bir durumun gündeme 
getirilmesi halinde tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak 

amacıyla derhal GBOK bünyesinde istişarelerde bulunacağı ifade edilmiştir. 

Türkiye’nin, 1/95 sayılı OKK’mn 10. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 

tedbirleri alabilmesi için, GBOK aracılığı ile Topluluğa bildirimde bulunduğu 

tarihten itibaren bir ay geçmesi gerektiği belirtilmiştir.487 Ancak, ön inceleme 
yapılmasını olanaksız kılacak derecede ivedi şekilde işlem yapılmasını gerektiren 

istisnai durumların varlığı halinde, Türkiye’nin bu durumun düzeltilmesi için 
alınması zorunlu olan tedbirleri derhal alabileceği ifade edilmiştir. Türkiye’nin aldığı 

tedbirleri GBOK’a ilgili bütün bilgilerle birlikte derhal bildirmesi gerektiği 

düzenlenmiş ve Topluluğun GBOK’tan Türkiye'nin aldığı tedbirleri incelemesini her 

zaman talep edebileceği hükme bağlanmıştır. 

GBOK bünyesinde başlatılan istişarelerin tamamlanmış olması hali hariç olmak üzere. 
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- Danışma Usulü ve Komitelere Katılım 

1/95 sayılı OKK’nm 55-60. maddelerinde taraflar arasında danışma usulü ve 

Türk uzmanların Avrupa Komisyonuna uygulama mevzuatı çıkarırken yardım/ı olan 
teknik komitelere katılımı hususu düzenlenmektedir. 

Danışma usulü, taraflardan birinin gümrük birliğinin işleyişi ile doğrudan 

ilgili bir alanda488 yeni bir mevzuat çıkarmayı öngördüğünde diğer tarafın gödişüne 
başvurması ve tarafların gümrük birliğinin düzgün işlemesi bakımından en uygun 
çözümün bulunması yönünde çaba sarfetmelerini içermektedir. Danışma ıısulü esas 

itibarıyla GBOK bünyesinde cereyan etmektedir. 

Avrupa Komisyonuna uygulama mevzuatı çıkarırken yardımcı olan teknik 

komiteler, Avrupa Birliğinin karar alma sürecinde önemli role sahiptir. Türk 

uzmanların, gümrük birliğinin düzgün işlemesi bakımından gerekli olduğu takdirde, 

gümrük birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili alanlarda bu komitelerin çalışmalarına 

katılması öngörülmüştür. Türk uzmanların hangi komitelere katılacağı L95 sayılı 

OKK’nın 9 No’lu Ekinde belirtilmiştir.489 Tarafların, bahse konu OKK Ekinle yer 

alan komiteler dışında komitelere katılımın da gerekli olduğunu düşünmeler: halinde, 

Ortaklık Konseyinin, Türk uzmanların diğer komitelere de katılımı hususunda karar 

verebilmesi maksadıyla GBOK’un Ortaklık Konseyine tavsiyede bulunabileceği 

hükme bağlanmıştır. Zaman içerisinde, Türk uzmanların katıldığı komite sayısında, 

gerek 1/95 sayılı OKK’nm 60. maddesinde öngörülen Ortaklık Konseyi kararları 

uyarınca490, gerekse fiilen artış olmuştur. 

Gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlar 1/95 sayılı OKK’nın 54(2). Maddesinde 
hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda; ticaret politikası ve üçüncü ülkelerle akdedilen ve sanayi 
mallarını ilgilendiren ticari boyutlu anlaşmalar, sanayi malları ticaretindeki teknik engellerin 
kaldırılması ile ilgili mevzuat, rekabet ve fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı ile gümrül; mevzuatı 
gümrük birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili alanlardır. Ayrıca bahse konu hüküm, Ortaklık 
Konseyinin, ortaklığın gelişimini dikkate alarak, uyumlaştırmanın gerçekleştirileceği almların 
listesini genişletmeye karar verebileceğini de düzenlemektedir. 
1/95 sayılı OKK’nın 9 No’lu Ekinde, Türk uzmanların çalışmalarına katılacakları koniteler; 
Nomenklatür Komitesi, Gümrük Kodu Komitesi ve Dış Ticaret İstatistikleri Komitesi olarak 
belirtilmiştir. Türk uzmanların anılan komitelere katılım usulü. Ortaklık Konseyinin 22 Aralık 
1995 tarih ve 5/95 sayılı Kararında düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda, 1/95 sayılı OKK’nm 9 No’lu Ekinde yer alan, Türk uzmanların çal.şmılarına 
katılacakları komitelere, 6/95 sayılı OKK ile Tekstil Komitesi, 2/99 sayılı OKK le Teknik 
Standartlar ve Düzenlemeler Daimi Komitesinin Teknik Düzenlemeler kısmı eklenmiştir 
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Son olarak değinilmesi önem arz eden bir diğer hüküm ise, 1/95 sayılı 

OKK’nın 66. maddesidir. 66. madde de, 1/95 sayılı OKK’nın hükümlerinin, AT 
Antlaşmasındaki hükümlerle içerik itibarıyla aynı oldukları ölçüde, yürütülmesi ve 
gümrük birliğinin kapsadığı ürünlere uygulanmaları bakımından, Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanının konuyla ilgili kararlarına uygun olarak yorumlanacağı 

hükme bağlanmaktadır. Bu kapsamda belirtmek gerekir ki, AT Antlaşmasının 

malların serbest dolaşımına ilişkin hükümleri 1/95 sayılı OKK’nın konuya ilişkin 

hükümleri ile tam olarak örtüşmektedir. 

3.2.2 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

Çalışmada birçok kez belirtildiği gibi, taraflar arasında gümrük vergisi, 

gümrük vergisine eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması malların 

serbest dolaşımının tam olarak tesis edilmesi için yeterli olmamakta, ticarete teknik 
engel teşkil edebilecek tedbirlerin bertaraf edilmesine yönelik düzenlemelerin de 

yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, yukarıda da değinildiği gibi, 1/95 sayılı OKK’nın 8. 

maddesinin birinci fıkrası ile Türkiye’ye, ticarette teknik engellerin kaldırılması 

amacıyla mevzuatını, 1/95 sayılı OKK’mn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl 

içinde uyumlaştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Türkiye’nin ticarette teknik 
engellerin kaldırılması amacıyla iç hukukuna aktaracağı Topluluk düzenlemelerinin 
listesi ve bunların uygulanma koşullan, 1/95 sayılı OKK’nm 8. maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca çıkarılan 2/97 sayılı OKK ile tespit edilmiştir.4'” 

2/97 sayılı OKK’nm 1. maddesinde, EK H’de belirtilen düzenlemelerden; 

Topluluk tüzüklerinin olduğu gibi iç hukuk düzenine dahil edileceği, Topluluk 

direktiflerinin ise, uygulama şekli ve yöntemi Türk yetkili mercilerinin seçimine 

bırakılarak iç hukuk düzenine aktarılacağı ifade edilmiştir. Topluluk 

düzenlemelerinin iç hukuka aktamıa yöntemlerine ilişkin bu sistem, Topluluk 

Decision No 2/97 of the EC-Turkey Association Council of 4 June 1997 establishing the üst of 
Community instruments relating to the removal of technical barriers to trade and the conditions 
and arrangements goveming their implementation by Turkey (OJ L 191, 21/7/1997, p. 1-67). 
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hukukunda tüzük ve direktiflerin doğrudan uygulanabilirliği ile ilgilidir.492 Topluluk 
hukukuna göre direktifler, üye devletleri ulaşdacak sonuçlar bakımından bağlayan 

Topluluk tasarruflarıdır. Bu kapsamda tüzüklerden farklı olarak, üye devletlerin iç 

hukukunda doğrudan uygulanamamaları dolayısıyla bir iç hukuk düzenlemesine 

ihtiyaç göstermeleri sebebiyle üye devletler, direktifte öngörülen amaçları 

gerçekleştirmek için gerekli iç hukuk araçlarının seçiminde serbesttirler. Topluluk 

tüzükleri ise, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren, bir iç hukuka aktarma işlemine 

ihtiyaç bulunmaksızın üye devletlerde doğrudan uygulanır hale gelirler. Bir başka 
ifadeyle tüzükler bütünüyle bağlayıcı olup, üye devletler tüzük hükümlerini ulusal 
çıkarlarına uygun geldiği biçimde eksik veya seçerek uygulama hakkına sahip 

değildir.493 

3.3 AT ile Türkiye arasında malların serbest dolaşımı bakımından gümrük 

birliği sürecinde kaydedilen gelişmeler 

Malların serbest dolaşımı bakımından AT-Türkiye gümrük birliği sürecinde 
kaydedilen gelişmeler iki başlık altında toplanabilir. Bu başlıklardan ilki, Topluluğun 

aday ülkelerin üstlenmesi gereken Topluluk müktesebatı bakımından yaptığı 

sınıflandırma çerçevesinde malların serbest dolaşımı başlığı altında ele alınmayan, 

ancak malların serbest dolaşımının sağlanabilmesi bakımından büyük önem taşıyan 

tarife engelleri, miktar kısıtlamaları ve OGT’ye uyum hususlarında kaydedilen 

gelişmelerdir. 

Bu kapsamda Topluluk, Katma Protokolde belirlenen yükümlülükleri 

çerçevesinde, söz konusu Protokolün yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'den ithal 

edilecek sanayi mallarına uygulanan gümrük vergisi ve eş etkili mali yükümlülükler 

ile miktar kısıtlamalarını bazı istisnalar haricinde kaldırmıştır.494 Türkiye ise 

Doğrudan uygulanabilirlik kavramı, bir Topluluk tasarrufunun, üye devletlerde iç hukuka 
aktarma işlemine gerek olmaksızın, çıkartıldığı anda bir iç hukuk tasarrufu gib: geçerlilik 
kazanmasını ifade etmektedir. 

DPT, AB Sözlüğü, 2004:27,44. 

Gümrük indirimleri bakımından istisna tutulan mallara bir kaç ömek vermek gerekirse; bazı 
petrol ürünleri, perakende satışa arz edilmeyen pamuk ve pamuk ipliği, diğer işlenmiş pamuklu 
dokumalar vs. (Bkz. Katma Protokol Ek 1 ve Ek 2). Miktar kısıtlamaları bakımından, 
eğirilebilir ipekböceği kozası ile ham ipekte, Topluluk yeni miktar kısıtlamaları koyma hakkını 
saklı tutmuştur. (Bkz. Katma Protokol Ek 2, md.2.) 
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Topluluktan yapılan sanayi mallan ithalatında uyguladığı gümrük vergileri ve eş 

etkili mali yükümlülükleri kaldırmak ve üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ise 

Topluluğun OGT’sine uyum sağlamak amacıyla kademeli bir vergi indirimine 
başlamıştır. 

Bu çerçevede, 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla, AKÇT ürünleri hariç sanayi 
ürünlerinde taraflar arasında ithalata uygulanan gümrük vergileri ve gümrük 

vergilerine eş etkili mali yükümlülükler kaldırılmış, Türkiye, beş yıllık geçiş dönemi 

tanınan hassas ürünler4'’5 haricinde üçüncü ülkelere karşı Topluluğun OGT’sini 

uygulamaya başlamış, üçüncü ülkelere yönelik miktar kısıtlaması uygulamasını AB 

ile uyumlu hale getinniş ve taraflar arasında ticarete uygulanan miktar 

kısıtlamalarına son verilmiştir.49’’ 1/95 sayılı OKK Ek I’de yer alan işlenmiş tarım 
ürünlerinin de sanayi ve tarım payları hesaplanmış, bir kısmı için sanayi payı hemen 

sıfırlanmış, bir kısmının sanayi paylarının da aşamalı olarak sıfırlanması hükme 

bağlanmıştır.497 

Kaydedilen gelişmelerin ele alınacağı ikinci başlığı ise, malların serbest 
dolaşımının sağlanması bakımından bir önceki grup kadar önem arz eden teknik 

engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat uyum çalışmaları oluşturmaktadır. Üye 
devletler arasında tarife engellerinin kaldırılması neticesinde, örtülü şekilde yerli 

üreticileri uluslararası rekabete karşı korumak için standartlar ve teknik düzenlemeler 

aracılığı ile teknik engellerin daha çok kullanılmaya başlanması neticesinde, 

Topluluk düzeyinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye de, 1/95 sayılı OKK ile 

Topluluk ile kurulan gümrük birliği kapsamında ticaretin önündeki teknik engellerin 

kaldırılması konusundaki Topluluk düzenlemelerini iç hukuk sistemine aktarma 

yükümlülüğü altına girmiştir. Bu çerçevede aktarılacak Topluluk düzenlemeleri ve 

bunların uygulanma koşulları 2/97 sayılı OKK ile tespit edilmiştir. 2/97 sayılı OKK 

Otomobil, mobilyalar, demir-çelik tel ve halat, deri eşya, bazı seramik ve porselen eşyalar gibi 
hassas ürünlerde 1 Ocak 2001 tarihi itibarıyla uyum sağlanmıştır. 
Bu çerçevede Türk tekstil ve konfeksiyon ürünlerine yönelik gönüllü ihracat kısıtlamaları ile 
Türkiye kaynaklı rafine edilmemiş petrol ürünlerine tanınan belirli miktardaki tarife kontenjanı 
uygulamasına son verilmiştir. 

İşlenmiş tarım ürünleri bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak şu kadarım 
belirtmek gerekir ki, tarım ürünleri, Türkiye tarafından Topluluğun ortak tarım politikasına 
uyum sağlanması halinde serbest dolaşıma girebilecektir. 
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Ek II kapsamında belirlenen Topluluk düzenlemelerinin iç hukuka aktarılmasından 
hangi kamu kuramların sorumlu olacağı ise 15 Ocak 1997 tarih ve 97/9196 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 

Bu çerçevede gerçekleştirilecek mevzuat uyumunun işlerlik kazanabilmesi, 

Türkiye’nin piyasa gözetim ve denetimi ile kalite alt yapısını (akreditasyon, 

standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve metroloji) Topluluğunkiyle uyumlu 

hale getirilmesini gerektirmesi sebebiyle, idari alt yapının geliştirilmesi çalışmaları 
mevzuat uyumu ile paralel götürülmüştür. 

Bu kapsamda yer alan yatay mevzuata uyum sağlamak maksadıyla, 11 

Temmuz 2001 tarihli ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” 24459 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmış ve 11 Ocak 2002 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.498 Söz konusu 
Kanunun uygulama usul ve esasları, 17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan, 11 Ocak 2002 tarihi itibari yürürlüğe giren, “Uygunluk 

Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik”, “CE 

Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ve 

“Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir. 
“Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine 

Dair Yönetmelik” ise 3 Nisan 2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak 3 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, 1/95 sayılı OKK’nın 9. maddesinde, Türkiye’nin 

belirli bir ürünün ticaretinin önündeki teknik engellerin kaldırılması için gerekli 

Topluluk düzenlemelerini yürürlüğe koyduğu takdirde Topluluk ile Türkiye arasında 

söz konusu ürüne ilişkin ticaretin, bahse konu Topluluk düzenlemelerinde belirtilen 

şartlara göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükmün uygulanmasına 

ilişkin usuller 1/2006 sayılı OKK ile düzenlenmiştir. 1/2006 sayılı OKK 

Söz konusu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarına, üretici ve dağıtıcıların 
yükümlülüklerine, piyasa gözetimi ve denetimine, güvenli olmayan ürünlerin piyasaya arzının 
yasaklanmasına, toplatılmasına veya bertaıafma, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini 
yürütecek olan test, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarına, 
uygulanacak müeyyidelere ve uygulamalarla ilgili olarak AB Komisyonuna, AB üyesi ülkelere 
ve diğer AB kuruluşlarına yapılması öngörülen bildirimlere ilişkin hususları düzenlemektedir. 
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çerçevesinde GBOK’a, Türkiye’nin belirli ürünlerin ticareti üzerindeki teknik 

engellerin kaldırılmasına yönelik gerekli olan Topluluk düzenlemelerini etkin bir 

biçimde iç hukuka aktarıp aktarmadığım tespit etme yetkisi verilmiştir. Yukarıda 

değinilen kanun ve yönetmeliklerle, Topluluğun kalite altyapısına paralel bir sistem 

oluşturulmaya çalışılmış, sistemin önemli bileşenlerinden olan uygunluk 

değerlendirme499 faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütecek olan 
uygunluk değerlendirme kuruluşları5"" ve onaylanmış kuruluşlar51" ihdas edilmiştir. 
Bu çerçevede, Türk yetkili kuruluşlarınca502 belirlenen ve uygunluk değerlendinne 

kuruluşları arasında özel bir yere sahip olan onaylanmış kuruluş adayları Avrupa 
Komisyonuna iletilmiştir.503 Yapılan incelemeler neticesinde bazı uygunluk 
değerlendirme kuruluşları yeterli bulunarak onaylanmış kuruluş olarak atanmışlardır. 

4703 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (m) bendinde; ürünün, ilgili teknik düzenlemeye 
uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü 
faaliyet uygunluk değerlendirme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. 

4703 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (n) bendinde; uygunluk değerlendirme kuruluşları, 
ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya 
belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel kuruluş veya kamu kuruluşu olarak 
tanımlanmaktadır. 

4703 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (o) bendinde; onaylanmış kuruluşlar, test, muayene 
ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme 
çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından 
belirlenerek, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış 
Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde 
yetkilendirilen özel kuruluş veya kamu kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Onaylanmış 
kuruluşlar sadece Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamında faaliyet gösterirler ve 
görevlendirilmeleri diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirmesinden 
farklıdır. 

4703 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (1) bendinde; yetkili kuruluş, ürüne ilişkin mevzuat 
hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703 sayılı Kanun ile Uygunluk 
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerini kendi 
görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşu olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yetkili kuruluşlar tarafından, onaylanmış kuruluş olarak atanmak üzere başvuruda bulunan 
onaylanmış kuruluş adayları belirli kriterler dahilinde incelenecek ve değerlendirme 
neticesinde yetkili kuruluşların uygun göreceği sayıda bir veya birden fazla teknik düzenleme 
kapsamında faaliyet göstermesine karar verilen kuruluşların adı, adresi, uygunluk 
değerlendirmesi yapacakları modüller ile ürünler ve seçilmelerinde dikkate alman yeterlilik 
kriterleri Avrupa Komisyonuna bildirilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından bildirimi yapılan 
kuruluşlara bir kimlik kayıt numarası tahsis edilmesi ve bu numara ile birlikte kuruluşlara ait 
bilgilerin AT Resmi Gazetesinde yayımlanması ve daha sonra kimlik kayıt numarasının 
ülkemize iletilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş adayının görevlendirilmesinin 
tamamlanabilmesi için, Komisyon tarafından kimlik kayıt numarasının tahsisini takip eden üç 
ay içerisinde yetkili kuruluşların, görevlendirmeyle ilgili bilgileri T.C. Resmi Gazetesinde 
yayımlatması gerekmektedir. 
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Çalışmanın tamamlandığı tarih itibarıyla, T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanarak 

onaylanmış kuruluş olarak faaliyete başlayan uygunluk değerlendirme kuruluşları; 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE),51)4 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Kalite 
Çevre Kurulu505, Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi,506 Meyer Uluslararası 
Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketidir,507 TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi5011 ve Türkiye Hazır Beton Birliği- 
Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesidir.509'510 

Uygunluk değerlendinne işlemlerinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını 

desteklemek, bu işlemlerin sonuçlarının bölgesel ve uluslararası düzeyde tanmırlığım 
teminen çalışmalar yapmak, uygunluk değerlendirmesi alanında kamu ve özel sektör 
kuruluşları, yüksek öğretim kurumlan, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve 

diğer sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak ileriye yönelik 

stratejiler belirlemek amacıyla Uygunluk Değerlendirmesi Demeği kurulmuştur.5" 

TSE’nin onaylanmış kuruluş olarak yetkilendirildiği alanlar: Yapı Malzemeleri (28 Ocak 2007 
tarih ve 26417 sayılı Resmi Gazete), Asansörler (31 Ocak 2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi 
Gazete), Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar (20 Şubat 2007 tarih ve 26440 sayılı 
Resmi Gazete). 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin onaylanmış 
kuruluş olarak yetkilendirildiği alan: Yapı Malzemeleri (27 Aralık 2006 tarih ve 26389 sayılı 
Resmi Gazete). 
Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin onaylanmış kuruluş olarak yetkilendirildiği alanlar: 
Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar (20 Şubat 2007 tarih ve 26440 sayılı Resmi 
Gazete), Gezi Tekneleri (26 Haziran 2008 tarih ve 26918 sayılı Resmi Gazete). 

Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin onaylanmış 
kuruluş olarak yetkilendirildiği alanlar: Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar (18 Şubat 
2008 tarih ve 26791 sayılı Resmi Gazete), Yapı Malzemeleri (1 Haziran 2008 tarih ve 26893 
sayılı Resmi Gazete). 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezinin onaylanmış kuruluş olarak 
yetkilendirildiği alan: Asansörler (6 Mayıs 2008 tarih ve 26868 sayılı Resmi Gazete). 
Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin onaylanmış kuruluş 
olarak yetkilendirildiği alan: Yapı Malzemeleri (1 Haziran 2008 tarih ve 26893 sayılı Resmi 
Gazete). 

Avrupa Komisyonu tarafından kimlik kayıt numarası verilen Türk ve diğer üye devlet 
onaylanmış kuruluş adayları (çevrimiçi) 
<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.main> 
adresinden takip edilebilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından kimlik kayıt numarası verilen 
Türk onaylanmış kuruluş adaylarının görevlendirilmesi, T.C. Resmi Gazetesinde bu hususa 
ilişkin bilgilerin yayımlanması ile tamamlanmaktadır. 

DTM, Avrupa Birliği ve Türkiye, 2007:325. 
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Laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve 

yurt dışındaki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, objektif prensip ve işleyiş 
usullerine göre çalışmasının sağlanarak, söz konusu kuruluşların verdiği belge ve 
işaretlemelerin uluslararası düzeyde tamnabilirliğini temin etmek maksadıyla 
ülkemizde de uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin akredite edilebilmesi için 
4 Kasım 1999 tarihli ve 23866 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan 4457 sayılı 

“Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" kabul 

edilmiştir. Söz konusu Kanun uyarınca, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 

kurulmuş ve 15 Haziran 200Tde de akreditasyon başvuruları kabul edilmeye 
başlanmıştır. TÜRKAK’m vermiş olduğu akreditasyon belgelerinin uluslararası 
alanda kabulü, bir yandan TÜRKAK’m Avrupa Akreditasyon Birliğine tam üye 

olmasına diğer yandan da bahse konu Birlik ile karşılıklı tanıma anlaşmaları 
imzalamasına bağlı bulunması sebebiyle, TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon Birliğine 
tam üyelik başvurusunda bulunmuş ve 28 Kasım 2002’de Birliğe tam üye olmuştur. 
Sonraki aşamada, 4 Nisan 2006 tarihinde Avrupa Akreditasyon Birliğinin yetkili 
olduğu yedi temel akreditasyon alanından dördüne 5'2, Birlik ile imzaladığı karşılıklı 
tanıma anlaşmaları ile taraf olmuştur. 

Topluluk ile Türkiye arasında tesis edilen gümrük birliği çerçevesinde taraflar 
arasında malların serbest dolaşımının engellenmeksizin mevzuata uygun ve güvenli 

ürünlerin piyasaya arzının sağlanarak tüketicilerin komnması ve haksız rekabetin 

önlenmesi ihtiyacı piyasa gözetimi ve denetimi kavramlarını ön plana çıkarmıştır. 

Piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esasları ile yetkili kuruluşların bu 

çerçevedeki yetki ve sorumlulukları Mayıs 2002’de yürürlüğe giren “Ürünlerin 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca 

bu Yönetmelik gereğince, sistemin etkin işleyişinin ve piyasa gözetimi ve denetimi 

yapacak kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla bir Piyasa Gözetimi 

ve Denetimi Koordinasyon Kurulu (PGDKK) oluşturulmuştur.513 Bahse konu Kurul, 

Deney laboratuvarları, kalibrasyon laboıatuvarları, kalite yönetim sistemi belgelendirmesi ve 
muayene faaliyetleri alanlarında. Diğer faaliyet alanları içinse (ürün belgelendirme ve personel 
belgelendirme) Nisan 2006'da resmi başvuru yapılmıştır. 

PGDKK’nm sekreterya hizmetleri, malların serbest dolaşımı alanında yatay mevzuat uyumu ve 
uygulamasından ayrıca ürün mevzuatlarının uyumlaştırmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre 

ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik 

Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve 

Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Üretici ve tüketici temsilcileri (TOBB ve TÜDEF) ile 
Gümrük Müsteşarlığı ve TSE de Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılım 

sağlamaktadır. PGDKK, 2006 yılı içinde bir “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eylem 

Planı” kabul etmiştir. Söz konusu Eylem Planı, “Tanıtım ve Bilgilendirme”, “Bilgi 

Toplama, Değerlendirme, Sonuçlandırma ve Uygulamaya Yönelik Mekanizmaların 
Oluşturulması”, “Teknik Altyapının Güçlendirilmesi” ve “İdari, Mali ve Hukuki 
Çerçevenin İyileştirilmesi” başlıkları altında bütün kamu kuruluşları tarafından 
yürütülecek ortak faaliyetleri içermektedir.514 

Topluluk ile Türkiye arasında ticarette teknik engellerin kaldırılarak malların 

serbest dolaşımının sağlanabilmesi için, Topluluğun kurduğu sistemin genel 
esaslarını düzenleyen yatay mevzuatın büyük bir bölümü Türkiye tarafından iç 
hukuka aktarılmıştır. Oluşturulacak bu genel sistem içinde uygulanacak ürün bazlı 
mevzuatın uyumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.515 

3.4 AB’ye Katılım Müzakereleri Çerçevesinde Malların Serbest Dolaşımı 

3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerin resmen 

başlamasını müteakip, diğer fasıllarda olduğu gibi Malların Serbest Dolaşımı 

faslında da, Topluluğun konuya ilişkin mevzuatının ve buna karşılık gelen Türk 

mevzuatının incelendiği tarama süreci gerçekleştirilmiştir.516 Tarama sürecinin 

arasında koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olan Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından 
yürütülmektedir. 

514 DTM, Türkiye’nin 2006 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu (çevrimiçi), 
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/DTS/IthalatDenetimleriDb/rapor_2006_son.pdf>, 
18.4.2008 

515 DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007. 
516 Malların Serbest Dolaşımı faslına ilişkin olarak, 16-20 Ocak 2006 tarihleri arasında tanıtıcı 

tarama toplantısı ve 20-24 Şubat 2006 tarihleri arasında ayrıntılı tarama gerçekleştirilmiştir. 
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tamamlanmasından sonra Komisyon tarafından, bir Tarama Sonu Raporu 

hazırlanmıştır.517 

Söz konusu Tarama Sonu Raporunun ilk bölümünde AB müktesebatı 

çerçevesinde malların serbest dolaşımının kapsamı ortaya konmakta, ikinci 

bölümünde Türkiye’nin, tarama toplantılarında sunduğu bilgiler dahilinde 

halihazırdaki uyum durumu ve uygulama kapasitesi özetlenmektedir. Raporun 

üçüncü bölümü ise AB’nin Türkiye’nin uyum düzeyine ve uygulama kapasitesine 

ilişkin değerlendirmelerini içermektedir. Söz konusu raporda özellikle vurgulanan 
husus, Türkiye'nin malların serbest dolaşımı konusunda yapması gereken birçok 
düzenlemenin, 1/95 sayılı OKK kapsamındaki tahahütlerinin yerine getirilmesi 

bakımından da gerekli olduğudur. Bir başka ifadeyle üyelik müzakereleri 

kapsamında hazırlanan Tarama Sonu Raporunda söz konusu başlıkla ilgili olarak 

belirtilen eksiklikler AT-Türkiye ortaklık ilişkisi çerçevesinde GBOK başta olmak 

üzere birçok platformda dile getirilen eksikliklerdir. 

Belirtmek gerekir ki, Türkiye için hazırlanan 2007 yılı İlerleme Raporunda518 
ve 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde,5111 malların serbest dolaşımına ilişkin 

olarak yapılan eleştiriler, büyük ölçüde söz konusu fasla ilişkin Tarama Sonu Raporu 

ile paralellik arz etmektedir. 

Bu çerçevede, malların serbest dolaşımı başlığına ilişkin olarak gerek 2007 

İlerleme Raporunda, gerek 2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde, gerekse Tarama 
Sonu Raporunda özellikle; 

Screening Report Turkey Chapter 1: Free Movement of Goods (çevrimiçi), 
<http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/screening_reports/screening_report_01_tr_internet 
_en.pdf>, 18.4.2008. 

Commission staff working document - Turkey 2007 Progress Report accompanying the 
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008 {COM(2007) 663 final} (çevrimiçi), 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1436:EN:HTML>, 
7.4.2008. 

2008/157/EC: Council Decision of 18 February 2008 on the principles, priorities and 
conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Turkey and repealing 
Decision 2006/3S/EC (OJ L 51, 26.2.2008, p. 4-18) (çevrimiçi), <http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:051:0004:01:EN:HTML>, 7.4.2008. 
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- 1/95 sayılı OKK kapsamındaki ürünlere yönelik olarak, ithalat aşamasında 

izin/belgelendirme/sertifıkalandırma uygulamalarının AT Antlaşmasının 28-30. 
maddeleri ile belirlenen genel ilkelere ve 1/95 sayılı OKK’nm 5 ve 7. maddelerine 
aykırılık teşkil ettiği, 

- Düzenlenmemiş alanda, malların serbest dolaşımın sağlananabilmesi için 

Türkiye’nin iç hukuk sistemine karşılıklı tanıma prensibini aktarma gerekliliğini 

yerine getirmediği, 

- Piyasa gözetimine ilişkin mevzuat uyumunun ileri seviyede olmasına 
karşılık, AB müktesebatınm uygulanmasına yönelik idari kapasitenin yeterli 

olmadığı, 

- Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ürün güvenliği denetimlerine ilişkin 

olarak 339/93/AT sayılı Konsey Tüzüğünün520 uyumlaştırmasının yapılmadığı, 

- Ortaklık Anlaşması Ek Protokolün tam ve ayrım gözetmeksizin 
uygulanması gerektiği, 

hususları üzerinde durulmuştur. 

Söz konusu belgelerde, malların serbest dolaşımı başlığında üstlenilecek 

yatay düzenlemelere (standardizasyon, akreditasyon, uygunluk değerlendirme, 

metroloji, piyasa denetimi) ilişkin olarak, Türkiye’nin genel olarak uyum seviyesinin 

ileri durumda bulunduğu ifade edilmiştir. Standardizasyon hükümlerinin büyük 

ölçüde müktesebatla uyumlu olduğu, sınırlı sayıda zorunlu standart uygulamasının 

mevcudiyetini koruduğu ancak bunların da hızlı bir şekilde zorunlu olmaktan 

çıkarıldığı belirtilmiş ve TSE’nin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile 
onaylanmış kuruluş olarak yerine getireceği faaliyetlerin menfaat çatışmasına mahal 

vermemesi için, işleyişine ilişkin gerekli yasal düzenlemeleri yapma gereğine işaret 

edilmiştir. Benzer şekilde uygunluk değerlendirme ve akreditasyon hükümlerinin de 

müktesebatla uyumlu olduğu ve bu alanlardaki idari ve uygulama kapasitenin yeterli 

olduğu belirtilmiştir. 

Council Regulation (EEC) No 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the 
rules on product safety in the case of products imported from tlıird countries. (OJ L 40, 
17/2/1993, p. 1-4) 
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Ürün mevzuatına ilişkin olarak ise yeni yaklaşım direktifleri kapsamında 
mevzuat uyumunun ileri seviyede olduğu, klasik yaklaşım direktifleri kapsamındaki 

ürün mevzuatında da istisnalar olmakla birlikte önemli ilerlemeler kaydedildiği, fakat 

Türkiye’nin müktesebata uyum sağlamadığı alanlar bakımından uyumlaştırma ve 

uygulamaya yönelik bir takvim veremediğine dikkat çekilmiştir. 

3.5 AB Üyesi Ülkeler Tarafından Türkiye’de Kayıtlı Karayolu Taşıtlarına 

Uygulanan Kotalar Meselesi 

Ülkemizdeki çeşitli meslek kuruluşları tarafından, Türkiye’de kayıtlı bulunan 
karayolu taşıtlarına AB üyesi ülkeler tarafından uygulanan kotaların malların serbest 

dolaşımına aykırı olduğu dile getirilmektedir.521 Söz konusu iddia bu çalışma 
kapsamında verilen bilgiler ışığında ele alındığında, taşıma kotası uygulamasının 
malların serbest dolaşımıyla yakın ilişkisi dikkati çekecektir. 

Ancak, aşağıda bu yakın ilişki ele alınırken, konunun sadece malların serbest 

dolaşımını ilgilendiren boyutu incelenecek, konunun taşımacılık hizmetleri ile 

ilişkisine ise değinilmeyecektir. 

Taşımacılık şirketleri tarafından yerine getirilen hizmetlerde, hizmetin 

konusu mal veya yolcunun bir noktadan diğer noktaya götürülmesidir. Çalışmamızın 
konusu itibarıyla bizi bunlardan yalnızca ilki ilgilendirmektedir. Bu çerçevede, 

malların taşınması söz konusu olduğunda, taşımacılık hizmetinin kota uygulaması 

suretiyle kısıtlanması ilk bakışta hizmet sunumu serbestisinin kısıtlanması olarak 

değerlendirilebilirse de,522 asıl etkisini malların serbest dolaşımı üzerinde doğurmakta 
ve bu serbestinin düzenlendiği maddeleri ihlal etmektedir. 

Bu hususu, ATAD’ın, Avusturya’nın, İtalya ve Almanya arasındaki ticaretin 
önemli bir güzergahı olan Inn vadisindeki otoyolun A12. bölümünden, belli ürünleri 

taşıyan ve 7.5 tondan fazla ağırlığı olan araçların geçmesini çevrenin korunması 

(çevrimiçi) <http://www.kotasizavrupa.com/>,20.4.2008. 

AT Antlaşmasının 50. maddesinde, bir ücret karşılığında yapılan edimlerin, ancak malların, 
kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulmadığı 
hallerde hizmet olarak değerlendirileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, hizmetlerin serbest 
dolaşımının diğer dolaşım özgürlükleriyle kesişmesi halinde, bu dolaşım özgürlüğü tâli 
konumda olacaktır. 
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gerekçesiyle yasaklayan düzenlemesinin, ticari akış için böyle önemli bir yola 
kısıtlama getirmiş olması sebebiyle, malların serbest dolaşımına aykırılık teşkil 

ettiğine ilişkin olarak verdiği kararında görmek mümkündür.523 ATAD aynı 
kararında, genel bir ilke olarak malların serbest dolaşımının sağlanabilmesi için 

malların transit geçiş özgürlüğünün de sağlanmış olması gerektiğini belirtmiştir.524 
Yine ATAD, Avusturya tarafından ileri sürülen malların farklı rotalardan veya farklı 

ulaştırma araçları ile taşınabileceğine ilişkin argümanın, malların serbest dolaşımına 

ilişkin bir engelin var olduğu gerçeğini ortadan kaldırmayacağını ifade etmiş ve 
yerleşik kararları çerçevesinde Topluluk içi mal akışı ile ilgili olarak AT 

Antlaşmasının 28. ve 29. maddelerinin ticaret üzerinde olabilecek tüm engellerin 

bertaraf edilmesini amaçladığını bir kez daha vurgulamıştır.525 

Bu kapsamda, taşıma kotası uygulamasının malların serbest dolaşımı 
bakımından etki doğurduğu aşikâr olmakla birlikte, söz konusu uygulamanın AT 

Antlaşmasının 28. ve 29. maddeleri ve buna paralel olarak 1/95 sayılı OKK’da yer 

alan 5. ve 6. maddeler bakımından miktar kısıtlamasına eş etkili bir tedbir olarak 

kabul edilip edilemeyeceğini incelemek gerekmektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yukarıda da bahsedildiği gibi, AT ile Türkiye 

arasında kurulan ortaklık ilişkisinin son dönemini başlatan 1/95 sayılı OKK’nm 5. ve 

6. maddeleri uyarınca AT Antlaşmasının 28 ve 29. maddelerine paralel şekilde, 
Türkiye ve Topluluk arasında ithalata ve ihracata uygulanan miktar kısıtlamaları ve 
miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirler yasaklanmıştır. Bahse konu OKK’nın 7. 
maddesinde ise, AT Antlaşmasının 30. maddesi ile aynı kapsamda bir istisna 
hükmüne yer verilerek; söz konusu yasakların genel ahlak, kamu düzeni veya kamu 
güvenliği; insanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması; 

sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan milli varlıkların veya sınai ya da ticari 

mülkiyetin korunması gerekçesiyle malların ithalinin, ihracının veya transit geçişinin 

yasaklanmasını veya kısıtlanmasını engellemeyeceği hükme bağlanmış ve bu 

523 Case 320/03, Commission v Austria [2005] ECR 1-7929. 
524 Benzer bir ifade için Bkz. Case 266/81, 5707" [1983] ECR 731, para. 16. 
525 Bkz. Case C-l 12/00, Schmidberger [2003] ECR 1-5659, para. 56. 
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yasaklama ve kısıtlamaların taraflar arasındaki ticarette keyfi bir ayrımcılık veya 
örtülü bir kısıtlama aracı olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, 1/95 sayılı OKK’nm bahse konu maddelerinin AT 

Antlaşmasının ilgili maddeleriyle aynı içeriğe sahip olması sebebiyle, OKK’nın 66. 

maddesi uyarınca, bu maddeler gümrük birliği kapsamındaki ürünlere uygulanırken 

ATAD’ın konuyla ilgili kararlarına uygun olarak yorumlanır. 

Detayları çalışmanın ikinci bölümünde ele alınan miktar kısıtlaması 
kavramına genel olarak bakıldığında, ATAD’ın söz konusu kavramı oldukça geniş 
yorumladığı görülmektedir. ATAD, miktar kısıtlamasına eş etkili tedbiri, “Topluluk 

içi ticareti doğrudan ya da dolaylı olarak, fiilen veya potansiyel olarak 

engelleyebilecek üye devletlerce çıkarılan bütün ticari kurallar’’ şeklinde ifade 

etmiştir.526 

Ayrıca ATAD, bir tedbirin amacından çok etkisinin önemli olduğunu da 

vurgulamaktadır. Daha açık bir ifade ile, bir üye devlet tarafından uygulanan tedbirin 

amacı yerli ürünlerle ithal ürünler arasında ayrımcılık yaparak, Topluluk içi ticaretin 

engellenmesi olmasa bile, eğer tedbir neticesinde kısıtlayıcı bir etki doğmuş veya 

doğabilecek ise söz konusu tedbir miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbir olarak kabul 

edilebilecektir. Bu kapsamda ATAD, bazı kararlarında bir kural veya uygulamanın 
ayrımcı nitelik taşıyıp taşımadığına bakmaksızın, etkisi üzerinde durmuştur.527 

Bu açıklamalar çerçevesinde, bahse konu taşıma kotası uygulamaları, söz 

konusu taşıtların mal ticaretinin sağlanmasına hizmet ettiği göz önüne alındığında, 

malların serbest dolaşımı bakımından miktar kısıtlamasına eş etkili bir tedbir 

oluşturmakta ve malların serbest dolaşımının öngörüldüğü bir ortaklık ilişkisinde, 

Topluluk ile Türkiye arasında söz konusu dolaşım özgürlüğünü engellemektedir. 

Taşıma kotası uygulamaları, AT Antlaşmasının 30. maddesinde (1/95 sayılı 

OKK’nın 7. maddesi) öngörülen istisnalara ve kamu yararının zorunlu kıldığı hallere 

dayanılarak gerekçelendirilebilirse de, gözden kaçırılmaması gereken husus, söz 

Case 8/74, Procureur du Roi v Dassonville [1974] ECR 837. 
Case 65/75, Tasça [1976] ECR 291. 
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konusu istisna hallerinin ancak ticarette keyfi bir ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama 

aracı teşkil etmediği müddetçe kullanılabileceğidir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Avrupa Topluluğunun ağırlık noktasını gümrük birliği temelinde şekillenmiş 

bir iç pazar düşüncesi oluşturmaktadır. AT Antlaşmasının Avrupa Birliği 
Antlaşması528 ile değiştirilmeden önceki haline bakıldığında, Topluluğun dayandığı 

temel ilkeleri belirleyen sekiz maddeden hemen sonra gümrük birliğinin düzenlenmiş 

olması, benzer şekilde AT Antlaşmasında da Topluluğun faaliyetlerini düzenleyen 3. 

maddede ilk olarak üye devletler arasında, malların ithalat ve ihracatında, gümrük 

vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili diğer tüm tedbirlerin yasaklanmasına yer 
verilmesi, yine Antlaşmanın üçüncü kısmında düzenlenen Topluluk politikaları 

belirlenirken ilk sıranın malların serbest dolaşımına verilmiş olması bu hususun şekli 

olarak da olsa Antlaşmayı hazırlayanların zihinlerinde olduğunun bir göstergesidir. 

Antlaşmada malların serbest dolaşımı konusu 23 ilâ 31. maddelerde 

düzenlenmiştir. Söz konusu maddeler çalışmada detaylı şekilde İncelenmekle 

birlikte, malların serbest dolaşımının Antlaşmada ele almış biçimi şu şekilde 

özetlenebilir. Topluluk, mal ticaretinin tümünü kapsayan, üye devletler arasındaki 

ithalat ve ihracatta gümrük vergileri ve gümrük vergilerine eş etkili tüm vergilerin 

yasaklandığı ve üye devletlerin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde ortak bir gümrük 
tarifesinin kabul edildiği bir gümrük birliğine dayanır. Ayrıca, söz konusu gümrük 

birliği çerçevesinde miktar kısıtlaması ve miktar kısıtlamasına eş etkili tedbirler de 

yasaklanmıştır. Ancak, gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili vergilere ilişkin 

yasaklara uygulanmamakla birlikte, miktar kısıtlaması ve miktar kısıtlamasına eş 

etkili tedbirlere ilişkin yasaklar bakımından Antlaşmanın ilgili maddesinde istisnalar 

öngörülmüştür. İstisnaların düzenlendiği maddede özellikle vurgulanan husus ise, 
bunların hiçbir durumda üye devletler arasındaki ticarette keyfi bir ayrımcılık veya 

örtülü bir kısıtlama aracı olarak kullanılamayacağıdır. Antlaşmada, ayrıca, malların 

serbest dolaşımına ilişkin hükümlerin üye devlet menşeli ürünler yanında, üye 

devletlerde serbest dolaşımda olan üçüncü ülke menşeli ürünlere de uygulanacağı 

AB Antlaşması AT Antlaşmasına “Birlik Vatandaşlığı” başlıklı yeni bir 2. Kısım eklemiş, 
bunun neticesinde “Malların Serbest Dolaşımı” Antlaşma metninde 3. Kısım olarak yer 
almıştır. 
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hükme bağlanmış ve hangi hallerde bir malın üye devletlerde serbest dolaşıma girmiş 
kabul edileceği açıklanmıştır. 

Türkiye-AB ilişkilerine bakıldığında, Ankara Anlaşmasıyla başlayan ortaklık 

ilişkisi, söz konusu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde, hazırlık ve geçiş dönemlerinden 

geçerek, 1/95 sayılı OKK uyarınca AT ile Türkiye arasında bir gümrük birliğinin 

tesis edilmesiyle son dönemine girmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye ile AB 

arasında üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihi itibarıyla başlamıştır. 

Malların serbest dolaşımı çerçevesinde, 1/95 sayılı OKK ile kurulan gümrük 
birliği, sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır. Bu ürünler 

bakımından, 1/95 sayılı OKK’nm malların serbest dolaşımı başlıklı birinci 

bölümünde yer alan hükümler ile AT Antlaşmasının ilgili hükümleri paralellik arz 

etmektedir. 

AT Antlaşmasının ilgili hükümlerinde geçen kavramların AT AD tarafından 
nasıl yorumlandığı, gerek ülkemizin gümrük birliğiyle üstlendiği yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi, gerekse üyelik müzakerelerinin başlatılmış olması dikkate 

alındığında, mevcut ve karşılaşılabilecek sorunların sınıflandırılması ve çözüme 

kavuşturulması bakımından üzerinde önemle durulması gereken bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Halihazırda gümrük birliği sürecinin işleyişine ilişkin olarak 

çeşitli kesimler tarafından gündeme getirilen sorunlar da bu durumu ortaya 
koymaktadır. 

Bu çerçevede, AB ve Türkiye tarafından dile getirilen ve Malların Serbest 

Dolaşımı faslı altında incelenen sorunlara ve bu sorunlara ilişkin olarak atılması 

gereken adımlara bakılmasında fayda vardır. 

1) 1/95 sayılı OKK’nm 8. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, 
Türkiye tarafından iç hukuka aktarılacak olan ticarette teknik engellerin 

kaldırılmasına ilişkin Topluluk düzenlemelerinin listesi ve söz konusu 

düzenlemelerin Türkiye tarafından uygulanma koşulları 2/97 sayılı OKK ile tespit 

edilmiştir. 

1/95 sayılı OKK’nm 9. maddesinde, Türkiye tarafından belirli bir ürünün 

ticaretinin önündeki teknik engellerin kaldırılması için gerekli Topluluk 
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düzenlemelerinin yürürlüğe konulması halinde, Topluluk ile Türkiye arasında söz 
konusu ürüne ilişkin ticaretin, bahse konu Topluluk düzenlemelerinde belirtilen 

şartlara göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu noktada, 2/97 sayılı OKK ile, 1997 yılı itibarıyla belirlenmiş bulunan 

Türkiye tarafından iç hukuka dahil edilecek Topluluk düzenlemelerinin listesinin, 

AT ile Türkiye arasında kurulan gümrük birliğinin düzgün şekilde işleyebilmesi için 

güncellenmesinin gerekip gerekmediğinin tartışılmasında fayda vardır. 

Belirtmek gerekir ki, ne 1/95 sayılı OKK ne de 2/97 sayılı OKK, 2/97 sayılı 

OKK ile belirlenen listedeki bir düzenlemenin yürürlükten kalkması ve yerine yeni 

bir düzenlemenin kabul edilmesi veya listede yer alan bir düzenlemede esaslı bir 

değişiklik yapılması halinde ne gibi bir usul izleneceğine dair açık bir hüküm 

içermemektedir. 

Bu kapsamda iki farklı görüş geliştirilebilir. Bunlardan ilki, söz konusu 

OKKTarda bu yönde açık bir hükme gerek olmadığı ve esas itibarıyla uyum 

sağlanacak düzenlemenin doğal olarak yürürlükteki mevzuat olacağıdır. Ancak, 

otomatik güncellemenin benimsenmesi halinde bazı alanlarda başlangıçta 

öngörülemeyen ve Türkiye bakımından sorun teşkil edebilecek düzenlemeler, 

Toplulukta bahse konu düzenleme yapılırken Türkiye’nin karar alma sürecinde yer 

almaması nedeniyle, karşımıza uyulması zorunlu bir yükümlülük olarak 

çıkabileceğinden, bu görüşe temkinli yaklaşmak gerekmektedir. 

İkinci yaklaşım ise, bahse konu OKKTarda konuya ilişkin açık bir hüküm 
bulunmamasının bir hukuki boşluk arz ettiği ve bu boşluğun, yeni bir OKK 

çıkarılması suretiyle giderilerek bu çerçevede gerekli güncellemelerin yapılmasıdır. 

Bu yaklaşım, güncellemeye ilişkin usul ve şartlar ile listenin kapsamının taraflar 
arasında müzakere edilerek neticelendirilebileceği göz önüne alındığında, çözüme 
ulaşmasına kesin gözüyle bakılamayan bir yöntem teşkil etmektedir. Bu yaklaşımın 

benimsenmesi halinde, söz konusu listede yer alan ancak değişikliğe uğramış veya 

yürürlükten kalkmış Topluluk düzenlemelerinin güncellenmesinin yanı sıra, lüzum 

görülen diğer Topluluk düzenlemelerinin de listeye eklenmesi gündeme 

gelebilecektir. 
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2/97 sayılı OKK ile belirlenen listenin güncellenmesi, Topluluk ile Türkiye 

arasında tesis edilen gümrük birliği kapsamında yer alan mallar için serbest 

dolaşımın tam olarak sağlanabilmesi bakımından büyük önem arz etmekle birlikte, 

söz konusu güncelleme yapılırken gümrük birliğinin yanı sıra ülkemizin AB’ye 
katılım müzakerelerinin de devam ettiği ve bu çerçevede ilgili fasılda geçiş süresi 

alınabilecek konuların söz konusu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

doğrultuda bir güncelleme çalışmasının yapılması halinde, bir etki analizine 

dayanılarak, üye olmadan işlerlik kazanması mümkün olamayacak düzenlemelerle, 

katılım müzakereleri kapsamında görüşülmesinde yarar görülen Topluluk 
düzenlemelerinin tespit edilerek listeye alınmaması uygun olacaktır. 

2) AB’nin yeni yaklaşım ve klasik yaklaşım olarak gruplandırılan ürünlere 

ilişkin teknik mevzuat sisteminin temel unsurları mevzuatımıza 4703 sayılı 

“Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” 

ile yansıtılmıştır. Bu Kanun ile uyum sağlanan 92/59/AT sayılı Genel Ürün 
Güvenliği Direktifi yürürlükten kaldırılmış ve yerini 2001/95/AT sayılı Direktife 

bırakmıştır. 2001/95/AT sayılı Direktifin öngördüğü değişiklikler doğrultusunda 

4703 sayılı Kanunda da değişiklik yapılması gerekmektedir. 

3) 1/95 sayılı OKK’nın malların serbest dolaşımının sağlanması bakımından 

önem arz eden ve AT Antlaşmasının 28-30. maddelerine karşılık gelen 5-7. 

maddelerinin uygulanabilmesi ve gümrük birliği çerçevesinde malların serbest 

dolaşımın tam olarak gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye’nin, Topluluk menşeli veya 

Toplulukta serbest dolaşıma girmiş üçüncü ülke menşeli ürünler bakımından 

karşılıklı tanıma ilkesini hukuk sistemine aktarması gerektiği AB tarafından dile 

getirilmektedir. 

1/95 sayılı OKK’nın 66. maddesi uyarınca, bahse konu OKK hükümleri, AT 

Antlaşmasının ilgili hükümleriyle içerik itibarıyla aynı olduğu ölçüde, söz konusu 

hükümlerin gümrük birliğinin kapsadığı ürünlere uygulanmaları bakımından, 

ATAD’m konuyla ilgili kararlarına uygun olarak yorumlanması gerekmektedir. Bu 

çerçevede, AT Antlaşmasının ilgili hükümleri ile 1/95 sayılı OKK’nm ilgili 

hükümlerinin örtüşmesi sebebiyle Antlaşma maddelerinde geçen kavramların ve 

maddelerin kapsamının ATAD tarafından nasıl yorumlandığı, kavramsal çerçevenin 
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anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın ilgili 

bölümlerinde detaylı şekilde ele alınmakla birlikte, ATAD’ın Cassis de Dijon kararı 

ile geliştirdiği ve Topluluk hukuku bakımından önemli bir araç haline gelen karşılıklı 

tanıma ilkesine genel olarak değinmekte fayda vardır. 

ATAD’ın söz konusu davada geliştirdiği karşılıklı tanıma ilkesinde çıkış 

noktası, bir ürünün üretilmesi ve piyasaya arzına ilişkin olarak Topluluk düzeyinde 

ortak kurallar olmaması halinde (düzenlenmemiş alan), üye devletlerin bahse konu 

ürünle ilgili olarak, ürünün üretilmesi ve piyasaya arzına ilişkin düzenlemeler 

yapabilecek olmasıdır. Bu çerçevede, düzenlenmemiş alanda üye devletlerin söz 

konusu ürüne ilişkin ulusal düzenleme yapma yetkisi çerçevesinde ortaya çıkacak 
ulusal düzenleme farklılıklarının mal ticaretini engellememesi için, karşılıklı tanıma 

ilkesi olarak ifade edilen ilke geliştirilmiştir. Karşılıklı tanıma ilkesine göre, kural 

olarak bir üye devlet, diğer bir üye devlette yasalara uygun şekilde üretilmiş ve 

piyasaya arz edilmiş bir ürünün ithalini, piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını, 

bu ürün, kendi ürünlerinin tabi olduğu teknik düzenlemeler ya da kalite 
düzenlemelerinden farklı şartlara tâbi olsa dahi engelleyemeyecektir. Bunun istisnası, 

AT Antlaşmasının 30. maddesinde belirtilen durumlar ve ATAD kararlarıyla ortaya 

konulan kamu yararının zorunlu kıldığı kısıtlamalardır. 

Bu kapsamda AT ile Türkiye arasında tesis edilen gümrük birliği neticesinde, 

Türkiye’den gelen Türkiye menşeli mallar ve üçüncü ülke menşeli olsa dahi 

Türkiye’de serbest dolaşıma girmiş mallar bakımından, Topluluk üyesi devletlerin 

ulusal mevzuatlarına Türkiye için karşılıklı tanıma hükmü dercetmeleri zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır. Ancak, düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma ilkesine ilişkin bazı 

sorunlar yaşanması üzerine, Avrupa Komisyonu tarafından 2003 yılında karşılıklı 

tanıma ilkesinin uygulanmasına yönelik olarak bir yorumlayıcı bildirim529 

yayımlanmıştır. Bu bildirim ile, düzenlenmemiş alanda Türkiye’de üretilmiş veya 

üçüncü ülke menşeli olsa dahi Türkiye’de serbest dolaşıma girmiş ürünlerin de üye 

ülke menşeli ürünlerle aynı muameleye tâbi tutulması ve söz konusu ürünlerin ilke 

Commission interpretative communication on facilitating the access of products to the markets 
of other Member States: the practical application of mutual recognition (Text with EEA 
relevance) (OJ C 265 , 04/11/2003 P.2-16) 
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olarak Topluluk gümrük kapılarında denetime tâbi tutulmamaları gerektiği 

vurgulanmıştır. 

17 Nisan 2007 tarihli Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programında söz 

konusu ilkenin Türk hukuk sistemine aktarılmasına yönelik olarak 2007 yılı 

içerisinde DTM tarafından bir düzenleme yapılacağına ilişkin bir tedbir yer almakla 

birlikte, halihazırda bu konuda bir ilerleme kaydedilememiştir. 

Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, düzenlenmemiş alanda 

karşılıklı tanıma ilkesine ilişkin yükümlülüğün müzakereler sırasında ortaya çıkan 

yeni bir husus olmadığı, 1/95 sayılı OKK ile oluşturulan gümrük birliği çerçevesinde 

malların serbest dolaşımının tam olarak sağlanabilmesi için Topluluğunkine paralel 
bir sistem oluşturulmasına yönelik bir yükümlülük olduğudur. Bu çerçevede, AB 

üyesi devletler tarafından düzenlenmemiş alan kapsamında yer alan ürünlere ilişkin 

Türkiye’den yapılan veya yapılacak ihracatta karşılıklı tanıma ilkesini ihlal eder 

nitelikte bir uygulamanın vâki olması halinde, Türkiye’nin kendi yükümlülüğünü 

yerine getirmeden bu uygulamalara ilişkin olarak ileteceği şikayetlerin ortaklık 
organları tarafından dikkate alınacağı şüphelidir. 

Karşılıklı tanıma ilkesinin, AB ve Türkiye arasında malların serbest 

dolaşımını engelleyebilecek kısıtlamaların bertarafma yönelik önemli bir araç olduğu 

ve ayrıca bu konudaki uyumun bir gümrük birliği yükümlülüğü olduğu göz ardı 

edilmeksizin, DTM tarafından hazırlanan Yönetmelik Taslağına530 ilişkin 
çalışmaların tamamlanarak söz konusu ilkenin bir an önce hukuk sistemimize 

aktarılması gerekmektedir. 

4) AB, Toplulukta serbest dolaşıma girmiş bir malın Türkiye’ye ithali 

sırasında, ilgili kurumlar tarafından çeşitli gerekçelerle lisans/izin/belge/sertifıka 

talep edilmesinin511 1/95 sayılı OKK’nın 5. maddesine aykırılık teşkil ettiği ve 
malların serbest dolaşımını engellediği görüşünde olup, bu uygulamanın sona 

erdirilmesini talep etmektedir. 

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanımaya İlişkin Yönetmelik Taslağı (çevrimiçi), 
<http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/DTS/ABTeknikMevzuatUyumuDb/t2.doc>, 
20.4.2008. 

Söz konusu talepler, genel olarak ithal lisansı uygulaması olarak ifade edilecektir. 
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1/95 sayılı OKK’nın 5. ve 7. maddeleri ile AT Antlaşmasının ithalata 
uygulanan miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eş etkili tedbirlerin 
yasaklanmasına ilişkin 28. maddesi ve bu yasaklamaya istisna getiren 30. maddesinin 
tam olarak örtüşmesi sebebiyle, meselenin söz konusu OKK’nın 66. maddesi 

gereğince, AT Antlaşmasının ilgili maddelerine ilişkin ATAD karaları çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

ATAD, ithal ürünlerden talep edilen lisans ve benzeri resmi belge ve 
onayların ayrımcı uygulama532 teşkil ettiğini belirterek, Antlaşmanın 28. maddesi 
anlamında miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir olarak değerlendirmiştir. 

Ayrımcı uygulamalar, yerli ürünlere nazaran ithal ürünlerin piyasaya arzını 

daha zor ve masraflı hale getiren, ithal ürünler için yerli mallardan farklı ve yerine 

getirilmesi daha zor şartlar öngören uygulamaları ifade etmektedir. Kısaca, yerli ve 
ithal ürünler için gerek hukuken, gerek fiilen farklı yükümlülüklerin öngörülmesi 
olarak ifade edilebilir. 

Bu çerçevede özellikle belirtmek gerekir ki, ayrımcı uygulamalar ancak 

Antlaşmanın 30. maddesinde tahdidi şekilde sayılan istisnai durumların mevcudiyeti 

halinde haklı görülebilir. Ancak, bu maddede sayılan istisna hallerinin, maddenin 

açık hükmünde de belirtildiği üzere, üye devletler arasındaki ticarette keyfi bir 
ayrımcılık veya örtülü bir kısıtlama aracı olarak kullanılamayacağı unutulmamalıdır. 

Türkiye tarafından Toplulukta serbest dolaşıma girmiş mallara yönelik olarak 
uygulanan ithal lisanslarıyla ilgili olarak yapılması gereken, bu uygulamaların bir 

envanterinin çıkarılarak, söz konusu ithal lisansı uygulamalarından hangilerinin 1/95 
sayılı OKK’nın 7. maddesinde sayılan istisnaların kapsamına girebileceğinin tespit 
edilmesidir. 

Bu kapsamda Türkiye, kullanılmış motorlu taşıtlara ve eski, kullanılmış, 

yenileştirilmiş, defolu ve yatık eşyaya dair izin mekanizmasına ilişkin olarak, 1/95 
sayılı OKK’nın yürürlüğe girmesinden sonra da ikinci el motorlu araçların 

Bu kapsamda belirtmek gerekir ki, bir uygulama ya da düzenlemenin AT Antlaşmasının 28. 
maddesi çerçevesinde miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir kabul edilebilmesi için ayrımcı 
nitelikte olması ön şart değildir. Bu hususa ilişkin detaylı açıklamalar ilgili bölümde 
yapılmıştır. 
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ithalatında ön izin mekanizması uygulamasına belirli bir süre daha devam edeceğine 
ilişkin bir bildirimde bulunmuştur.533 AB, ön izin mekanizması uygulamasının uzun 
süredir devam etmesi ve ayrıca uygulamanın eski, kullanılmış ve yenileştirilmiş 
eşyayı da kapsayacak şekilde genişletilmesi sebebiyle, bu durumun sona erdirilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Bu kapsamda, söz konusu uygulamanın 

sonlandırılmasına ilişkin bir takvim belirlenebilmesi için bir ekonomik etki 

değerlendirmesi yapılması uygun olacaktır. 

Ayrıca son olarak belirtmek gerekir ki, yapılacak ekonomik etki analizlerine 
istinaden oluşturulan takvim çerçevesinde mevcut ithal lisanslarının kaldırılması 

neticesinde ilgili sektörü tehlikeye düşürecek ciddi bozuklukların ortaya çıkması 

durumunda, 1/95 sayılı OKK’mn 63. maddesinin Katma Protokolün 60. maddesine 
yaptığı atfa binaen, Türkiye gerekli korunma tedbirlerini (safeguard measures) alma 
hakkına sahiptir. 

5) AB tarafından gerek ilerleme raporlarında, gerekse Malların Serbest 

Dolaşımı faslına ilişkin Tarama Sonu Raporunda dile getirilen bir diğer husus ise 

piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin idari kapasitenin yeterli olmadığıdır. Bu 
hususla ilgili olarak PGDKK tarafından 2006 yılı içinde bir “Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Eylem Planı” kabul edilmiştir. Ayrıca, DTM tarafından, AB 

kaynaklarından finanse edilen ve 17 Ocak 2007 tarihinde başlayıp 18 ay sürmesi 
öngörülen “Türkiye’de Ürün Güvenliği Sisteminin Kurulması İçin Kurumsal 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında, 
Türkiye’deki piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin hukuki, idari ve teknik 
altyapısının incelenmesi ve varsa eksikliklerin tespit edilerek, etkin bir uygulamanın 

sağlanması için öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

AB müktesebatma uygun şekilde oluşturulmaya çalışılan teknik mevzuat 

sistemi içinde önemli bir yere sahip bulunan onaylanmış kuruluşların atama usulleri 

ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonunun bahse konu kuruluşlara kimlik kayıt 

Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995 on 
implementing the final phase of the Customs Union, Statement by Turkey on Article 5 (OJ L 
35, 13/02/1996, p. 1-47) 
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numarası vermesi sırasında yaşanan sorunlar 1/2006 sayılı OKK’nın534 kabul 
edilmesiyle büyük ölçüde aşılmıştır. Ancak, 1/95 sayılı OKK ile tesis edilen gümrük 

birliğiyle öngörülen malların serbest dolaşımı çerçevesinde, Avrupa Komisyonu 
tarafından kimlik kayıt numarası bekleyen Türk onaylanmış kuruluş adayları için, 

üye ülke onaylanmış kuruluş adaylarından talep edilmeyen akreditasyon alma 

koşulunun getirilmesi, kabul edilemez bir uygulama teşkil etmektedir. Zira, Türk 

hukuk sisteminde, söz konusu kuruluşlar, sorumluluklarını gerektiği gibi yerine 

getirmemeleri halinde, ilgili kamu otoritesi tarafından idari para cezasına 

çarptırılmakta ve fiillerinin ağırlığına göre uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden 

men edilebilmektedirler. Bu noktada, gerek Avrupa Komisyonu gerekse AB’ye son 

katılan ülkeler nezdinde, Türkiye’nin malların serbest dolaşımı bakımından diğer 

aday ülkelere kıyasla farklı bir konumda olduğu hususuna vurgu yapılması 

gerekmektedir. 

6) Türk uzmanların çalışmalarına katıldığı, Avrupa Komisyonuna uygulama 

mevzuatı çıkarırken yardımcı olan teknik komitelerin sayısında, gerek 1/95 sayılı 

OKK’nın 60. maddesine dayanarak kabul edilen Ortaklık Konseyi kararları, gerekse 

fiili katılım neticesinde bir artış olmuştur. 

Türk uzmanları bu komitelere yalnızca gözlemci statüsünde535 katılım 
sağlamakla birlikte, AB müktesebatma uyum ve gümrük birliğinin iyi işleyişi için 

gerekli bilgi akışının sağlanması bakımından bahse konu komitelere katılım önem 
arz etmektedir. 

Bu kapsamda, başlangıçtan bugüne katılım sağladığımız komite sayısında bir 

artış olmuş olsa da, bugün artık Türkiye-AT ortaklık organlarında diğer komitelere 

katılım taleplerimiz ele alınırken, konu sadece gümrük birliği perspektifinde değil, 

devam etmekte olan katılım müzakereleri de göz önüne alınarak, daha geniş bir 

çerçevede değerlendirilmelidir. 

Decision No 1/2006 of the EC-Turkey Association Council of 15 May 2006 on the 
implementation of Article 9 of Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council on 
implementing the final phase of the Customs Union (OJ L 271, 30.9.2006, p. 58-60) 
Halihazırda oy hakkı olmaksızın sadece gözlemci statüsünde iştirak edilen bu komitelere 
katılım, üyelikle birlikte oy hakkım da içeren asli bir katılıma dönüşecektir. 
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7) Çalışmanın “AB Üyesi Ülkeler Tarafından Türkiye’de Kayıtlı Karayolu 

Taşıtlarına Uygulanan Kotalar” başlığı altında ele alınan AB üyesi ülkeler tarafından 
Türkiye’de kayıtlı karayolu taşıtlarına uygulanan taşıma kotaları ile ilgili olarak, 

burada bazı önerilere yer verilecektir. 

AT-Türkiye gümrük birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımı 

bakımından, Topluluk ile Türkiye arasında mal ticaretine uygulanacak her türlü 

gümrük vergisi ve gümrük vergisine eş etkili vergi ve ayrıca miktar kısıtlaması ve 

miktar kısıtlamasına eş etkili tedbirlerin yasaklanmış olduğu göz önüne alındığında, 
söz konusu taşıma kotalarının (taşımacılık hizmetleriyle ilişkisi inceleme dışında 

bırakıldığında) ATAD kararları ışığında miktar kısıtlamasına eş etkili tedbir ve 

dolayısıyla malların serbest dolaşımına bir engel teşkil ettiğini bir kez daha 

belirtmekte yarar vardır. 

Bu çerçevede, AB üyesi ülkeler tarafından Türkiye’de kayıtlı karayolu 

taşıtlarına uygulanan taşıma kotaları ile ilgili olarak kullanılabilecek hukuki yollar şu 

şekilde özetlenebilir: 

Söz konusu anlaşmazlık, Türkiye tarafından Ankara Anlaşmasının 25. 

maddesi536 uyarınca, karar yolu ile çözülmesi için Ortaklık Konseyine götürülebilir. 

Yine Türkiye, anlaşmazlığın ATAD'a veya mevcut herhangi bir başka yargı merciine 
götürülmesi yönünde Ortaklık Konseyinde girişimde bulunabilir. Ayrıca, sorunun 

çözülememesi halinde tahkim ve sair yargı usulü yolları da denenebilecektir. 

AT-Türkiye ortaklık ilişkisinin dayandığı belgelerin Topluluk hukukunun bir 
parçasını teşkil etmesi nedeniyle, bu belgelerden kaynaklanan yükümlülüklerin 
taraflarca yerine getirilmesinin gözetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Avrupa 

Komisyonu, üye devletlerin Topluluk hukukuna uygun hareket edip etmediğini 

Ankara Anlaşmasının 25. madde: (1) Her Âkit Taraf, Anlaşmanın uygulama ve yorumu ile 
ilgili ve Türkiye'yi veya Topluluğu, Topluluk üyesi bir devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı 
Ortaklık Konseyine getirebilir. (2) Ortaklık Konseyi anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir; keza, 
anlaşmazlığı Avrupa Toplulukları Adalet Divanına ve mevcut herhangi bir başka yargı 
merciine götürmeyi kararlaştırabilir. (3) Taraflardan her biri, kararın veya hükmün yerine 
getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. (4) Anlaşmazlık, işbu maddenin 2. 
fıkrasına göre çözülememiş ise, Âkit Tarafların geçiş dönemi ve son dönemde 
başvurabilecekleri tahkim ve sair yargı usulü yollarını, Anlaşmanın 8. maddesi uyarınca 
Ortaklık Konseyi düzenler. 
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denetlemekle yükümlüdür. Dolayısıyla, Avrupa Komisyonunun gümrük birliği 
çerçevesinde malların serbest dolaşımını kısıtlayan üye devletlerin bu tür 

uygulamaları karşısında hareketsiz kaldığının düşünülmesi halinde, zarara uğrayan 

gerçek veya tüzel kişilerin Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi nezdinde bir 
tazminat davası açması mümkündür.537 

Belirtmek gerekir ki, taşıma kotası uygulayan devletler nezdinde bireysel 
başvurular yoluyla çözüm aramak, taraflar arasındaki taşımacılık kaynaklı diğer 
sorunlu konular da göz önüne alındığında, Türkiye’nin halihazırdaki pozisyonu ile 

daha uyumlu gözükmektedir. 

Diğer taraftan, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi 11 Aralık 2006 
tarihinde, Türkiye’nin Ankara Anlaşmasının AB’ye yeni katılan devletleri de içine 

alacak şekilde genişletilmesine ilişkin Ek Protokolden538 kaynaklanan 
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği müddetçe malların serbest dolaşımı 

faslının da aralarında yer aldığı sekiz fasılda539 müzakerelerin başlatılmaması ve söz 

konusu yükümlülükler yerine getirilmedikçe hiçbir fasılda müzakerelerin 
kapatılmamasına ilişkin Avrupa Komisyonunun 29 Kasım 2006 tarihli tavsiyesini 
onaylamıştır. 

Sonuç olarak, 1/95 sayılı OKK ile kumlan gümrük birliği dolayısıyla, 

malların serbest dolaşımı konusunda katılım müzakerelerinden bağımsız olarak ve 

AB’ye üye olmamız beklenmeksizin, ortaklık ilişkisi çerçevesinde AB sistemine 

uyum sağladığımız ölçüde bu alanda bir takım haklara sahip olacağımız açıktır. 

Bununla birlikte, üyelik müzakereleri çerçevesinde bahse konu faslın askıya 

alındığını göz önünde tutularak, hassas bazı konularda açılım sağlanması için acele 

edilmemesi gerekmektedir. 

Bu konuda Bkz. Case T-367/03, Yedaş Tarım ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. v Council 
and Commission, [2006] ECR 11-873. 

Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European 
Economic Community and Turkey following the enlargement of the European Union (OJ L 
254, 30.9.2005, p. 58-68) 

Malların Serbest Dolaşımı; İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi; Mali Hizmetler; 
Tarım ve Kırsal Kalkınma; Balıkçılık; Taşımacılık; Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler fasılları. 
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