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GİRİŞ 

İşçilerin serbest dolaşımı konusu, Türkiye ile Avrupa Topluluğu 
arasındaki ilişkilerde önemli bir sorun alanı oluşturagelmiştir. 

“Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasmda bir Ortaklık Yaratan 
Anlaşma” (Ankara Anlaşması), İkinci Dünya Savaşı sonrasında zayıf düşmüş 
olan Avrupa ekonomilerinin, yeniden güçlenebilmek için üçüncü ülkelerden 
ilâve işgücüne ihtiyaç duymakta olduğu bir dönemde, 1963 yılında 
imzalanmıştır. Ne var ki, Ankara Anlaşması bir işgücü anlaşması olmayıp, 
içinde Topluluk üyesi ülke işçileri için öngörülen tarzda, Türkiye ve Topluluk 
arasında işçilerin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi hedefinin de yer aldığı, 
fakat nihai hedefi Türkiye'nin Topluluğa katılımı olan tedrici bir entegrasyon 
anlaşmasıdır. 

“ “Avrupa Ekonomik Topluluğuün kuran Antlaşma”nın ( Başlangıç 
bölümünde, “kaynaklarını bir araya getirerek barış ve özgürlüğü muhafaza 
etmeyi ve güçlendirmeye ve aynı ideali paylaşan diğer Avrupa halklarına 
çabalarına katılmak üzere çağrıda bulunmaya kararlı olarak;” ifadesi yer 
almaktadır. 

Ankara Anlaşmasının Başlangıç bölümünde ise, “Türk halkı ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş halklar arasmda gittikçe daha sıkı 
bağlar kurmaya azimli olarak;” ve “Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran 
Antlaşmanın temelinde bulunan idealleri birlikte izleyerek, barış ve hürriyeti 
muhafaza etmeye ve güçlendirmeye kararlı olarak;” ifadeleri yer almaktadır. 



Tüm.bu ifadeler birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin AET 

Antlaşmasının Başlangıç bölümünde yer alan çağrıya cevap verdiği ve 1963 
yılında imzalanan Ankara Anlaşmasının Başlangıç bölümünde de, Türkiye'nin 
Topluluk idealinin bir parçası olduğunun teyit edildiği görülmektedir. Ne var 
ki, Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, Ankara 
Anlaşmasında, Türkiye için, ani değil de, yukarıda da belirttiğimiz gibi, tedrici 
bir entegrasyon öngörülmüştür, 

Ankara Anlaşmasında, bu tedrici entegrasyon hedefinin bir parçası 
olarak, Türkiye ile Topluluk arasında işçilerin serbest dolaşımın, Avrupa 
Topluluğunu kuran Antlaşmanın bu konudaki hükümlerinden esinlenilerek, 
yine tedrici biçimde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

Ankara Anlaşmasının belirlediği beş yıllık “hazırlık dönemi”nin 
sonunda, “geçiş dönemi”ni düzenlemek üzere imzalanan Katma Protokolde 
işçilerin serbest dolaşımı konusu bu kez bir takvime bağlanmış ve daha ayrıntılı 
hükümlerle düzenlenmiştir. 

Ancak, aşağıda ayrıntılı olarak değineceğimiz gibi, gerek Türkiye, gerek 
Topluluk anılan entegrasyon sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu 
zorluklar işçilerin serbest dolaşımı alanına da yansımış ve Katma Protokolde 
öngörülen takvime uymak mümkün olmamıştır, 

Türkiye-AT Ortaklık Konseyi tarafından işçilerin serbest dolaşımı 
alanında bugüne dek alınan kararlar ise, yalnızca Topluluk üyesi devletlerdeki 
işgücü piyasalarına yasal olarak dahil bulunan Türk işçilerinin ve aile 
bireylerinin durumunu (ve Türkiye'de aynı durumda bulunan Topluluk 
işçilermin ve aile bireylerinin durumunu) düzenlemiş ve fakat bu işçilere dahi 
Topluluk üyesi ülkeler arasında serbest dolaşım hakkını vermemiştir. 
Türkiye'de bulunan işçilerin Toplulukta serbest dolaşımı konusunda ise, hiçbir 
gelişme sağlanamamıştır. 



Bugün için, özellikle Topluluk tarafında bulunan siyasi irade eksikliği 
dolayısıyla, işçilerin serbest dolaşımı konusunda Ortaklık Konseyinden kısa 
vadede olumlu bir karar çıkması beklenmemektedir. Ancak, Türkiye Topluluğa 

tam üyelik hedefini gerçekleştirmek yönündeki çabalarını devam ettirdiği 
sürece, bu konunun er ya da geç gündeme gelmesi ve çözüme kavuşturulması 

ihtiyacının ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. 

Esasen, Katma Protokolde taraflar arasında sanayi ürünlerini kapsayan 
bir gümrük birliğinin kurulması için belirlenmiş olan norma! tarih 1985 yılıdır. 
Katma Protokolde taraflar arasında işçilerin oserbest odolaşımının 

gerçekleştirilmesi için öngörülen tarih ise, İ Aralık 1986'dır. Özellikle 
Türkiye'den kaynaklanan ekonomik ve siyasi sorunlar yüzünden, gümrük 

birliğinin gerçekleşmesi 1995 yılında olmuştur. Tarafların önce malların, sonra 
kişilerin ve diğer üretim faktörlerinin dolaşımını gerçekleştirmek gibi bir sıra 
izlediği düşünülürse, sıranın işçilerin serbest dolaşımına geldiği ileri sürülebilir. 
Türkiye Topluluğun istihdam piyasasma ilişkin sorunlarını anlayışla 
karşılayabilir ve bu konuda belli bir süre ertelemeye de gidebilir, ancak tam 
üyelik söz konusu olduğunda, tıpkı diğer üye devletler için olduğu gibi, bunun 
mutlaka işçilerin serbest dolaşım hakkını da içermesi gerekmektedir, 

Bu çerçevede, bu çalışmanın birinci bölümünde, Avrupa Birliğinde 
işçilerin serbest dolaşımı ile bağlantı kurulmaksızın, genel olarak işçilerin 
serbest dolaşımını gerekli kılan, bu dolaşımı olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyen sebepler ve bu dolaşımdan beklenen faydalar ortaya konulmuştur. 

İkinci bölümde, Avrupa Birliğinde işçilerin serbest dolaşımının nasıl 
düzenlendiği, bu konuda çıkarılmış bulunan birincil ve ikincil mevzuatın 
kronolojik sıra içinde incelenmesi suretiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 
yapılırken de, sık sık Topluluk hukukunun kaynakları arasında yer alan Avrupa 
Toplulukları Adalet Divanının ilgili kararlarına gönderme yapılmıştır. 



Böylelikle, Türk işçilerinin yararlanmasının hedeflendiği serbest dolaşımın 
içeriği ve sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde, Avrupa Topluluğunun imzaladığı bazı uluslararasi 
anlaşmalarda işçilerin serbest dolaşımına ilşikin hükümler incelenerek, Ankara 
Anlaşması ve Katma Protokolün bu konudaki hükümleriyle bir karşılaştırına 
imkanı yaratılmak istenmiştir. 

Dördüncü bölümde, Türkiye-AT ilişkilerinde işçilerin serbest dolaşımı 
konusu üzerinde yoğunlaşıİmıştır. Bu çerçevede, Ankara Anlaşması ve Katma 
Protokolün ilgili hükümlerinin yanı Sira, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi 
tarafından bu alanda alınmış kararlardaki hükümler, AT Adalet Divanının 
konuyla ilgili kararları ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarında konuya nasıl 
yaklaşıldığı incelenmiştir. 

Nihayet, beşinci bölümde, önceki bölümlere ilişkin bir değerlendirmede 
bulunulmuş ve öneriler getirilmiştir. 



I. O İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMININ GENEL ÇERÇEVESİ 

A. Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler ve İşçilerin Serbest 
Dolaşımı 

Uluslararası ekonomik bütünleşme deyimi, birden fazla devletin 
öncelikle ekonomik yararlar ve -bütünleşme sürecinin bir sonucu olarak¬ 
bütünleşmeye taraf ülkeler arasında kalıcı barışın sağlanması gibi siyasi 

yararlar elde etmeyi umdukları bir süreci ifade etmektedir. Uluslararası 
ekonomik bütünleşme, bütünleşmeye taraf olan ülkelerin aralarında 

gerçekleştirmeyi hedefledikleri birleşme ve yakınlaşmanın derecesine göre 
çeşitli şekiller almaktadır, Ekonomik bütünleşme türleri, zayıf olandan güçlüye 
doğru şu şekilde sıralanabilir: Serbest Ticaret Alanı, Gümrük Birliği; Ortak 
Pazar; Ekonomik Birlik; Parasal Birlik, Ekonomik ve Parasal Birlik ve son 
olarak Tam Ekonomik Birlik.? 

İşçilerin serbest dolaşımı, yukarıda sayılan bütünleşme aşamalarından, 
en erken ortak pazarda söz konusu olmaktadır, Ortak pazar, herşeyden önce, bir 
önceki bütünleşme aşatnası olan gümrük birliğini içermektedir. Gümrük birliği, 
ekonomik bütünleşmeye taraf ülkeler arasında görünür ticaret engellerinin 

olmadığı (ki, “serbest ticaret alanı”na kaışılık gelmektedir) ve bu ülkelerm 
üçüncü ülkelere karşi ortak bir gümrük tarifesi uyguladıkları bir ekonomik 
bütünleşme türüdür. Gümrük birliklerinde, birliğe dahil olan ülkelerin, 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları üretim faktörünü yoğun olarak içeren 
malları, birliğe dahil olan diğer ülkelere satıp, kendilerinde daha az bulunan 
üretim faktörünü yoğun olarak içeren malları satın almaları, kaynakların 
optimum (dağılımının gerçekleşmesini (sağlayabilir. Optimum kaynak 

UW. Molle, 7he Economics of European İntegration, 7İ ed,, Aldershot 1994, s. 9. 
? Bu bütünleşme aşamaları hakkında bilgi edinmek için bkz. A. Gökdere, Avrupa Topluluğu ve Türkiye 
ile İlişkileri, 2. Baskı, ATAUM Yayınları, Ankara 1991; Molle, a.g.e,, 5.12-13, 



dağılmının gerçekleşmesinin sonucu ise, gümrük birliğine taraf ülkeler arasında 
mal ve faktör fiyatlarının eşitlenmesidir. Ancak, anılan gümrük birliklerinde 
optimum kaynak dağılımının gerçekleşmesi, taşıma giderlerinin sıfir oluşu gibi 
bazı varsayımlara dayanmaktadır. Bundan dolayı, optimum kaynak dağılımının 
gerçekleşınesi için, üretim faktörlerinin de serbest dolaşımının sağlanması 
gerekmektedir. 

İşte, ortak pazarda, gümrük birliğine ek olarak, üretim faktörlerinin 
serbest dolaşımı da devreye girmektedir. Malların yanı sıra, üretim faktörlerine 
(işgücü, sermaye, teşebbüs) de hareket serbestisi kazandırılması, iretim 
faktörlerinin, marjinal verimlerinin düşük olduğu bütünleşmeye taraf 
ülkelerden yüksek olduğu ülkelere kaymasını sağlayarak, bu faktörlerin 
marjinal verimleri ile fiyatlarının, ortak pazara dahil ülkelerin kapladığı alanda 
eşitlenmesine yol açacaktır.” 

B. Teoride İşçilerin Serbest Dolaşımı 

Uluslararası ekonomik bütünleşmeler söz konusu olduğunda, işçilerin 
bütünleşmeye dahil ülkeler arasında yer değiştirmesinin gerekli olup 
olmadığına ilişkin olarak, birbirinden farklı iki teori öne sürülmektedir. 

Klâsik ticaret teorisi, ülkeler arasında işgücünün hareketsizliğini esas 
almaktadır. Bu teori, ülkeler arasında üretim faktörleri bakımından mevcut olan 
farklılıkların, ticaretin refahı yükseltici etkisiyle o dengelenebileceğini 
savuunmaktadır. Her ülke, karşılaştırınalı üstünlüğe sahip olduğu (daha ucuza 
üretebildiği) malları üretme konusunda yoğunlaşacak; ülkeler arasındaki ticaret 
de, işgücünün bu ülkelerin karşılaştırmalı üretim üstünlükleri doğrultusunda 
bölümlenmesine yol açacaktır. Klâsik ticaret teorisine göre, işgücünün serbest 

m am mm e 

? Gökdere, a.g.e, 8. 32-33. 



dolaşımı gereksizdir. Ticaret işgücünün alternatifidir. Diğer taraftan, sermaye 
işgücünden daha hareketlidir. 

Buna karşılık, bütünleşme (entegrasyon) teorisi, üretim faktörlerinden 

işgücü söz konusu olduğunda, bütünleşmeye taraf olan ülkeler arasında ortak 
bir pazarın oluşturulmasının, işgücünün en verimli olduğu yere gitmesini 
sağlayarak refahı artırıcı bir etki yaratacağını savunmaktadır. Daha az verimli 
işlerden daha verimli işlere doğru gerçekleşecek kayma, marjinal verimliliğin 

ve aynı iş içun ödenen ücretin, bütünleşme alanı içinde yeknesak olmasına dek 

sürecektir. Ancak bu kaymanın olabilmesi için, gerekli bazı ön şartlar vardır. 

Bnular: işgücünün bareketli olması; işçilerin diğer ülkelerdeki iş olanaklarından 
haberdar obnası; işçi göçüne (nigration) dar anlamda (çalışma izni, ikamet 
izni)'ve geniş anlamda (ınesleki niteliklerm tanınınası, kültürel farklar, yaşam 
koşulları, konut sorunu, dil) sınırlamalar bulunmaınası olarak suralanabilir. 5 

C. İşçilerin Serbest Dolaşımından Beklenen Faydalar 

İşçilerin (o serbest (Odolaşımından ya da işgücü piyasalarının 
bütünleşmesinden umulan yararlar genel olarak şöyle sıralanmaktadır"; 

- işgücü arzı yönünden, işçilerin özel mesleki niteliklerini daha 

kazançlı biçimde değerlendirebilme fusatlarının artması; 

- işgücüne talep yönünden, işverenlerin optimum sermaye/işgücü 
oranını içeren bir teknolojiyi seçme firsatı vermesi; 

- işgücü piyasasının Obölümlenmesinden (compartmentalisation) 

kaynaklandığı ölçüde, üretim maliyetlerinin eşitlenmesi. 

* H. Werner, “Economic inlegration and Migration; The European Case”, 74e Economics of Labour 
Migration, J. Van den Broeck (Ed.), Cheltenham 1996, s. 164. 
İ Werner, a.g.e,, $. 164, 
“ 5, Collinson, Ewrope and İnternational Migration, London 1994, s. 65; Molle a.g.e., 5.188-189. 



Geçici işçi göçü durumunda, göç veren ülke (emigration country) ile göç 
alan ülkenin (immigration countıy) sağladığı faydalara ayrı ayrı bakmak 
gerekir, 

İşçi göçü veren ülkenin sağladığı üç temel fayda şunlardır: 
- işsizlik sorununun azalması (ve dolayısıyla işsizlik yardımlarının 

bütçeye yaptığı baskının hafiflemesi); 
- yurt dışındaki işçilerin gönderdikleri dövizler sayesinde bütçe ve 

ödemeler dengesi sorunlarının azalması; 

- ülkeye geri dönen işçilerin yurt dışında kazandıkları meslek 
becerileri sayesinde işgücü niteliğinin yükselmesi. 

Göç alan ülkenin sağladığı fayda ise, yatırımın gerekli olduğu ve işgücü 
sıkıntısı çekilen alanlarda ilâve işgücü elde ederek, sermaye birikimlerini ve 
yerli işgücünü en verimli biçimde kullanma imkanına kavuşmalarıdır. Öte 
yandan, göç almanın yeniden dağıtıcı (redistributive) etkisi de olabilir. Şöyle 

ki, işgücü arzındaki artış, yerli işgücünün ücret düzeyini düşürerek, elde edilen 
gelirin serinaye ve yabancı işgücü arasında paylaşılmasını sağlamaktadır.” 

D. İşçilerin Serbest Dolaşımının Doğuracağı Sorunlar 

İşçilerin serbest dolaşımının göç alan ülke bakımından sebep olduğu 
ileri sürülen sorunlar şöyle sıralanmaktadır”; 

- ücretler üzerinde baskı; talep aynı kaldığında, ilâve işgücü arzının 

ücretleri düşürmesi; 
- işsizlik oranında artış; talep aynı kaldığında, ilâve işgücü arzının 

mevcut arzı geriye itinesi; 
- kamu harcamalarında artış: yabancıların masraflı sosyal hizmetlere 

(eğitim, konut) ihtiyaç duynuaları; 

? Molle, a.g.e, 5.189, 
* Molle, a.g.e., 5, 190, 



sosyal huzursuzluk: kültür farklılıklarının sosyal dengeyi bozma 
eğilimi göstermesi; 
bölgesel ( dengesizlikler: (o işgücünün, ekonomik O faaliyetlerin 
yoğunlaştığı yerlere gitme eğiliminde olması; 
ödemeler dengesiniuin bozulması: göçmen işçilerin tasarruflarının 
bir kısmını geldikleri ülkeye göndermeleri sonucunda ; 
göçmen işçilerin işe yerleştirilmeleri ve yolculukları içm yapılan 
masraflar. 

E 

ekonominin gelişmesi için elzem olan insan sermayesinin kaybı; 
belli bölgelerde nüfusun azalması; 
vazgeçilen üretimin fırsat maliyeti. 

İşçilerin Serbest Dolaşımını Etkileyen Faktörler 

  



Öte yandan, dil, kültür ve gelenek farklılıkları, mal ve para 
transferindeki zorluklar, aile düzeninin bozulması, çocukların okul değiştirmesi 
dolayısıyla ortaya çıkacak sorunlar ve arkadaş çevresinin kaybı gibi maddi ve 
manevi unsurlar içeren hususlar, işçilerin başka bir ülkeye göç etme isteğini 
olumsuz olarak etkileyen faktörler arasında sayılabilir. ? 

Objektif koşulların dayattığı bu olumsuz faktörlere ek olarak, kendisine 
göç edilmek istenen ülkeden kaynaklanan engeller de olabilir. Bunlara örnek 
olarak, yabancıların bazı meslekleri ifa etmesinin doğrudan (örneğin, 
“yabancılar avukatlık yapamaz”) veya dolaylı (öreğin, “yabancı diplomalar 
kabul edilmez”) koşullar getirmek suretiyle engellenmesi; konut edinmelerinin 
zorlaştırılması; yüksek vergiler koymak veya yardıma hak kazandırmaksızın 

sosyal güvenlik primleri almak yoluyla mali yönden dezavantajlı bir konuma 
sokulmaları, çalışma ve ikamet izinlerinin verilmesinde güçlük çıkarılması 
gösterilebilir,” 

1? D.G. Mayes, “Factor Mobility”, 7he Economics of #he European Community, AM. El-Agraa (Ed.), 
3" ed., Oxlord 1990, s, 412. 
3 Molle, a.g.e, s. 189-190, 



IN. AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 

A. Genel Olarak 

Çalışmamızın ikinci bölümünün başlığını oluşturan “Avrupa Bnliğinde 
işçilerin serbest dolaşımı”, kapsadığı unsurlar itibarıyla doğru anlaşılması 
gereken bir deyimdir, 

Herşeyden önce bu deyim, 1951'de imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu (AKÇT) Antlaşması ile 1957'de imzalanan Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom (Enerjisi Topluluğu (AAET) 
Antlaşmalarının içerdiği işçilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümleri 
kapsamaktadır. Bilindiği gibi, anılan üç Topluluktan, kapsadığı ekonomik ve 
sosyal faaliyet alanı itibarıyla en geniş olanı AET”dir, Diğer bir deyişle, diğer 
iki antlaşma sektörel, AET Antlaşınası ise geneldir. “ AET Antlaşmasının 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat (secondary legislation) da 
işçilerin serbest dolaşımına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Öte 
yandan, AET Antlaşınasında çeşitli tarihlerde yapılan değişiklikler de, işçilerin 
serbest dolaşımını ilgilendirdiği ölçüde, bu deyimin kapsamı içindedir. Bu 
değişiklikler arasında en önemlilermi, Avrupa Tek Senedi, Avrupa Birliği 
Antlaşması (Maastricht Antlaşması) ve son olarak Amsterdam Antlaşması ile 
getirilen düzenlemeler oluşturınaktadır. Avrupa Birliği (AB) Antlaşması, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun adını Avrupa Topluluğu (AT) olarak 
değiştirmiştir. 

Aşağıda, işçilerin serbest dolaşımı çerçevesinde söz konusu Antlaşmalar 
ve ikincil mevzuatı kronolojik sırayla incelenecektir. “Antlaşına” ve “ikincil 
mevzuat” tanımına uymadığı halde, Avrupa Topluluğu Sosyal Şartı ve 
Schengen Anlaşması da, bu belgelerin işçilerin serbest dolaşımı konusunda 
  

U“P.SR.E Maihijsen, 4 Guide fo European Union Law, 6“ ed., London 1995, 5, 8-9, 
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oynadığı rolün açıklığa kavuşturulması bakımından, incelenmeye değer 
bulunmuştur. 

B. AKÇT Antlaşması 

18 Nisan 1951 tarihinde altı Avrupa devleti (Almanya, Fransa, İtalya, 
Belçika, Hollanda, Lüksemburg) tarafından imzalanarak 20 Temmuz 1952'de 

yürürlüğe giren Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması, 69'uncu 
maddesinde işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili hükümlere yer vermektedir. 

Antlaşmanın 69'uncu maddesinin Vinci fıkrası; üye devletlerin, üye 
devlet vatandaşı olan ve kömür veya çelik üretimi mesleği için gerekli 
niteliklere sahip (işçilerin kömür ve çelik sektöründeki istihdamı bakımından 
uyrukluk esasına dayalı her türlü sınırlamayı kaldırmayı taahhüt ettiklerini 
hükme bağlamıştır. Bununla birlikte aynı fıkrada, bu taahhüdün sağlık ve kamu 
düzeninin temel gereklerinden kaynaklanan sınırlamalara tâbi olduğu da 
belirtilmiştir. 

69'uncu maddenin 2'nci fıkrası, Vinci fikradaki hükmün uygulanması 

amacıyla, üye devletlerin meslek ve niteliklerin ortak tanımlarını yapmalarını, 
ortak kararla /'inci fıkradaki sınırlamaları belirlemelerini ve iş arz ve 
taleplerini buluşturmak için Topluluk çapında düzenlemeler yapma yönünde 
çaba göstermelerini hükme bağlamıştır. 

69'uncu maddenin 3'üncü fikrası, üye devletlerin, ikinci fıkranın 

kapsamı dışında kalan işçilere ilişkin olarak, işgücü açığının kömür veya çelik 
üretimindeki büyümeyi engellemesi halinde, kendi göç ımevzuatlarında bu 
durumu düzeltecek ölçüde gerekli düzenlemeleri yapınalarını ve özellikle diğer 
üye devletlerin kömür veya çelik işçilerinin yeniden işe alınmalarını 
kolaylaştırmalarını öngörmüştür. 

i2 



“69'uncu maddenin 4'üncü fıkrasında ise, sınır işçileriyle ilgili özel 

tedbirler saklı kalmak kaydıyla, üye devletlerin kendi vatandaşları ile göçmen 
işçiler arasında ücret ve çalışma koşullarına ilişkin her tür ayıruncılığı 
yasaklaması öngörülmüştür. Özellikle sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemelerin 
işçilerin serbest dolaşımını engellememesini temin etmek amacıyla, üye 
devletlerin bu alandaki mevcut sorunları halletmek için çaba göstermeleri 

gerektiği yiue aynı fıkrada hükme bağlanmıştır. 

Üye devletlerin serbest dolaşımla ilgili bu hükümleri uygulamak 
amacıyla aldıkları tedbirler 1972 yılında yürürlükten kaldırılmıştır; çünkü 
aşağıda inceleyeceğimiz AT Antlaşmasının 49'uncu maddesi uyarınca kabul 
edilen 1612/68 sayılı Konsey Tüzüğünün yürürlüğe girmesinden sonra, üye 
devletler bu Tüzük hükümlerine uymakla 69'uncu maddedeki yükümlülüklerini 
de yerine getirmiş olinaktaydılar.'İ 

C. AAET Antlaşması 

25 Mart 1957'de, AKÇT Anlaşmasını imzalayan aynı altı devlet 
tarafından imzalanarak 1 Ocak 1958'de yürürlüğe giren Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu Antlaşması, 96'ncı maddesinde işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili 
hükümlere yer vermektedir. 

96'ncı ınaddenin ilk fıkrası, üye devletlerin; kamu düzeni, kamu 

güvenliği ve kamu sağlığının gereği olan sınulamalar saklı kalınak kaydıyla, 
diğer üye devlet vatandaşlarımn nükleer enerji alanmda uzmanlık gerektiren 
işlerde çalışmasını etkileyen, uyrukluk esasma dayalı her türlü kısıtlamayı 
kaldırmasmı hükme bağlaınıştır. 

“ John Handoll, Free Movement of Persons in #he EU, Chichester 1996, 5. 27, 
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96'nci maddenin ikinci fıkrası ise, inci fıkranın uygulanması amacıyla 

çıkarılacak Konsey direktifleri için uyulması gerekli karar alma usulünü 
belirlemektedir. 

Konsey 1962 yılında, nükleer enerji alanmda uzmanlık gerektiren 
işlerde çalışma serbestisine ilişkin bir Direktif çıkarmıştır. Direktif, nükleer 
enerji alanmda uzmanlık gerektiren işlerde istihdama ilişkin kuralları, AT'de 
işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili kurallarla uyumlu hale getirmeyi 
amaçlıyordu. Direktif, uzmanlık gerektiren işi, belli faaliyet alanlarında özel 
eğitim veya en az beş aylık fiili çalışma ile edinilmiş özel nükleer bilgi 
gerektiren iş olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma uyan işler Direktife ekli listede 
sayılmıştır. Direktif, üye devletlerin bu tip işleri yapabilmek için gerekli izni 
otomatik olarak vermelerini öngörmektedir; izin verme şartlan AT 
Antlaşmasının 48 ve 49'uncu maddeleri uyarınca çıkarılan ikincil mevzuatta 
öngörülen şartlardan daha ağır olmayacaktır. Nihayet Direktif, bu Direktifin 
kapsamadığı konularda, AT Antlaşması uyarınca işçilerin serbest dolaşımı 
konusunda alınan tedbirlerin uygulanacağını öngörmektedir. 7 

D. AT Antlaşması 

) Geri Plan 

25 Mart 1957'de “altılar” tarafından imzalanan ikinci antlaşına Avrupa 

(Ekonomik) Topluluğu Antlaşmasıdır. Bu Antlaşma da, AAET Antlaşması gibi 
1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ekonomik bir krizin yaşandığı 1930”lu yıllarda birçok Avrupa ülkesi, 
yabancı işçi akınına karşı ulusal işgücü piyasalarını korumak için tedbirler 
almışlardır. Bunlar genellikle yabancı işçilerin ekonominin belli sektörlerinde 
  

SO, 1959-1962, English Special Edition, 5. 245. 
7 Handoli, a.g.e, 5. 28-29. 
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istihdamı için bir lisansı gerektiren tedbirlerdi. İşsizlik sorununun beklenenden 
daha kalıcı olduğunun ortaya çıkması ile birlikte korunan işgücü piyasasi 
sektörü gittikçe genişletilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasının istikrarsız 
ortamında bu tedbirler çoğunlukla muhafaza edilmiştir. Ekonomik şartlar 
düzeldikçe, işgücü piyasasına devlet müdahalesi bu kez genel ekonomik ve 
sosyal politikanın bir parçası olarak devam etmiştir. Alınan tedbirler bir 
ülkeden diğerine işgücü göçünü yasaklamak değil, fakat bu göçü düzenlemek 
ve yönlendirmek amacım gütmüştür. Ulusal makamlar, belli bir alandaki 
istihdam durumunu göz önüne alarak işçi ihtiyacını tespit etmiş ve işverenlere 
belli bir ülkeden işçi alma konusunda yetki vermiştir. Bu sistem, bir yandan 
ulusal işçilerin işe alınmada yabancı işçilere göre öncelik taşımasmı, diğer 
yandan yabancı işçilerin sayısını ve kaynağını (geldikleri ülke) kontrol 
edilmesini sağlamıştır. * 

Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin artması ve bunun 
sonucunda ticaretin serbestleşmesi ile, işgücü piyasalarını serbestleştirme 
çabaları da başlamıştır. OECD, 1952'de geniş kapsamlı bir serbestleştirme 
öngörmüş, ancak sınırlı bir başarı elde etmiştir. 1956 yılında yayınlanan bir 

. OECD raporunda, kismen sendikaların etkisi altında bulunan işgücü 
piyasalarına ilişkin ulusal korumanın kaldırılmasının, malların ithaline ilişkin 
sınırlamaların kaldırılmasından daha zor olduğu belirtilmiştir.” Bununla 
birlikte, Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) arasında ve 
Nordik ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç) arasında işçilerin 
serbest dolaşımı, uygulamada 1957 yılında gerçekleştirilmiştir.” 

1951 yılında AKÇI Antlaşması imzalandığında, Antlaşmanın 
hazırlayıcıları, daha o zamandan işçilerin serbest dolaşımının ekonomik birliğin 

  

 Smit/Herzog, Law of ite European Communiiy — A Commentary on the EEC Treaty, Vol, 2, London 
1996, s, 453; Molle, a.g.e., 8. 197. 
9 Smi/Herzog, a.g.e. 5. 454. 
* Sınit/Herzog, a.g.e., 5. 454; Handoli, a.g.e, 5, 53-36. 
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önemli unsurlarından biri olduğunu anlamış ve Antlaşmanın yukarıda incelenen 

69'uncu maddesinde bu hususu düzenlemişlerdir. 

Şimdi incelenecek olan Avrupa (Ekonomik) Topluluğu Antlaşmasının 
Başlangıç (Preamble) kısmında ise, “Avrupa halkları arasında kurulacak sıkı 
bir birliğin temellerini atmaya kararlı olarak;” ve “halklarının yaşam ve çalışma 
koşullarım sürekli biçimde iyileştirmenin, çabalarının temel hedefi olduğunu 
teyit ederek;” ifadelerine yer verilmiştir. 

. AT Antlaşmasının hazırlayıcıları, Topluluk üyesi devletler arasında 
işçilerin serbest dolaşımının sağlanınasının bu amaçların gerçekleşınesine 
katkıda bulunacağına inanmışlardır. Şöyle ki, Antlaşınanın öngördüğü bir diğer 

amaç olan mallların serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi ile, rekabet gücü 
daha az olan firmaların durumu bozulabilecek ve faaliyetlerini sınırlandırmak 

zorunda kalabileceklerdir. Bunun sonucunda, üretim faktörlerinin (işgücü 

dahil) küçülen işletmelerden büyüyen işletmelere (diğer üye ülkelerdekiler 
dahil) kaydırılması ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu yapılmadığı takdirde, işsizlik 
gibi çeşitli sıkıntılar doğacak ve ortak pazardan beklenen yararlar 
gerçekleşmeyecektir.? 

Oysa, işgücü arz ve talebinin daha geniş bir alanda (Topluluk) dengeye 
gelmesi, daha iyi istihdaı imkanları, yüksek yaşam standardı ve dengeli bir 
ekonomik büyüme sağlayacaktır.” 

Diğer taraftan, üretim faktörleri içinde özellikle işçilerin ve işverenlerin 

üye ülkeler arasında dolaşması, diğer üye ülkelerin kültürünü, adetlerini, 
geleneklerini (ove ekonomilerini daha iyi tanımalarını sağlayacak, bu da 
önyargıların ve yanlış değerlendirmelerin önüne geçecektir.” 

2' Smit/Herzog, a.g.e,, 5. 451. 
> Smit/Herzog, a.g.e, 5, 454. 
> Smit/Herzog, a.g.e, 5. 451. 
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2) Antlaşma Hükümleri 

a) Genel Olarak 

AT Antlaşmasının 48-5/'inci maddeleri işçilerin serbest dolaşımına 
ayrılmıştır. Antlaşmada bu maddeler dışında işçilerin serbest dolaşımını 
ilgilendiren başka maddeler de bulunmaktadır. 48-51'nci maddeler, 
Antlaşmanın “Topluluğun Temelleri” başlığını taşıyan İkinci Kısmının Üçüncü 
Başlığının (Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin Serbest Dolaşımı) Birinci 
Bölümünde yer almaktadır. 

Antlaşmanın 48'inci maddesinin ilk fıkrası, işçilerin serbest dolaşımının 
en geç geçiş döneminin sonunda gerçekleştirilmesini öngörmüştür. AT 
Antlaşmasının 7'nci maddesine göre geçiş dönemi 31 Aralık 1969 tarihinde 
sona ermektedir. Topluluk, yaptığı hukuki düzenlemelerle, işçilerm serbest 
dolaşımı hedefini -en azından teorik olarak- anılan tarihten yaklaşık bir yıl 
önce, Ekim 1968 itibarıyla gerçekleştirmeyi başarmıştır. Söz konusu hukuki 
düzenlemelere, daha sonra ayrıntılı olarak değinilecektir. 

48'inci maddenin ikinci fikrası ise, işçilerin serbest dolaşımı 
kavramınm, üye devlet vatandaşı işçiler arasında, istihdam, ücret ve diğer 
çalışma koşulları bakımından uyrukluk esasına dayalı ayırım yapılmaması 
gerektirdiğini hükme bağlamıştır. 

48$'mci maddenin üçüncü fıkrasında, işçilerin serbest dolaşımı 
kavramının, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı sınırlamalarına tâbi 
olarak, aşağıdaki hakları içerdiği belirtilmiştir: 

-  yapılınış iş tekliflerini kabul etme; 
- bu amaçla üye devletlerin topraklarında serbestçe dolaşma, 

17 



bir üye devlette, o devlet vatandaşlarının istihdamını düzenleyen, 
kanun, tüzük veya idari kurallara uygun olarak çalışmak amacıyla 
kalma; 

bir üye devlette çalıştıktan sonra, Komisyon tarafından hazırlanacak 
uygulama (tüzüklerindeki şartlara uygun olarak, o devlet 
topraklarında kalma, 

üye devletler iş bulma kurumları arasında yakın işbirliği sağlama; 
üye devletlerin ulusal mevzuatından yahut üye devletler arasında 
daha önceden akdedilmiş anlaşınalardan kaynaklanan ve işçilerin 
serbest dolaşımı için engel teşkil eden idari usul ve uygulamalar ile 
açık bir işe girmek için tamamlanması zorunlu tutulan süre şartlarını 
sistemli ve aşamalı biçimde kaldırma; 
üye devletlerin ulusal mevzuatından yahut üye devletler arasında 
daha önceden akdedilmiş anlaşmalarda yer alan ve ilgili üye 
devletin, serbestçe iş seçine hakkına ilişkin olarak, diğer üye devlet 
vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına uyguladığından farklı süre şartı 
ve diğer kısıtlamaları sistemli ve aşamalı olarak kaldırma; 



- iş teklifleri ile iş başvuruların buluşturacak ve çeşitli bölge ve 
sanayilerdeki istihdam düzeyi ile yaşam standardına yönelik 
tehditlerden kaçınmak amacıyla, iş piyasasındaki arz ve talep 

arasındaki dengeyi sağlayacak uygun bir mekanizma kurma. 

Antlaşmanın 50'nci maddesinde, üye devletlerin ortak bir program 
çerçevesinde, genç işçilerin değişimini teşvik etmeleri hükme bağlanmıştır. 

5'inci maddede ise, Konseyin, sosyal güvenlik alanında, işçilerin 
serbest dolaşımını sağlamak için gerekli tedbirleri alması öngörülmüştür. Bu 
amaçla, Konseyin, göçmen (migrant) işçiler ve bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerin sosyal güvenlik yardımlarından yararlanmaları için, değişik ülkelerde 
geçirilen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesine ve söz konusu yardımların üye 
devletler arasuıda transferine imkan veren düzenlemeler yapması hükme 

bağlanmıştır. 

AT Antlaşmasmda işçilerin serbest dolaşımını ilgilendiren diğer 
hükümler, 100, 117-128 ve 235'inci maddelerde yer almaktadır. 

10'üncü madde, Kowseyin oybirliğiyle hareket ederek, üye devletlerde 
kanun, tüzük veya idari tasarrufla getirilmiş ve ortak pazarın kurulmasını veya 
işleyişini doğrudan etkileyen hükümlerin yaklaştırılmasını öngören direktifler 
çıkarmasını hükme bağlamaktadır. Antlaşmanın 2 ve 3(c) maddeleri birlikte 
değerlendirildiğinde, işçilerin serbest dolaşımının sağlanmasının ortak pazarın 
kurulmasında ve işleyişinde oynadığı rol ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 
10'üncü madde, Konseye üye devletlerin mevzuatında yer alan ve işçilerin 
serbest dolaşımını doğrudan etkileyen hükümlerin yaklaştırılması hususunda da 
yetki vermektedir. 

Antlaşmanın 117-128'inci maddelerinde yer alan hükümler, özetle, 
işçilerin çalışma şartlarının ve yaşam standardının iyileştirilmesi (m.117), 
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çalışma hayatının çeşitli alanlarında üye devletler arasında işbirliğinin 
sağlanması (m.118), kadın ve erkek arasında ücret eşitliğinin sağlanması 
(n.119), işçilerin daha kolay istihdam edilmesi ve coğrafi ve mesleki 
hareketliliklerinin artırılması ile görevli bir Avrupa Sosyal Fonunun kurulması 

(m,123) ve ulusal ekonomiler ile ortak pazarın uyum içinde gelişmesine 
katkıda bulunacak ortak bir mesleki eğitim politikasının uygulanması (ın.128) 

konularını kapsamaktadır. Şüphesiz, bu konularda gerekli tedbirlerin alınması 
veya üye devletler mevzuatları arasında uyum sağlanması, işçilerin serbest 
dolaşımını etkileyebilecektir. 

Antlaşmanın 235'inci maddesinde ise, Konseyin oybirliğiyle hareket 
ederek, ortak pazarın işleyişi sırasında, Topluluğun amaçlarından birinin elde 
edilmesi için belli tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu ve fakat Antlaşınada 
bu hususta gerekli yetkilerin verilmediği durumlarda, söz konusu tedbirleri 
alabileceği hükme bağlanmıştır. 235'inci madde, alınacak tedbirleri tncvzuat 
yakınlaştırmasıyla sırırlandırmamış olması bakımından, 100'üncü maddeden 
daha geniştir. (Öte yandan, işçilerin serbest dolaşıma ilişkin engellerin 
kaldırılması da Topluluğun amaçlarından birisi olduğundan, 235'inci madde de 
konuyla ilgili bir maddedir. 

b) İşçi Kavramı 

Ne AT Antlaşmasının 4$inci maddesinde, ne de ikincil mevzuatta, 
“işçi” kavramı tanımlanmamıştır. Oysa, bu kavramın tanımlanması, 48'inci 
maddede öngörülen serbest dolaşım hakkından yararlanacak kişilerin 
kapsamını belirlemek açısından önem taşımaktadır. Avrupa Toplulukları 
Adalet Divanı (ATAD), başından beri, işçi kavramının Topluluk hukukuna ait 
bir kavram olarak tanımlanması gerektiğini, bu tanınılama işinin üye devletlere 
bırakılınası ohalinde, üye devletlerin tek taraflı olarak yapacakları 
tanımlamalarla, bazı kişileri bu tanımın dışında bırakabileceklerin ve böylece 
işçilerin serbest dolaşımına ilişkin Topluluk kurallarının öngördüğü amaçların 
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gerçekleşmeyeceğini belirtmiştir.” Topluluk mevzuatında işçi kavramının bir 
tanımı olmadığı için, bu tanımlama münhasıran ATAD tarafından yapılmıştır.” 
Bununla birlikte, bu tanım yapılırken, üye devletlerin ulusal mevzuatlarından 

yararlanılmıştır.“ 

ATAD'a göre, işçi kavramı, iş ilişkisini (employment relationship) ilgili 
kişilerin hak ve sorumluluklarını esas alarak belirleyen objektif ölçütlere göre 
belirlenmelidir. ATAD, bir iş ilişkisinin temel özelliğinin; bir kişinin bir ücret 
karşılığında, bir başkası için ve onun talimatı doğrultusunda, belli bir süre 
hizmet ifa etmesi olduğunu belirtmiştir.” 

Hizmet ifasi kavramına ilişkin olarak, ifa edilen hizmetin katkı sağlayan 
ve gerçek (effective and genuine) bir hizmet olması, marjinal ve tâli (marginal 
and ancillary) olmaması gerekmektedir. İşçilerin serbest dolaşımına ilişkin 
Antlaşma hükümleri, yalnızca bir ekonomik faaliyette bulunan ya da bulunmak 
arzusunu taşıyan kişilere serbest dolaşım hakkını tanımaktadır.“ Örneğin, 
Hollanda'daki bir uyuşturucu rehabilitasyon programına katılan Alman 
vatandaşının işçi sayılıp sayılamıayacağma ilişkin davada”, Divan, her ne kadar 
amlan program çerçevesinde, uyuşturucu bağımlısı kişileri işe alıştırmak için 
birtakım işler yaptırılıyor ve bu işlerin zorluk derecesine göre kendilerine bir 
ücret ödeniyorsa da, amacı yalnızca ilgili kişilerin rehabilitasyonu ve istihdam 
piyasasına yeniden kazandırılması olan bir program çerçevesinde yapılan 
işlerin katkı sağlayan, gerçek bir hizınet olarak değrlendirilemeyeceğine ve bu 
kişilerin Topluluk hukuku anlamında işçi sayılamayacağına karar vermiştir. 

  

*R. Blanpain/C. Engets, European Labour Law, 3İ ed., Deventer 1995, para, 258; Handoll, a.g.e, 5. 
79. 
S5 E Johnston/D. O'Keefie, “From Diseriminalion to Obstacles to Free Moycment. Recent 
Developments Concerming (he Free Movement of Workers 1989-1994”, 31 CML Rev, (1994), 5.1315. 
” B. Bercusson, European Labour Law, London 1996, s, 186-387, 
Case 66/85, Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, 11986) ECR 2121, para, 17. 
Case 53/BI, Levin v. Sfaatssecrelaris van Justifle, (1982) ECR 1035, para. 17. 
2 Case 344/87, Bettray v. Staatssecretaris van Justitie, (1989) ECR 1621, 
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Yine, çalışan kişinin çalıştığı süre, işe aşina olmasına imkan vermeyecek kadar 
kısa ise, Divana göre, bu kişi de 48'inci madde anlamında işçi sayılamaz.” 

Divan, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin, pari-time” ' va da çağrı 
üzerine çalışılan (on-cali contract)” sözleşmeye dayanınasının, çalışan kişinin 
48'inci madde anlamında işçi sayılmasına engel teşkil etmediğini belirtmiştir. 

Divan, iş ilişkisinin tâbi olduğu hukuki rejimin de (ister kamu hukuku, ister 
özel hukuk olsun), bireyin “işçi” statüsünün belirlenmesinde rol oynamadığına 
hükmetmiştir. 

Diğer taraftan, Divan, kişinin ekonomik faaliyette bulunduğu alanın 
ekonomik mahiyette olmaıasınm (örneğin, eğitim) da, -bir ücret karşılığında, 
bir başkası için ve onun talimatı doğrultusunda, belli bir süre hizmette 
bulunması koşuluyla- onun işçi sayılmasını engellemeyeceğini ifade etmiştir. * 
Serbest dolaşım hakkmın kullanılması için gerekli görülen faaliyet, bu 
faaliyetin genel ekonomik hayata olan etkisinden çok, bir gelirin elde 
edilmesidir.” 

Adalet Divan, bir başka davada, kişinin işçi (o statüsünün 
belirlenmesinde, yalnızca ilgili üye devletteki mesleki faaliyetlerinin dikkate 
alınması gerektiğini, bunun, ilgili üye devletin vatandaşlarıyla eşit muameleye 
tâbi olma ilkesine de uygun olduğunu, bu bakımdan diğer üye devletlerde 
sürdürülen (faaliyetlerin değerlendirmeye esas tutulamayacağına karar 
vermiştir, * 

  

* Case C-3/90, Bernini v. Minister van Onderwijs en Wetenschapen, 11992) ECR 1-1071, para, 16, 
” Case 53/81, Levin v. Staatssecrefaris van Justifte, (1982) ECR 1035, para, 15-16. 
2 Case C-357/89, Raulin v. Afinister van Ondenvijs en Wetensehapen, (1992) ECR 1-1027. 
9 Case 152/73, Sofgiu v. Denische Bündespost, (1974) ECR 153, Case 66/85, Lawric-Blum v. Land 
Baden-Württemberg, (1986) ECR 2121. 
“ Case 66/85, Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, 11986) ECR 2121, para, 20. 
5 Handoli, a.g.e. 8. 80. 
Case C-357/89, Raulin v. Minister van Onderwijs en Wetenschapen, (1992) ECR 1-1027, para, 17. 
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Nihayet, Divan, işçilerin serbest dolaşımının, AT Antlaşmasının 
güvence altına aldığı temel özgürlüklerden biri olduğunu kaydederek, bu temel 
özgürlüğün kapsamını belirleyen “işçi” (ya da aşağıda incelenecek olan 
1612/68 sayılı Tüzükte geçen, “çalışan bir kişi olarak faaliyette bulunma”) 
kavramının, dar değil, geniş yorumlanması gerektiğini vurgulamıştır. 

c) İş Arama Süresi 

AT Antlaşmasının 48(3X(b) maddesi, işçilerin yapılmış iş tekliflerini 
kabul etme amacıyla serbest dolaşımını öngörmekte, ancak iş aramak amacıyla 
serbest dolaşıma ilişkis bir hüküm içermemektedir. Bundan, üye devletlerin, 
aşağıda inceleyeceğimiz 68/360 sayılı Direktifm 3'üncü maddesinden 
kaynaklataı ülkelerine giriş izni verme yükümlülüğünün sadece kendilerine bir 
iş feklifi yapılmış olan üye devlet işçileri için geçerli olduğu sonucuna 
varılabilir, 

Bununla birlikte, 68/360 sayılı Direktif ve yine aşağıda inceleyeceğimiz 
1612/68 sayılı Tüzüğün kabulü sırasımda Konseyin kabul etiği bir 
deklarasyotıda şu ifadeler yer almaktadır: 

“Bir diğer üye devlete iş aramak amacıyla geçen, 1'nci maddede 
/68/360 sayılı Direktifin) sözü edilen üye devlet vatandaşlarına bu amaç için 
en uz üç aylık bir süre verilir; ilgili üye devlet bu süre içinde iş bulamayanların 
kendi topraklarında kalma hakkını sona erdirebilir. 

Ancak, yukarıda sözü edilen kişilerin, anılan süre içinde ilgili üye 
devletin sosyal yardım (sosyal refah) sistemine muhtaç olması halinde, bu 
kişilerin o üye devlet topraklarını terketmesi istenebilir. 38 

  

9 Cüse 53/81, Zevin v. Sfaafssecrelaris van Justifie, (1982) ECR 1035, para. 13; Case 66/85, Lawrie¬ 
Blum v. Land Baden-HWürttemberg, (1986) ECR 2121 para. 16, 
** Case C-292/89, The Oween v. The Immigration Appeal Tribunal, ex paite Antonissen, (9911 ECR İ¬ 
7745, para. 17. 
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AT Adalet Divanı, Amtonissen” davasında, bu deklarasyonun ikincil 
mevzuattaki bir hükmün yorumlanmasında kullanılabilmesi için bu hükümde 

söz konusu deklarasyonun içeriğine bir atıfta bulunulınası gerektiğini, böyle bir 

atıf olmadıkça deklarasyonun hukuki bir değer taşımadığını belirtmiştir. 

Divan, Antlaşmanın 48(3Y'inci ınaddesini katı bir yoruma tâbi tutmanın, 
iş arayan bir üye devlet vatandaşının, bir diğer üye devlette gerçekten sahip 
olduğu iş bulma şansını zedeleyeceğini ve anılan madde hükmünü etkisiz hale 
getireceğini savunmuştur. 48(3Y'inci maddede, üye devlet vatandaşlarının 
işçilerin serbest dolaşımı çerçevesinde yararlanacağı hakların örnek kabilinden 
sayıldığını o vurgulayan Divan, söz konusu serbestinin üye devlet 
vatandaşlarının diğer üye devletlerin topraklarında iş aramak amacıyla 
dolaşabilmesini ve kalabilmesini gerektirdiğini ifade etmiştir. Divan ayrıca, 
1612/68 sayılı Tüzüğün | ve 5'inci maddelerinde yer alan hükümlerin de bu 
görüşü destekler nitelikte olduğunn belirtmiştir. “ 

Bir diğer üye devlette iş aramakla geçirilecek sürenin sınırı ise, Divan 
tarafından, iş arayan kişinin kendi inesleki niteliklerine uygun işlerden haberdar 
olmasına ve söz konusu işe girmek için gerekli teşebbüste bulunmasına imkasi 
verecek ınakul (reasonable) bir süre olarak belirlenmiştir.” Divan, somut 
olayda bir üye ülke mevzuatında öngörülen altı aylık süreyi “makul” olarak 
değerlendirmiş, ancak ilgili kişinin iş aramaya devam ettiğini ve ciddi olarak 
işe girme şansı olduğunu kanıtlaması halinde, bu sürenin bitiminde dahi söz 
konusu kişinin ülkeyi terketıneye zorlanamayacağını ifade etmiştir,” 

* Case C-292/89, The Oueen v. The İmmigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, (1991) ECR E¬ 
745, para. İ8. 
“Case C-292/89, The Oween v. The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, (1991) ECR 1¬ 
745, para. 12-14; ayrıca bkz. Case 48/75, Procureur de Roi v. Royer, (1976) ECR 497, para. 31. 
* Case C-292/89, The Oween v. The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, (1991) ECR 1¬ 
745, para. 16. 
* Case C-292/89, The Oueen v. The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, (1991) ECR I¬ 
745, para, 21. 
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d) Kamu Hizmeti İstisnası 

AT Antlaşmasının 48'inci maddesinin 4'üncü fıkrası, bu madde 
hükümlerinin, kamu hizmetindeki istihdama uygulanmayacağını öngörmüştür. 
Bu maddenin kapsamını belirlemek de, yine Adalet Divanına düşmüştür. 

Divan, anılan hükmün kamu hizmetinin tümünde geçerli olmadığını, 
yalnızca kamu hukuku ile belirlenmiş yetkilerin kullanımına ve devletin veya 
diğer kamu makamlarının genel çıkarlarını korumak üzere verilıniş görevlerin 
yerine getirilmesine, doğrudan veya dolaylı olarak katılınayı gerektiren işler 
için söz konusu olduğunu hükme bağlamıştır. Divana göre, anılan işler, o 
makamı işgal edenler ile devlet arasında, özel bir bağlılık ilişkisi ve vatandaşlık 
bağının temelini oluşturan karşılıklı hak ve yükümlülükler bulunduğunu 
varsaymaktadır. Divana göre, kamu hizmeti istisnasını, devlet veya kamu 
hukukuna tâbi diğer kurumlardaki bütün işlere teşmil etmek, önemli sayıda işi 
(ve kişiyi) Antlaşmanın kapsamı dışında bırakmak ve üye devletler arasında, 
devletin ve ekonomik (hayatın organize ediliş tarzındaki farklılıklardan 
kaynaklanan eşitsizlikler yaratmak anlamına gelecektir.” Bu nedenle Divan, 
verdiği kararlarda, devlet hastanesinde hemşirelik“, bir üniversitede yabancı 
dil asistanlığı” gibi işleri, kamu hizmeti olarak kabul etmemiştir. 

48(4Y'inci maddedeki kamu hizmeti istisnası, sadece doğrudan nlaşıları 
bazı işler için değil, terfi yoluyle ulaşılan işler için de uygulanabilir. Başka bir 
deyişle, “hassas” olmayan bir işte çalışan diğer bir Topluluk üyesi ülke 
vatandaşının, “hassas” göreve gelmesi, kamu İlizmeti istisnası gerekçe 
gösterilerek engellenebilir,“ 

9 Case 49/79, Commission v. Belgium, (1930) ECR 3881, para, 10-11, 
11 Case 307/84, Commission v. France, (1986) ECR 1725, 
“ Case 33/88, A//w6 and Covnan v. Universita degli studi di Venezia, (1989) ECR 1591. “ Dp. WyatfA.Daslıwood, European Community Law, 3" ed., London 1993, 8. 276. 
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Öte yandan, Divana göre, 48(4Yinci madde, kamu hizmeti 
kapsamındaki belli işlere, yabancıların (diğer Topluluk vatandaşlarının) 
alınmasını sınırlandırınak üzere ileri sürülebilir; ancak ilgili kişi söz konusu işe 
bir kez kabul edildikten sonra, 48(4)'inci madde, o kişiye istihdam koşulları 
bakımından ayırıcı muamelede bulunmak üzere kullanılamaz.” 

3) İkincil Mevzuat 

a) Genel Olarak 

Çok genel olarak, “ikincil mevzuat” deyimi, AT Antlaşmasmın, bazı 
Topluluk kuruınlarına verdiği yetkiye dayanarak, bu kurumların bazen tek 
başına, bazen diğer kurumlarla ortak hareket ederek, Antlaşma hükümlerini, 

yiue bu hükümlerin çizdiği sınırlar - içinde uygulamak üzere çıkardıkları 
mevzuatı Hade etmektedir. 

AT Antlaşmasının 189'uncu maddesinde, Topluluk kurumlarıtun 
çıkardığı mevzuatın ve diğer Topluluk tasarruflarının bürünebileceği şekiller 
sayılınaktadır. Bunlar; tüzük, direktif , karar, tavsiye ve görüşlerdir. Tüzükler 

(regulations), direktifler (directives) ve kararlar (decisions) bağlayıcıdır, 

tavsiye (recommendatiotı) ve görüşlerin (opinions) ise, bağlayıcı etkisi yoktur. 

189'uncu maddedeki bu liste sınırlayıcı değildir; bağlayıcı nitelikte olan ve 
olmayan başka Topluluk tasarrufları da vardır." 

Aşağıda inceleyeceğimiz, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin ikincil 

mevzuai, sadece bu konuda çıkarılınış tüzük ve direktifleri kapsamaktadır. 
189'uncn inaddeye göre, tüzükler genel geçerliliğe sahiptir, üye ülkelerde 
doğrudan uygulanırlar ve bütünüyle bağlaytcıdırlar. Tüzüğün genel geçerliliğe 

sahip olması, belirli veya tammlanabilir sınırlı sayıda kişiye değil, soyut ve 

“ Case 225/85, Commission v. Ifaly, (1987) ECR 2725, 
“ Bkz, Malhijsen, a.g.e., 5.145-147, 
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genel bir topluluğa yönelmiş olmasıdır. Tüzüğün “doğrudan” uygulanması; 
tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, üye ülkelerde bir iç hukuka aktarma 
işlemine gerek olınaksızın, tıpkı üye ülkelerin iç mevzuatı gibi ve fakat o iç 
mevzuata öncelik taşıyarak uygulanmasını ifade etmektedir. Tüzüğün 
bütünüyle bağlayıcı olması ise, üye devletlerin tüzüğün amacını 
gerçekleştirmeye dönük tüm hükümlerini uygulamak zorunda olmaları, tüzük 
hükümlerini ulusal çıkarlarına uygun geldiği biçimde eksik veya seçerek 
uygulama hakkına sahip bulunmamaları anlamına gelmektedir. Direktifler ise, 
Topluluk amaçlarından herhangi birine ulaşmak için, üye devletlerin yerine 
getirmeleri gereken yükümlülüklere işaret etmektedir. 189'uncu madde 
uyarınca, direktifler, elde edilecek sonuç bakımından bağlayıcıdır, ancak bu 
sonuca ulaşınak için gerekli usul ve yöntemlerin seçimi, direktifin muhatabı 
olan üye devletlerin -ki, hepsidir- yetkili makamlarma bırakılmıştır, * 

b) 1612/68 sayılı Tüzük 

1612/68 sayılı Tüzüğün tam adı, “Topluluk içimde işçilerin serbest 
dolaşımına ilişkin, 15 Ekim !968 tarihli ve (AET) 1612/68 sayılı Konsey 
Tüzüğü”dür. “Tüzüğün Başlangıç kısmında, diğer gerekçeler yanında, 1612/68 
sayılı Tüzüğün, daha önce işçilerin serbest dolaşımı alanında sırasıyla 1961 ve 
1964 yıllarında kabul edilmiş bulunan 15/61 ve 38/64 sayılı Tüzükler” 
vasıtasıyla getirilen hükümleri iyileştirmek amacını güttüğü de belirtilmiştir, 
Günümüze değin sınırlı değişikliklere uğrayan Tüzük, halen yürürlüktedir, 

1612/68 sayılı Tüzük, dört bölümden ve 48 maddeden oluşmaktadır. 
Bölüm başlıkları, sırasıyla, “İstihdam ve İşçilerin Aileleri”, “Açık İşlerin 
Tespiti ve İş Başvuruları”, “İşçilerin Serbest Dolaşımına ve İstihdamına İlişkin 

© Tüzük ve direktifter hakkında ayrılılı bilgi için bkz. D. Lasok/).W. Bridge, Law and Instituffons of 
ihe European Union, 6" ed., London 1994, $. 114-131; ayrıca )-V. Louis, The Communiiy Legal Order, 2"ed, bilxembourg 1990, s, 82 vd. 
“03 1968(11), English Special Edition, 5. 475, 
*“ İşçilerin serbest dolaşımı konusunda, Toptulukta ilk iki aşamayı düzenleyen bu Tüzükler hakkında 
bilgi edinmek için bkz. C, Brewster/P. Teague, European Community Social Policy, London 1989, s. 
55-58 ve İ, Dülger, Avrupa Topluluğu Serbest Dolaşım İlkesi, DPT Yayınları, Ankara 1987, $, 5. 

27 



Konularda Üye Devletler Arasında Yakın İşbirliği Sağlayacak Komiteler”, 
“Geçici ve Son Hükümler” şeklindedir. Biz aşağıda, sadece, Tüzüğün birinci 
bölümünde yer alan ilk on iki maddeyi inceleyecek, uygulamaya ilişkin 
kurumsal ve teknik düzenlemelerin yer aldığı diğer hükümleri çalışmamızın 
kapsamı dışında tutacağız. 

Tüzüğün I'inci maddesinde, her üye devlet vatandaşının,” ikamet ettiği 
yer dikkate alınmaksızın, diğer üye devletlerin topraklarında, ilgili üye devletin 
mevzuatına tâbi olarak, ücretli bir faaliyette bulunma ve bu faaliyeti sürdürme 
hakkına ve özellikle, açık işlere, ilgili üye devletin vatandaşlarıyla aynı öncelik 
hakkına sahip olarak girebilme hakkına sahip olduğu hükme bağlanmıştır. 

2'nci maddede, bir üye devlet vatandaşının ve üye devletlerden birinde 
faaliyette bulunan bir işverenin, ilgili üye devletin mevzuatına tâbi olarak ve 
fakat, o üye devlet mevzuatından kaynaklanan herhangi bir ayırımcı 
muameleye maruz kalmaksızın, karşılıklı iş başvurusu ve iş teklifinde 

“bulunabilmeleri, iş akdi yapabilmeleri ve uygulayabilmeleri öngörülmüştür, 

3'üncü maddede, özetle, üye devlet mevzuatlarının, inci ve 2'nci 
maddelerde öngörülen hakların kullanılmasını doğrudan veya dolaylı olarak 
engelleyen hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlanmıştır. Ancak 
yapılacak işin gereği olarak belli bir dilin bilinmesinin (linguistic knowledge) 
şart koşulabileceği, bu hükme bir istisna olarak belirtilmiştir. Maddede, 
“engelleyici” kapsamda örmek olarak sayılan durumlar şunlardır: yabancılar 
için özel işe alma usulleri öngörmek; açık işlerin basın veya diğer bir araçla 
duyurulmasını sınırlamak veya faaliyetlerini ilgili üye ülke topraklarında 
sürdüren işverenler için öngörülenden başka şartlara tâbi tutmak; ilgili üye 

“ AT Antlaşmasının 48-51'inci maddelerinde “işçi”nin uyrukluğuna ilişkin bir ibare bulunmamasının 
yaratlığı, Toplulukta yaşayan üçürcü ülke vatandaşı işçilerin de serbes! dolaşım hakkından yararlanıp 
yararlanamayacağına ilişkin tereddüt bu Tüzük ve aşağıda inceleyeceğimiz diğer ikincil mevzuat 
hükümleriyle giderilmiş olmaktadır. Söz konusu haklan yararlanacak olanlar yalnızca “üye deylet 
vatandaşı” işçilerdir. 
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topraklarında ikamet etmeyen işçiler için işe girmeyi, iş bulma kurumlarında 
kayıtlı olma koşuluna bağlamak veya bireysel işçi alımını engellemek. 

4'üncü maddede, üye devlet mevzuatlarının, bir şirkette, işkolunda, 
bölgede veya ulusal düzeyde, yabancı işçi istihdamı oranını sınırlayan 
hükümlerinin, üye devlet vatandaşlarına uygulanmaması öngörülmüştür. Aynı 
madde, bir üye devlette, bir şirketin belli bir yardımdan faydalanmasının, 
çalıştırdığı işçilerin belli bir oranının o üye devlet vatandaşı olması koşuluna 
bağlanması durumunda, söz konusu oran hesaplanırken, o şirkette çalışan diğer 
üye devlet işçilerinin, o üye devlet işçisi olarak sayılması hükme bağlanmıştır. 

Sinci maddede, bir üye devlet vatandaşının, diğer bir üye devlet 
topraklarında iş ararken, iş bulma kurumlarının sağladığı yardımlardan, o üye 
ülke vatandaşlarıyla eşit koşullarda yararlanması öngörülmüştür. 

6'nci maddede, bir üye devlet vatandaşının, bir diğer üye devlette işe 
girmesi veya girmek üzere anlaşmasının, ayni işe girmek isteyen o üye ülke 
vatandaşlarma (uygulanan ölçütlerle kıyaslandığında, o ayırmcı kabul 
edilebilecek tıbbi, mesleki veya diğer ölçütlere dayandırılamayacağı hükme 
bağlanmıştır. Bununla birlikte, ayni maddede, işverenin iş teklifini yaptığı 
sırada açıkça belirtmesi halinde, bir başka üye devlet topraklarında çalışmak 
üzere teklif alan bir üye devlet vatandaşının, o üye ülkede mesleki bir testten 
geçinek zorunda kalabileceği öngörülmüştür. 

'Puci maddede ise, bir üye devlet vatandaşı olan işçinin, diğer bir üye 
deyletiu topraklarında, uyrukluğundan ötürü, iş ve çalışına koşulları (özellikle 
ücret ve işten çıkarılma) ve işsiz kaldığında, yeniden eski işme dönme veya 
yeni bir işe yerleştirilme bakımından, o üye devlet vatandaşlarından farklı bir 
muameleye tâbi tutulamayacağı hükmi: bağlanmıştır. 
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Aynı maddenin ikinci fikrasında, söz konusu işçinin, o üye devlet 

işçileriyle aynı sosyal avantajlardan ve vergi avantajlarından yararlanmasını 
öngören önemli bir büküm yer almaktadır. Bu fikrada geçen “sosyal avantaj” 

deyimi, Adalet Divanı tarafından, çeşitli davalarda yorumlanmıştır. Divana 
göre, sosyal avantaj, iş akdiyle bağlantılı olsun olmasın, ilgili üye devlet 
vatandaşı işçilere işçi statüsüne sahip olmaları veya sadece o üye devlet 
topraklarında ikamet etmeleri dolayısıyla verilen maddi yardımlardır ve bu 
yardımların diğer üye devlet vatandaşı işçilere teşmil edilmesi, işçilerin serbest 

dolaşımına katkıda bulunabilecek bir husustur.” 

Üçüncü ftkrada, yine söz konusu işçinin, ilgili üye devlet işçileriyle aynı 
hakka sahip olarak ve aynı koşullar altında, mesleki okullardan ve eğitim 
merkezlerinden yararlanacağı hükme bağlanmıştır. 

Dördüncü fıkrada ise, diğer üye devlet işçileri için işe girme, istihdam, 
ücret ve diğer çalışma koşulları veya işten çıkarmaya ilişkin olarak, toplu veya 
bireysel sözleşmelerin veya diğer toplu düzenlemelerin, oayırımcı koşullar 

içeren hükümlerinin geçersiz sayılacağı öngörülinüştür. 

8'inci maddede, diğer bir üye devlette çalışan bir üye devlet işçisinin, 
sendika üyeliği ve bu üyelikten kaynaklanan hakların (oy hakkkı ve sendikada 
idari görev alabilme hakkı da dahil olmak üzere) kullanımma ilişkin olarak, o 
üye devlet vatandaşı işçilerle eşit ruuameleye tâbi olacağı; işyeri işçi temsilcisi 
seçilme hakkı bulunduğu; bununla birlikte kamu hukukuna tâbi yönetim 
organlarına katılınasının veya kamu hukukuna tâbi bir görev almasının 
engellenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Tüzüğün 9'uncu maddesinde ise, bir üye devlette çalışan diğer üye 
devlet vatandaşı bir işçinin, konut konusunda, o üye devlet vatandaşı işçilerle 
aynı haklara sahip olması ve aynı yardımlardan yararlanması öngörülmüştür. 

53 Case 39/86, Zair v. Universitaet Hannover, (1988) ECR 3161, para. 21. 
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1612/68 sayılı Tüzüğün 10-12'nci maddeleri, işçilerin aileleri ile ilgili 
hükümlere ayrılmıştır, 

IWucu maddede, uyrukluklarına bakılmaksızın, aşağıda sayılan 
kişilerin, diğer bir üye devlette çalışan bir üye devlet vatandaşı işçiyle birlikte 
yaşama hakları olduğu belirtiliniştir: 

işçinin eşi ve 21 yaşın altındaki veya bakmakla yükümlü olduğu 
füru; 

- işçinin veya eşinin bakmakla yükümlü oldukları usulleri. 

Maddenis ikinci fikzasında, üye devletlerin, yukarıda sayılanlar dışında 
kalan ve fakat işçinin bakınakla yükümlü olduğu veya geldiği yerde kendisiyle 
ayıu çatı alanda yaşayan aile bireylerinin ülkeye kabullerinde kolaylık 
sağlamaları öngörülmüştür. İşçilerin serbest dolaşımının amacı, göçmen işçiyi 
ve ailesini, mümkün olduğu kadar üye devlete entegre etmek olduğundan, bu 
hökanün kişisel kapsanunm geniş yorumlanması gerektiği ileri sürülmüştür. Ni 

Aynı ınaddenin üçüncü fıkrasında ise, göçmen işçinin, ailesi için, 
çalıştığı bölgede, ilgili üye devlet vatandaşı işçiler için normal sayılan bir konut 
imkanmdan yararlanması gerektiği belmtiliniştir. 

1'nci maddede, bir diğer üye devlette ücretli ya da bağımsız olarak 
çalışan bir üye devlet vatandaşının eşi ve 21 yaşın altındaki çocuklarının, üye 
devleilerden birinin vatandaşı olmasalar bile, o üye deyletin topraklarında 
ürretli bir işte çalışmu hakkına sahip oldukları hükme bağlanmıştır. 

Nihayet, 12'nci maddede, bir diğer üye devlette çalışan bir üye devlet 
vaisiıdaşının kendisiyle beraber oturan çocuklarının, o üye devletteki genel 
a mam 

“4 Blanpain/Engets, a.g.e., para. 255. 
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eğitim, çıraklık ve mesleki eğitim programlarına, o üye devlet vatandaşlarınm 
çocuklarıyla aynı koşullarda kabul edilmeleri öngörülmüştür. 

c) 68/360 sayılı Direktif 

68/360 sayılı Direktifin tam adı, “Topluluk içinde üye devlet işçilerinin 
ve ailelerinin dolaştınına ve ikametlerine ilişkin sınırlamaların kaldırılması 
hakkında, 15 Ekim 1968 tarihli ve 68/360/AET sayılı Konsey Direktifi”dir, 

Aşağıda, ilk on maddesindeki hükümleri inceleyeceğimiz, on dört 
maddeden oluşan Direktifin Uinci maddesi, üye devletlerin, bu Direktif 

uyarınca hareket ederek, üye devlet vatandaşlarının ve 1612/68 sayılı Tüzüğün 
uygulandığı aile bireylerinin dolaşımına ve ikametlerine ilişkin sınırlamaların 
kaldırmasını öngörmektedir. 

2'nci maddede, üye devletlerin, kendi vatandaşlarına, bir diğer üye 
devletin topraklarında ücretli bir işe girmek ve çalışmak üzere, kendi toprakları 
dışına çıkabilıne hakkını tantnaları öngörülmüş ve bu hakkın sadece geçerli bir 
kimlik kartı veya pasaport vasıtasıyla kullanılabileceği belirtilmiştir. Maddede, 
üye devletlerin, vatandaşlarına, mevzuatlarına uygun olarak, özellikle hangi 

ülkenin vatandaşı olduklarını gösteren bir kimlik kartı veya pasaport vermeleri 
hükme bağlanmıştır. Yine, maddede, verilecek pasaportun, en az bütün üye 
ülkeler ve üye ülkelere giderken geçilecek üçüncü ülkeler için geçerli olması ve 
üye ülke dışına yasal çıkış yapabilmek için tek gerekli belge olduğu ölçüde, 
süresinin beş yıldan az olmaması öngörülnüştür. Öte yandan, maddede, üye 
devletlerin, diğer bir üye devlette çalışmak isteyen vatandaşlarından ve aile 

bireylerinden, çıkış vizesi veya eşdeğer bir belge talep edeıneyecekleri 
belirtilmiştir. 

5 0) 196841), English Special Edition, s, 485, 
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68/360 sayılı Dicektifin 3'üncü maddesinde, bu kez göçmen işçilere ve 
aile bireylerine izin verme zorunluluğu, bu kez gönderen değil de, kabul eden 
üye devlet yönünden düzenlenmiştir. Buna göre, üye devletler, Direktifin (inci 
maddesinde sözü edilen kişilere, geçerli bir kimlik kartı veya pasaport ibraz 
etineleri halinde, kendi topraklarına girme izni vereceklerdir. Maddede, üye 
ülkelerden birinin vatandaşı olmayan aile bireyleri haricinde, anılan kişilerden, 

giriş vizesi veya eşdeğer bir belge talep edilemeyeceği; vizeye ihtiyacı olan aile 
bireylerine de, bunu alabilmeleri için, üye devletlerin gerekli kolaylığı 
göstermeleri öngörülmüştür. 

üncü maddede, üye devletlerin, bu maddenin üçüncü fıkrasında yazılı 
belgeleri bulunduran üye devlet vatandaşı göçmen işçilere ve ailelerine 
topraklarında ikamet etme hakkı tantnaları öngörülmüştür. Maddenin ikinci 
fıkrasında, üye devletlerin, ikamet hakkının kanıtı olınak üzere, “AET Üyesi 
bir Devlet Vatandaşı için İkamet İzni” adlı bir belge vermeleri hükme 
bağlanınıştır. Üçüncü fıkrada, söz konusu belgenin verilmesi için üye devletler 
tarafından talep edilebilecek belgelerin neler olduğu sıralanmıştır. 

Buna göre, işçi tarafından sunulacak belgeler: 
- üye devlet topraklarına giriş yaptığı belge; 
- işverenle anlaştığını gösterir belge veya çalışma sertifikası. 

İşçinin aile bireyleri tarafından sunulacak belgeler: 
- üye devlet topraklarına giriş yaptıkları belgeler; 
- geldikleri Oülkedeki oyetkili omakamlar tarafından Ooverilmiş, 

yakanlıklarını kanıtlayan belge; 
1612/68 sayılı Tüzüğün 10'uncu inaddesinin birinci ve ikinçi 
fıkralarındaki durumlarda, geldikleri ülkedeki yetkili makamlar 
tarafından verilmiş, işçinin bakmakla yükümlü olduğu veya aynı çatı 
altında yaşayan kimselerden olduklarını kanıtlayan belge. 
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Maddenin son fıkrasında, üye devletlerden birinin vatandaşı olmayan ve 
işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine de, işçininkiyle aynı 
geçerlilikte bir ikamet belgesi verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Direktifin Sinci maddesinde, ikamet belgesi almak için gerekli 
formalitelerin henüz tamamlanmamış olmasının, işçiler tarafından yapılmış bir 

hizmet akdi gereğince hemen çalışmaya başlamalarını engellemeyeceği 
belirtilmiştir. 

6'nci maddede, üye devletler tarafından verilecek ikamet izninin, veren 
devletin topraklarının tamamında ve verildiği tarihten itibaren en az beş yıl 
geçerli ve otomatikman yenilenebilir olması öngörülmüştür. Maddede, ayrıca, 
ikamet süresinde, birbirini izleyen altı ayı geçmeyen kesintilerm veya askerlik 
hizmeti dolayısıyla verilen aranın, ikamet iznini etkilemeyeceği belirtilmiştir. 
Maddede yer alan bir diğer hüküm, çalışma süresi üç aydan fazla bir yıldan az 
olan göçmen işçilere, çalışma süresi ile sınırlandınlabilecek geçici ikamet 
belgesi verilmesini öngörmüştür. 

7'nci maddede, geçerli bir ikamet izninin, işçinin bir hastalık veya kaza 

sonucu geçici olarak iş göremez halde olması veya yetkili iş bulma kurumları 
tarafından doğrulanmak kaydıyla, iradesi dışında işsiz kalması sebeplerinden 
birine dayanılarak geri alınamayacağı belirtilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, 
işçinin arka arkaya on iki aydan fazla iradesi dışında işsiz kalınası durumunda, 
ikamet izni ilk kez yenilenirken, ikamet süresinin, on iki aydan az olmamak 
şartıyla, sınırlandırılabileceği hükme bağlanmıştır. 

8'inci madddede, üye devletlerin, ikamet izni vermeksizm aşağıdaki 
kimselerin ikamet hakkını tanımaları öngörülmüştür: 

- üç aydan fazla sürmeyecek bir faaliyette bulunacak işçi. İşçinin, ilgili 
üye devlet topraklarına kendisiyle giriş yaptığı bir belgenin ibrazı ve 
işverenin işin tahmin edilen süresine ilişkin beyanı yeterlidir. 
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- bir üye devletin topraklarında bulunan ikamet ettiği yere, kural 
olarak her gün ya da en azından haftada bir kez dönen, diğer bir üye 
devlette çalışan işçi. Çalıştığı üye devletin yetkili makamları, böyle 

bir işçiye beş yıl için geçerli ve otomatik olarak yenilenebilir özel bir 
ikamet izni verebilir, 

- topraklarında çalışacağı üye devletin yetkili makamlarının onayını 
taşıyan bir hizmet sözleşmesi bulunan bir mevsimlik işçi. 

Maddenin son fıkrasında, yukarıda sayılan tüm durumlarda, ilgili üye 
devletin yekili ımakamlarımn, işçiyi, kendi topraklarında bulunduğunu 
bildirmekle yükümlü tutabileceği öngörülmüştür. 

9uncu maddede, üye devletlerin, bu Direktif uyarınca diğer üye 
devletlerin vatandaşlarına vermeleri öngörülen ikamet belgelerini, ücretsiz 

olarak veya kendi vatandaşlarıva verdikleri kimlik kartları için alınan harçlara 
eşdeğer bir bedel karşılığında verineleri ve yemlemeleri hükme bağlanmıştır. 

Nihayet, 10'uncu maddede, üye devletlerin, kamu düzeni, kamu 
güvenliği ve kamu sağlığı sebepleri haricinde, bu Direktif hükümlerini 
uygulamaktan kaçınamayacakları belütilimiştir. 

d) 647221 sayılı Direktif 

Direktifin tam adı, “Yabancı uyrukluların dolaşım ve ikametlerine 

ilişkin olarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle 
alınan özel tedbirlerin koordinasyonu hakkında 25 Şubat 1964 tarihli ve 647221 
sayılı Konsey Direktifi”dir.”* Direktif, AT Antlaşmasının 48(3) maddesinde 
öngörülen, işçileriu serbest dolaşımına kamu düzeri, kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı gerekçeleriyle getirilebilecek sınırlamaların, üye devletler tarafından 

“071 4963-1964, English Special Edition, 5. 117. 
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keyfi olarak kullanılmasını engellemeye dönük “sınır”larını ve smırlamalara 
tâbi olan kişinin sahip olduğu hakları belirlemektedir. 

On bir maddeden oluşan Direktifin kişisel kapsamının belirlendiği Dinci 

maddesinde, Direktif hükümlerinin, ücretli veya bağımsız çalışmak veya bir 
hizmetten yararlanmak amacıyla, Topluluk üyesi bir diğer devlette ikamet eden 

veya bir diğer üye devlete seyahat eden üye devlet vatandaşlarına, eşlerine ve 
AT Antlaşması hükümleri uyarınca çıkarılan tüzük ve direktif hükümlerinin 
kapsamına giren âile bireylerine uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

2'nci maddede, Direktifin uygulama alanı belirlenmiştir. Buna göre, 
Direktif, üye devletlerce, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı 
gerekçeleriyle alınan, ülkelerine giriş, ikamet izinlerinin verilmesi ve 

yenilenmesi veya ülkelerinden sınırdışı etmeye ilişkin tüm tedbuleri 

kapsamaktadır. Aynı maddede, üye devletlerin, söz konusu gerekçeleri 
ekonomik amaçlarla kullanainayacakları hükmü de yer almaktadır, 

Direktifin 3'üncü maddesinde, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu 

sağlığı gerekçeleriyle alınacak tedbirlerin, münhasıran ilgili kişinin kendi 
fiiline dayanması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bunu yanında, maddede, 
kişinin önceki cezai mahkumiyetlerinin, kendi başına, anılan tedbirlerin 

alınması için sebep teşkil etmeyeceği öngörülmüştür. Yine, maddede, ilgili kişi 

tarafından, bir üye devlet topraklarına girmek veya ikamet izni almak içm 
kulllanılan kimlik kartı ya da pasaportun süresinin bitmiş olmasınm, o kişinin 
sınırdışı edilmesini haklı göstermeyeceği hükinüne yer verilmiştir. Öte yandan, 
kimlik kartı veya pasaportu veren devletin, bu belgeler artık geçerli olmasalar 

veya ilgili kişinin uyrukluğu konusunda ihtilaf olsa bile, belge sahibine, kendi 

topraklarına tekrar girebilmesi için izin vermesi gerektiği de, maddede yer alan 
bir diğer hükümdür. 
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üncü maddenin birinci fıkrasında, bir üye devlet topraklarına giriş 
yapmayı veya ilk kez ikamet izni vermeyi reddetmeyi haklı gösteren hastalık 
ve bozuklukların, sadece bu Direktife ekli listede sayılanlar olduğu hükme 
bağlanmıştır. Söz konusu listeye (bakıldığında, ikili bir o ayırımla 
karşılaşılmaktadır. 

İlk grupta, kamu sağlığını tehdit edebilecek hastalıklar sayılmıştır. 
Bunlar: 

- Dünya Sağlık Örgiitünün 25 Mayıs 1951 tarihli ve 2 Nolu Uluslararsı 
Sağlık Tüzüğünde sayıları, karantinaya tâbi hastalıklar; 

- aktif veya gelişmeye elverişli verem; 
- frengi; | 
- ilgili üye devletin, vatandaşlarını korumak için düzenlemeler 

getirdiği diğer bulaşıcı hastalıklar. 

İkinci grupta ise, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehdit edebilecek 
hastalık ve bozukluklar sayılmıştır. Bunlar: 

- uyuşturucu alışkanlığı; 
- ileri akıl hastalığı; ajitasyon, saldırganlık, halüsinasyon veya hafiza 

kaybı şeklinde tezahür eden psikolojik rahatsızlıklar. 

Maddenin son fıkrasında, üye devletlerin, bu Direktifin yayımlandığı 
tarihte yürürlükte olanlardan daha sınırlayıcı yeni hüküm ve uygulamalar 
getireneyeceklerini öngören bir hüküm yer almıştır. 

Direktifin Sinci maddesi, ilk ikamet izninin verilmesine ilişkindir. 
Maddede, bu iznin verilmesme veya reddine dair kararın, mümkün olduğu 
kadar çabuk ve her halükarda, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde 
verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Yine, aynı maddede, ilgili kişinin, 
ikamet iznine ilişkin kararın verilmesine Kadar geçen süre içinde, geçici olarak, 
ilgili üye devlet topraklarında kalmasına izin verilinesi öngörülmüştür. Öte 
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yandan, maddede, ilgili üye devletin, gerekli saydığı durumlarda, başvuru 
sahibinin vatandaşı olduğu ülkeden ve ihtiyaç duyulursa diğer üye devletlerden, 
polis kayıtlarına ilişkin bilgi talep edebileceği; kendisinden bilgi istenen üye 
devletin, iki ay içinde cevap vemesi, ancak bu tür soruşturmaların rutin bir hale 
dönüştürülmemesi hükınü yer almıştır. 

6'nci maddede, ilgili kişiye, kendisine ilişkin kararın dayandırıldığı, 
kamu düzeui, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçelerinin, ilgili devletin 
ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı olmadığı sürece, bildirilmesi öngörülmüştür. 

nci maddede ise, ilgili kişinin, ikamet izni verilmesinin veya 
yenilenmesinin reddine veya sınırdışı edilmesine ilişkin karardan resmi olarak 

haberdar edilmesi hükme bağlanmıştır. Maddede, ilgili kişiye yapılacak 
tebligatta, ülkeyi terketmesi için verilen sürenin de yer alınası gerektiği, acil 
durumlar dışında, bu sürenin, ilgili kişiye henüz ikatnet izni verilmemişse ou 
beş gün, diğer durumlarda bir aydan az olamayacağı öngörülmüştür. 

Direktifin 8'inci maddesinde, ilgili kişinin, üye ülkeye giriş yapmaya, 
ikamet izninin verilmesinin veya yenilenmesinin reddine veya sınırdışı etmeye 
ilişkin bir karara karşı, ilgili üye ülke vatandaşlarma idarenm eylemleri 
dolayısıyla başvurma hakkı tanıuan tüm hukuki yollardan yararlanabileceği 
hükme bağlanmıştır, 

Son olarak, 9'uncu maddede, bir mahkemeye temyiz için başvurmanın 
mümkün olmadığı veya böyle bir temyizin sadece kararın hukuki geçerliliğinin 
tespiti için yapılabildiği veya söz konusu temyizin erteleyici etkisinin 
bulunmadığı durumlarda; ikamet izui sahibi hakkında, ikamet izninin 
yemilenmesinin reddine veya sınındışı etmeye ilişkin bir kararın, acil durumlar 
dışında, ilgili kişmin normal olarak savunma hakkını kullanacağı yetkili 
makamın görüşü alınmadan, idari bir makam tarafından verilemeyeceği 
şeklinde bir hüküm yer almıştır. Yine, aynı maddede, ilk kez ikamet izni 
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verilmesinin reddine veya sınırdışı etmeye ilişkin bir kararın, ilgili kişinin 
isteği üzerine, yukarıda değinilen “görüşü alınacak yetkili makam”a gözden 
geçirmesi için gönderileceği ve ilgili kişinin bundan sonra, o üye ülkenin ulusal 
güvenlik çıkarlarına aykırı olmadıkça, kişisel olarak savunmasını sunabileceği 
belirtilmiştir. 

e) 1251/70 sayılı Tüzük 

AT Antlaşmasının 48(3X(d) maddesini uygulamaya geçirmek üzere 
çıkarılan Tüzüğün tam adı “İşçilerin bir üye ülkede çalıştıktan sonra o ülke 
topraklarında kalma hakkına ilişkin 29 Haziran 1970 tarihli ve 1251/70 sayılı 
Komisyon Tüzüğü”dür.” 

Dokuz maddeden oluşan Tüzüğün inci maddesinde, Tüzüğün kişisel 
kapsamı belirleniniştir. Buna göre, Tüzük hükümleri, bir diğer üye devletin 
topraklarında ücretli olarak çalışmış üye devlet vatandaşlarına ve 1612/68 
sayılı Tüzüğün 10'uncu maddesinde sayılan aile bireylerine uygulanmaktadır. 

Tüzüğün 2'nci maddesinde, bir üye devletin topraklarında sürekli olarak 
kalma hakkı bulunan kişiler sayılınıştır. Bunlar: 

- aktif çalışma yaşamının sona erdiği tarihte, o üye devletin 
mevzuatına göre yaşlılık aylığına hak kazanmak için öngörülen yaşa 
erişmiş, o üye devlette en az son on iki ay çalışınış ve orada devatulı 
olarak üç yıldan fazla ikamet etmiş bir işçi; 

- bir üye devlette en az iki yıldır devamlı olarak ikamet etmiş ve orada 
ücretli bir kişi olarak çalışmaya, sürekli işgöremezlik dolayısıyla son 
veriniş bir işçi. (Eğer anılan işgöremezlik, işçinin, o üye devletin 
(sosyal güvenlikjkurumlarından birinin tamamen veya kısmen 
sorumlu olduğu bir yardıma hak kazanmasına yol açan bir iş kazası 

ma m 

“01 1970(0), English Special Edition, 5. 402. 
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veya meslek hastalığı sonucunda meydana gelmişse, ikamet süresine 
ilişkin şart aranmamaktadır). 

- bir üye devlette kesintisiz olarak üç yıl çalışıp ikamet ettikten sonra, 
başka bir üye devlette çalışmaya başlayan, ancak ilk üye devlette 
ikamet etmeye devam edip, her gün veya en az haftada bir, bu 
ikametgahına geri dönen işçi. (İkinci üye devlette tamamlanan 
çalışma süreleri, yukarıdaki iki şıkta sözü edilen hakların elde 

edilmesi bakımından, ikamet edilen üye devlette tamamlanmış gibi 
kabul edilmektedir). 

Maddede, yukarıdaki ilk iki şıkta değinilen çalışma ve ikamet 
sürelerinm uzunluğuna ilişkin şattların, işçinin eşinin, ilgili üye devletin 
vatandaşı olması veya bu vatandaşlığını işçiyle evlenmesi sonucunda 

kaybetmiş olması halinde, aranmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Tüzüğün 3'üncü maddesinde, ilgili üye devlette işçiyle birlikte ikamet 
eden aile bireylerinin, eğer işçi o üye devlette kalmaya hak kazanmışsa, o üye 
devlette, işçinin ölümünden sonra dahi, devamlı olarak kalabilecekleri 

öngörülmüştür. Bununla birlikte, eğer işçi çalışına yaşamı sıtrasında ve ilgili 
üye devlette kalma hakkını elde etmeden ölmüşse, aile bireylerinin şu şartlarla 

o üye devlette kalabilecekleri belirtiliniştir: 
- işçi, öldüğü tarihte, o üye devlette en az iki yıldır ikamet ediyor 

idiyse; veya 

- iİşçimn ölümü, bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
gerçekleşmiş ise; veya 

- işçmin hayatta kalan eşi, o üye devletin bir vatandaşı veya bu 
vatandaşlığı,, işçiyle evlenmesi dolayısıyla kaybetmiş biri ise, 

Tüzüğün 4'üncü maddesinde, ikamet ve çalışma süresinin 

hesaplanmasmda dikkate almacak bazı hususlara yer veriliniştir. Buna göre, 
ikametin devamlılığı, üye ülkede geçerli herhangi bir yolla kanıtlanabilecektir. 
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Bu çerçevede, yılda üç ayı geçmeyen geçici kesintiler veya zorunlu askerlik 
hizmeti dolayısıyla meydana gelen ara vermeler, ikametin devamlılığını 
etkilemenektedir. Çalışma süresine ilişkin olarak ise, yetkili iş bulma 

kurumunca kaydedilen irade dışı işsizlik süreleri ve hastalık veya kaza 
yüzünden ortaya çıkan kesintilerin, çalışma süresine dahil kabul edilmesi 
öngörülmüştür. 

Sinci maddede, bü diğer üye devlette kalma hakkını elde eden kişinin, 
bu hakkı iki yıl içerisinde kullanabileceği ve bu süre içinde ülkeden 
ayrılmasının, söz konusu hakkı olumsuz yönde etkilemeyeceği hükme 
bağlanmıştır. Yine, maddede, üye ülkede kalma hakkını kullanması 
bağlamında, ilgili kişinin hiçbir formaliteye tâbi tutulamayacağı belirtilmiştir. 

6'ncı maddede, bu Tüzük kapsamına giren kişilerin almaya hak 
kazandığı ikamet izninin özellikleri belirtilmektedir. Buna göre, ikamet izni: 

- bedelsiz olarak veya o üye ülke vatandaşlarından, kimlik kartlarının 
verilmesi veya yenilenmesi için alınan harçlara eşit bir bedel 
karşılığında verilir veya yesulenir; 

- izni veren üye devletin topraklarının tamamında geçerli olmalıdır; 
- enazbeşyıl geçerli olmalı ve otomatikman yenilenebilmelidir. 

Maddede, ayrıca, birbirini izleyen altı ayı geçimeyen, o üye ülkede 
ikamet edilmeyen sürelerin, ikamet izninin geçerliliğini etkilemeyeceği 
öngörülmüştür. 

Tüzüğün 7'nci maddesinde, 1612/68 sayılı Tüzük”te öngörülen muamele 
eşitliği ilkesinin, bu Tüzük kapsamına giren kişilere de uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Nihayet, 8'inci maddede, bu Tüzük hükümlerinin, üye devletlerin 
mevzuatlarında yer alan, diğer üye devlet vataudaşları için öngörülmüş daha 
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elverişli hükümleri etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, maddede, üye 
devletlerin, kendi topraklarında devamlı olarak uzun süre ikamet etmiş ve 

çalışmış olup da ayrılmış bulunan işçilerin, emeklilik yaşına geldiklerinde veya 
devamlı olarak işgöremez olduklarında, tekrar kendi ülkelerine kabul 
edilmelerini kolaylaştırmaları öngörülmüştür, 

(9 89/48 sayılı Direktif 

Direktifin tam adı, “En az üç yıl süreli bir mesleki eğitim ve öğrenimin 

tamamlanması halinde verilen yüksek eğitim diplomalarının tanınmasına ilişkm 
bir genel sistem hakkında 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/48 sayılı Konsey 
Direktifi”dir.* 

Direktifin Başlangıç bölümünde kişiler ve hizmetlerin serbest 
dolaşımına ilişkin engellerin kaldırılmasının, AT Antlaşmasınm öngördüğü 
amaçlardan biri olduğu ve bu amacın özellikle üye devlet vatandaşlarının 
mesleki niteliklerini elde ettikleri üye devlettten başka bir üye devlette de söz 
konusu ınesleği ifa etmeleri iınkanını kapsadığı belirtilmiştir. Yine Başlangıç 
bölümünde, Konsey tarafından o tarihe değin kabul edilen ve üye devletlerin 
bunlara uygun olarak kendileri tarafından verilen yüksek eğitim diplomalarının 
karşılıklı ve mesleki amaçlarla tanınmasına ilişkin hükümlerin” az sayıda 
mesleği ilgilendirdiği ve bu mesleklerin üye ülkelerde zaten benzer biçimde 
düzenlendiği veya diplomaların karşılıklı tanınması için ihtiyaç duyulan 
sektörel sisteınleri kurmanın asgari düzeyde bir uyumlaştırma (harmonisation) 

gerektirdiği vurgulanarak, bu nedenle Topluluk vatandaşlarının beklentilerine 
çabuk bir yanıt verebilmek amacıyla, bir üye devlette en az üç yıl süreli bir 
yüksek eğitim veya öğrenimi tamamlayarak diploma almış ve diğer bir üye 
devlette mesleki faaliyette bulunmak isteyen kişilerin bu diplomalarının diğer 

#OJL19,24.1.1989, s. 16. 
S9 Bkz, Ol C 98, 20.8.1974, s. | ve OJL 199, 31.7.1985, 5. 56. 
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üye devletlerde tanınması için yeni bir diploma tanıma metodunun uygulamaya 
konması gerektiği ifade edilmiştir. 

89/48 sayılı Direktif 1992 yılında çıkarılan 92/251 sayılı Direktifle"* 
genişletilmiştir. 89/48 sayılı Direktif yalnızca yüksek eğitim ve öğrenimle 
sınırlı iken, 92/251 sayılı Direktif, belli bir düzeyde eğitim ve öğrenim sonucu 
elde edilen ve 89/48 sayılı Direktifin kapsamına girmeyen mesleki niteliklerin 
de tanınmasını amaçlamıştır. 

g) 907365 sayılı Direktif 

90/365 sayılı Direktifin tam adı, “Mesleki faaliyetlerini sona erdirmiş 
işçiler ve bağımsız çalışan kişilerin ikamet hakkına ilişkin 28 Haziran 1990 
tarihli ve 90/365 sayılı Konsey Direktifi”dir.*' Aynı tarihte çıkarılan iki Konsey 
Direktifinden biri, “İkamet hakkına ilişkin 90/364 sayılı Direktif”, diğeri ise, 
“Öğrencilerin ikamet hakkına ilişkin 90/366 sayılı Direktif”tir“ Her üç 
Direktif de, içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe 

“dolaştığı bir iç pazar kurulması hedefinin, kişilere ilişkin kısmına katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. Bu üç Direktiften, 90/364 sayılı olanı, genel 
ikamet hakkını düzenlemekte, diğer ikisi ise, bazı kişi grupları için farklı 

düzenlemeler içerinektedir. Üç Direktifte düzenlenen ikamet hakkı da, 
ekonomik anıaçla dolaşım şartına bağlannıamıştır ve ekonomik bir bağ olsun 
olmasın, her üye ülkede kullanılabilınektedir. Üç Direktifte de aranan ortak 
şartlar, ikamet hakkınm kullanılacağı üye ülkenin sosyal yardım (veya sosyal 
güvenlik) sistemine yük olmayacak ölçüde geçim kaynaklarına sahip olmak ve 
o üye ülkede hastalık sigortasi yaptırmış olmaktır. 

9 “80/48 sayılı Direktifi tamamlayan, mesleki eğitim ve öğrenimin tanınmasına ilişkin ikinci bir genel 
sisteni hakkında 18 Haziran 1992 tarihli ve 92/251 sayılı Konsey Direktifi” (07 L 209, 24.7.1992). 
SS OJL 180, 13.7.1990), 8. 28. 
OJL 180, 13.7.1990, s. 26 
OL 180, 13.7.1990, s. 30. 
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İşçileri (ve bağımsız çalışanları) ilgilendiren 90/365 sayılı Direktife 
dönülecek olursa, Direktifte, üye ülkelerin, ikamet ettikleri süre boyunca ilgili 
üye ülkenin sosyal güvenlik sistemine yük olmayacak miktarda, sakatlık, erken 
emeklilik, yaşlılık aylığı,iş kazası veya meslek hastalığı yardımlarının birinden 

yararlanmakta olan üye devlet vatandaşı işçiler (ve bağımsız çalışanlar) ve aile 
bireylerine, hastalık sigortasının da kapsamında olmaları halinde, ikamet hakkı 
tanıması öngörülmüştür. Anılan sosyal güvenlik yardımları ile ikamet hakkınm 
ilişkilendirilmesine imkan veren husus, bu yardımların, hak sahibine, 
yardımları ödemekle sorumlu kuruluşun bulunduğu üye devletten başka bir üye 
devlette ikamet etmesi halinde de ödenmesini öngören, 1408/71 sayılı Tüzüğün 
10'uncu maddesi olmuştur. 

90/365 sayılı Direktif ile 1251/70 sayılı Tüzük arasındaki fark, 1251/70 
sayılı Tüzüğe göre, işçinin ancak daha önce çalışmış olduğu üye ülkede 
kalabilmesi; 90/365 sayılı Tüzüğe göre ise, istediği üye ülkede kalabilmesidir. 

Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus, yukarıda da değinildiği 
gibi, 90/365 sayılı Direktifin, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin diğer ikincil 
mevzuattan farklı olarak, halihazır veya geçmişte kalan ekonomik faaliyet ile 
bu ekonomik faaliyetle ilişkisi olan üye devletteki ikamet hakkı arasında bir 

bağ kurmayıp, ekonomik faaliyetle ilgili olmaksızın genel ikamet hakkı veren 
Topluluk düzenlemelerinin, sosyal güvenlik yardımlarının bir geçim kaynağı 

teşkil edebilmesinden ötürü, artık ekonomik olarak aktif olmayan işçiler (ve 
bağımsız çalışanlar) için getirilmiş özel bir halidir, 

h) 1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzükler 

“Topluluk içinde yer değiştiren bağımlı ve bağımsız çalışan kişiler ve 
aile bireylerine sosyal güvenlik programlarının uygulanmasma ilişkin 14 
Haziran 1971 tarihli ve 1408/71 sayılı Konsey Tüzüğü”“ ile “Topluluk içinde 

“OL 28, 30.1.1997, 5.4, 
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yer değiştiren bağunlı ve bağımsız çalışan kişiler ve aile bireylerine sosyal 
güvenlik programlarının uygulanmasına ilişkin 1408/71 sayılı Konsey 
Tüzüğünün uygulama usullerini belirleyen 21 Mart 1972 tarihli ve 574/72 
sayılı Konsey Tüzüğü”“, AT Antlaşınasının daha önce değindiğimiz 51'inci 
maddesini hayata geçirmek üzere çıkarılınıştır. Tüzükler, çok sayıda maddeden 
oluşmakta ve ayrıntılı teknik hükümler içermektedir. 

Özetle, bu Tüzükler sayesinde Topluluk içinde yer değiştiren işçilerin 
sosyal güvenlik haklarına ilişkin koordinasyon sağlanarak, söz konusu yer 
değiştirmeden ötürü bir hak kaybina uğramaları önlenmiş olmaktadır. Böylece, 
Topluluk üyesi bir devletie çalışan bir işçi, daha önce kazandığı sosyal 
güvenlik hakların kaybetmek gibi bir endişe taşımaksızn, AT Antlaşınasının 
48'inci maddesinde öngörülen serbest dolaşım hakkuu kullanıp başka bir üye 
devlette çalışabilecektir ki, bu da, Topluluğun işçilerin serbest dolaşımını 
sağlama amacına katkida bulunan bu' husustur. 

E, Schengen Anlaşması 

14 Haziran 1985 tarihinde, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve 
Lüksemburg devletleri, Lüksemburg'm küçük bir yerleşim birimi olan 
Schengen'de, ortak sınırlarındaki denetimlerin aşamalı olarak kaldırılmasına 
ilişkin bir anlaşma ivzalamışlardır. Anlaşma, jmzalandığı yerin adıyla, 
“Schengen Anlaşması” olarak anılmaktadır. Otuz üç maddeden oluşan bu 
Anlaşraa vasıtasıyla, Anlaşmaya taraf olan devletler, orlak surlardaki 
(ömeğin, Fransa ile Almanya arasındaki sınır) denetimleri yumuşatmaya 
yönelik bir dizi kısa vadeli somut önlem üzerinde anlaşmaya varmışlar ve uzun 
vadede, bu denetimleri tamamen kaldırarak dış sınırlarına kaydırmaya karar 
vevnişlerdir.“ Kişilere ve mallara ilişkin suur konirollerinin tamamen 

  

  

#S0)1, 24, 30.1.1997, s. 102, 
66 YE Sehulte, “Schengen: its Meaning for the Free Movement of Persons in Europe”, 28 CML Rev. 
(1991), s. 549; D. O'Keeffe, “The Emergence of a European Immigration Policy”, 20 EL Rev. (1995), 
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kaldırılması için belirlenen tarih, o da eğer mümkünse, | Ocak 1990 olmuştur. 
Ancak, konunun siyasi hassasiyeti ve düzenlenecek konuların hukuksal yönden 
arz ettiği güçlükler, müzakerelerin uzamasına sebep olmuş ve 1989 sonunda 
ortaya çıkan Demokratik Alman Cumhuriyeti'ne ilişkin gelişmeler de yeni 
ertelemeleri gündeme getirmiş; böylece 1 Ocak 1990 tarihi, Schengen 

Anlaşması'nda öngörülen hedef gerçekleştirilemeden geçmiştir.“ 

19 Haziran 1990 tarihinde, Schengen Anlaşmasını imzalayan beş devlet 
tarafından, yine Schengen'de, “Schengen Uygulama Sözleşmesi” (The 
Convention applying the Schengen Agreement) imzalanmıştır. Sözleşme, göç 

ve iltica, polis işbirliği, uyuşturucu, silah, vize politikalarının uyumlaştırılması, 
dış sınırlarm denetlenmesi, yargısal işbirliği, suçluların iadesi, sayesinde 
kişilere ve mallara ilişkin bilgi alışverişinin gerçekleştirileceği Schengen Bilgi 
Sistemi (Schengen Information System) ve diğer konuları kapsamaktadır. “* 

Sadece Topluluk üyesi devletlerin katılımına açık olan Schengen 
grubuna, 27 Kasım 1990'da İtalya, 25 Haziran 1991'de İspanya ve Portekiz, 6 
Kasım 1992'de Yunanistan, 28 Nisan 1995'te Avusturya, 19 Aralık 1996'da 

Danimarka, Finlandiya ve İsveç katılmıştır, “ 

Schengen Anlaşması, Topluluk üyesi ülkeler tarafından, fakat Topluluk 
dışı bir hareket olarak başlamıştır. Bu haliyle Anlaşma, “iki vitesli Avrupa”mın 
somut bir örneğini teşkil etmekteydi, çünkü kişilerin serbest dolaşımına ilişkin 
olarak, Schengen alanında ve geri kalan Topluluk üyesi devletlerin 
topraklarında farklı kurallar geçerliydi. Komisyon, Schengen Anlaşmasının, 
kişilerim serbest dolaşımı alanında neyin mümkün olabileceğinin görmek 
bakımından yararlı bir “laboratuar” olduğu görüşündeydi,” 

“ European Commission, “Information Paper on ihe Impicmentation of (he Convention applying ihe 
Schengen Agrezment” (Information Paper), Brussets, 16 March 1995, s. 2, 
68 European Commission, Information Paper, 6. 2, D. O'Keeffe, “The Eınergence of a Huropcan 
Immigration Policy”, 20 EL Rev. (1995), s. 22. 
“ Annex to (he Protocol integrating ihe Schengen acgsis into ihe framework of the Europgan Union, 
0J1C340, 10.11.1997, s. 96. 
* D. O'Keeffe, “The Free Movement of Persons and (he Single Market”, 17 EL Rev. (1992), s. 16. 
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Nihayet, Schengen müktesabatı (Schengen acguis), 2 Ekim 1997 
tarihinde imzalanan Amsterdam Anlaşmasına ekli bir Protokol ile Avrupa 
Birliğinin çerçevesine entegre edilmiştir. Birleşik Krallık ve İrlanda, 
Protokolün dışında kalmışlardır.” 

Schengen Anlaşması (ve Uygulama Sözleşmesi), Schengen alanında 
yaşayan herkesi, üçüncü üye ülke vatandaşları da dahil kapsamaktadır. 
Özellikle, bir Schengen ülkesinde ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları 
(ömeğin, Türk işçileri ve aile bireyleri), diğer bir Schengen ülkesine, vizeye 
tâbi olmaksızın, sadece ikamet izinlerini göstererek girebilme imkanına 
kavuşmaktadırlar, ? 

Özetle, Schengen Anlaşması, dış sınırları sıkı bir biçimde korunmuş üye 
ülkelerin oluşturduğu bir alanda, bu alanda yaşayan ve anılan dış sınırlardan 
kabul edilen kişilerin, iç sınırlarda fiziki kontrollere tâbi olmaksızın seyahat 
etmelerini amaçlayan bir anlaşmadır, Anlaşmanın işçileri ilgilendiren tek yönü, 
serbest dolaşım hakkından yararlanan nntiyazlı gruplardan olmalarına rağmen 
sınır geçişlerinde tâbi oldukları fiziki kontrollere, bu kez belli bir alandaki tüm 
kişi gruplarına tanman bir ayrıcalık çerçevesinde, artık tâbi olmamalarıdır. 

F. Avrupa Tek Senedi 

17 Şubat 1986'da imzalamp, I Temmuz 1986'da yürürlüğe giren 
Avrupa Tek Senedi (Single European Act), 1985'te Komisyon tarafından 
hazırlanan Beyaz Kitapta (White Paper) öngörülen iç pazarın tamamlanınası 
hedefini gerçekleştirmek amacını gütmüştür, * 

” Protocol integrating ihe Schengen aegwis into ihe framework of the European Union, Ol C 340, 
10.11.1997, s. 93. 
” Buropcan Commission, Information Paper, 5. 7. 
” Mathijsen, a.ge,, 5. 19. 
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Senedin “Tek” olarak adlandırılmasının nedeni, Avrupa Topluluklarını 
kuran Antlaşmalara değişiklik getiren hükümler ile üye ülkeler arasında 
imzalanan ortak bir Avrupa dış politikası oluşturulmasına ve uygulanmasına 

ilişkin anlaşma hükümlerini, tek bir hukuki belgede toplamış olmasıdır.” 

Tek Senet, diğer değişiklikler yanında, işçilerin serbest dolaşımına 
ilişkin olarak da AT Antlaşması hükümlerine bazı değişiklikler getirmiştir. 

Herşeyden önce, Tek Senetle getirilen 8a maddesi, 31 Aralık 1992'ye 

kadar bir iç pazarın kurulmasını öngörmekte ve iç pazarı, içinde maltarm, 
kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin, AT Antlaşmasının hükümleri 
çerçevesinde serbestçe dolaştığı, iç sınırların olmadığı bir alan olarak 
tanımlamaktadır. Maddede geçen “iç sınırlar” deyimi, üye devletlerin ortak 

sınırlarındaki fiziki kontrolleri ifade etmektedir.” Öte yandan, serbest dolaşım 
AT Antlaşması hükümleri çerçevesinde olacağından, iç sınırların kaldırılması, 
diğer üye ülkelerde çalışma ve ikamet etme hakkını, işçiler ve serbest meslek 
sahipleri gibi ekonomik faaliyette bulunan imtiyazlı gruplar dışındaki kişilere 
teşmil etmek anlamına gelmemektedir 

Öte yandan, 49'uncu maddeye getirilen değişiklikle, eskiden bu madde 
çerçevesinde çoğunlukla (majority) karar alan Konseyin, nitelikli çoğunlukla 
(gualified majority) ve Avrupa Parlamentosunun artan yetkilerine paralel 
olarak, bu kurumla işbirliği halinde karar alması öngörülmüştür. 

- Yine, Tek Senetle AT Antlaşmasına giren 100a maddesi, 8a maddesinde 
öngörülen iç pazarın. gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Konseyin 
100'üncü maddedeki oybirliği şartına bağlı kalmaksızın, nitelikli çoğunlukla, 
üye devlet mevzuatlarmı birbirine yaklaştırmak için gerekli tedbirleri 
alabileceğini öngörnektedir. Ancak, 100a maddesinin ikinci fıkrası, kişilerin 

”“ Wyatt/Dashwood, a.g.e,, 5. 14. 
”D. O'Keeffe, “The Free Moyement ol Persons and the Single Market”, 17 EL Rev. (1992), 5. 8, 
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serbest dolaşımına ilişkin hükümlerin yukaridaki hükümden istisna olduğunu 
belirtmektedir. Dolayısıyla, üye devlet mevzuatlarındaki kişilerin serbest 
dolaşımına ilişkin hükümlerin birbirine yaklaştırılması için alınacak tedbirler 
100'üncü madde kapsamında kalarak, oybirliğine tâbi olmaya devam edecektir. 

Son olarak, Tek Senedin AT Antlaşmasına soktuğu, Konseyin işçi 
sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli çoğunlukla tedbirler almasını öngören 
118a maddesi de, bir üye ülkedeki işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin durumun, 
işçinin o ülkede çalışmaya dönük kararını etkilediği ölçüde, işçilerin serbest 
dolaşımını ilgiendirmektedir. 

G, Avrupa Topluluğu Sosyal Şartı 

Avrupa Topluluğu Sosyal Şartı olarak kısalttığımız, “İşçilerin Temel 
Haklarma ilişkin Topluluk Şartı”, Strazburg'da toplanan Birleşik Krallık 
dışındaki Avrupa Topluluğu üyesi on bir ülkenin, devlet veya hükümet 
başkanları tarafından kabul edilmiş bir bildiridir. Şart, sadece onu kabul eden 
on bir üye devletin siyasi iradesini yansıtmakta olup, bağlayıcılığı 
bulunmamaktadır. “ Bununla birlikte, Şartta yer alan temel hakların 
uygulamaya konması, Şartın ikinci bölümüne göre, üye devletler yanında, 
Topluluk kurumlarının alacağı kararlarla olacaktır. Ancak, yine Şartın 
başlangıç bölümüne göre, Şartın uygulanması, Topluluğun Antlaşmalarda 
belirlenen yetkilerinde bir artışa yol açmayacaktır. 

Şartın birinci bölümünde, on iki başlık halinde, işçilerm temel sosyal 
hakları sayılmıştır. Bunlar; serbest dolaşım; istihdam ve ücret, yaşam ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi; sosyal koruma; örgütlenme ve toplu 
pazarlık özgürlüğü; mesleki eğitim; çalışma hayatında kadın ve erkek için eşit 
muamele, işçiler için bilgilendirme, danışma ve katılım, işyerinde sağlık ve 

mmm am am 

SR. Blanpain, Labowr Law and Industrial Relations of the EC, Deventer 1991, 5, 54. 
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güvenlik; çocukların ve gençlerin korunması; yaşlılar ve özürlüler olarak 
sıralanmaktadır. 

Konumuzu ilgilendiren “serbest dolaşım” başlığt altmda, öncelikle her 
Topluluk işçisinin, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı 
gerekçeleriyle getirilecek sınırlamalara tâbi olarak, Topluluk topraklarında 
serbestçe dolaşma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Yine, serbest dolaşım 
hakkının, ilgili üye ülkede, sosyal koruma, çalışma koşulları ve işe erişim 
konularında eşit muamele ilkesinden yararlanarak, işçilere Toplulukta bir işte 
çalışabilme hakkını verdiği, bu başlık altında vurgulanınıştır. 

Anılan başlık altında son olarak, serbest dolaşım hakkının: 
- tüm üye devletlerdeki ikamet (o koşullarının, özellikle aile 

birleştirınesine ilişkin olanların uyumlu hale getirilmesi; 
- diplomaların veya eşit mesleki niteliklerin tanımmamasından doğan 

engellerin kaldırılması; 

- sınır işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 

Bu kısmı AT Antlaşmasının 48'inci maddesinde de yer alan, yukarıda 
serbest dolaşım başlığı altında belirtilen temel hakların ve diğer başlıklar 
altında yer alan temel hakların uygulamaya geçirilmesi konusunda Topluluğa 
düşen sorumluluğu, Komisyon daha 27 Eylül 1989 tarihinde sunulan taslak 
halindeki AT Sosyal Şartında mevcut kendisine yönelik direktife uygun olarak 
bir eylem programı (action programme) hazırlamakla yerine getirmiştir.” 
Komisyon, 29 Kasım 1989 tarilini taşıyan eylem programmın”*, Şarttaki 
ilkelerin en acil uygulama gerektiren yönlerini düzenlemeyi amaçlayan 

tedbulleri kapsadığını belirtmiştir. Anılan tedbirler, yem ya da mevcut 

düzenlemelere değişiklik getiren, bağlayıcı ya da bağlayıcı olmayan düzenleme 
tekliflerini içermekteydi. Söz konusu eylem programı çerçevesinde yürütülen 

” Buropean Commission, First Reporl on the applicağon of the Community Charter of the 
Fundamental Social Rights of Workers, Social Europe 1/92, Luxembourg 1992, s. 14. 
” COM (89) 568 final. 
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çalışmalar, 1995 yılına kadar devam etmiştir. Komisyon, 12 Nisan 1995 
tarihinde, 1995-1997 yıllarını kapsayan yeni bir eylem programı kabul 

etmiştir, ? Bu eylem programınm süresinin sona ermesinden sonra İse, 
Komisyon tarafından, 29 Nisan 1998 tarihinde 1998-2000 yıllarını kapsayan 
yeni bir eylem programı kabul edilmiştir.” Anılan son iki eylem programı, 
diğer sosyal konular yanında, işçilerin serbest dolaşımı alanında kalan 
engellerin de ortadan kaldırılması ve işgücü piyasalarındaki esnekliğin 
artırılınası suretiyle, işçilerin serbest dolaşınının teşvik edilmesine ilişkin 

tedbirler alınmasını öngörmüştür, Bu tedbirler henüz alınmamıştır. *' 

Özetlemek gerekirse, bağlayıcılığı olmayan sembolik bir bildiri 
olmasına rağmen, AT Sosyal Şartı, sosyal alanda birçok hukuki düzenleme 
yapılmasını mümkün kılmıştır ve kılmaya devam etmektedir. 

H. Avrupa Birliği Antlaşması 

Avrupa Birliği Antlaşması”, 7 Şubat 1992 tarihinde Hollanda'nın 
Maastricht kentinde imzalauarak, | Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir." 

Antlaşma, üç Topluluğu (AKÇT, AAET, AT) kuran Antlaşmalara 

getirdiği değişiklikler yanında, Ortak Dış Politika ve Savunma Politikası, ve 
Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği başlıkları altında, hükümetlerarası 

işbirliğine ağırlık veren hükümlerden oluşan iki yeni bölüm daha getirmiştir. 

İmzalandığı yer dolayısıyla, Maastricht Antlaşması olarak da anılan 
Avrupa Birliği Antlaşmasının getirdiği işçilerin serbest dolaşımını ilgilendiren 

” European Comınission, Mediurn Term Social Action Programme 1995-1997, Social Europe 1/95, 
Luxembourg 1995, s. 5. 
“COM (98) 259. 
8 European Conumissiort, General Report on the Activities ol the European Union 1998, Luxenbourg 
1999. 

5? $. Sciarra, “European Social Policy and Labour Law- Challanges and Perspectives”, Coflecfed 
Coyrses of Academy of European Law, (1993), Vel, EV, Book 1, s, 301-340, 
80JC191,29.7.1992, s.1. 
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değişikliklere bakıldığında, öncelikle AT Antlaşmasına yeni giren Ba” ynaddesi 
göze çarpmaktadır. “Birlik Vatandaşlığı” başlığı altında yer alan bu maddenin 
birinci fıkrasına göre, her Birlik vatandaşının, AT Antlaşmasında ve ikincil 
mevzuatta öngörülen şartlara ve sınırlamalara tâbi olarak, üye devlet 
topraklarında serbestçe dolaşabilmesi ve ikamet edebilmesi öngörülmüştür. 
İlk bakışta, Birlik vatandaşlarına, ayırım yapmaksızın, yeni bir serbest dolaşımı 
hakkı veriyormuş izlenimi veren bu madde, söz konusu hakkın sınırlarını 
Antlaşma ve ikincil mevzuat olarak belirtediğinden, ekonomik amaçlı serbest 
dolaşım, ekonomik olarak faal ya da geçmişte faal olmuş kişi gruplarının 
(işçiler, serbest meslek sahipleri) tekelinde bulunmaya; öte yandan işçiler do 
diğer kişi grupları gibi, Schengen alanı haricinde, ortak sınırlardaki fiziksel 
kontrollere tâbi olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, 8a maddesinin 
ikinci fıkrası, Konseyin hirinci fıkradaki hakların kullanılmasını kolaylaştırmak 
için izleyeceği karar alma usulünü hükme bağlamakla, bütün Birlik 
vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanınınası amacıyla yapılacak Topluhuk 
düzenlemelerine yeni bir hukuki temel kazandırmaktadır. 

AT  Antlaşmasındaki (48-51'inci (maddelere bakıldığında, o tek 
değişikliğin, 49'uncu maddedeki karar alma usulüne ilişkin olarak yapıldığı; 
Tek Senetle getirilen “işbirliği” usulü yerine, bu kez Parlamentoya daha etkili 
bir rol veren, Maastricht Antlaşmasıyla getirilmiş “ortak karar” usulünün (AT¬ 
A, ım, 189b) benimsendiği görülmektedir. 

AT Antlaşmasının, Maastricht Antlaşmasıyla kaldırılan (ve yeni N 
maddesinde yer verilen) 236'nci maddesi hükmü uyarınca, Antlaşmanın 
değiştirilmesi için oybirliği gerektiğinden ve Birleşik Krallık, sosyal alanda 
Topluluğun yetkilerinin genişlemesine karşı olduğundan, Antlaşmanın eski 
117-128inci maddelerinin yer aldığı “Sosyal Hükümler” başlığını taşıyan 
  

“ Mathijsen, a.g.e, 8. 19. 8 Tek Senetle getirilen $a maddesi, Maastricht Antlaşması ile getirilen değişiklikler sonrasında 7a 
maddesi olmuştur. “Birlik vatandaşının kim olduğu sorusuna, 8'inci ınadde cevap vermektedir: Maddeye göre, bir üye 
devletin vatandaşı olan herkes Avrupa Birliği vatandaşıdır. 
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bölümde bir değişikliğe gidilememiştir. Buna karşılık, 12 üye devlet tarafından 
imzalanarak, Birleşik Krallık haricindeki 11 üye devletin, aralarında 
imzalayacakları bir Anlaşma ile, AT Sosyal Şartının açtığı yolda ilerlemelerine 
imkan veren “Sosyal Politikaya ilişkin Protokol”, Maastricht Antlaşmasına 
eklenmiştir. 

Birleşik Krallık dışındaki 11 üye devlet tarafından imzalanan “Sosyal 
Politikaya ilişkin Anlaşına” (Agreement on Social Policy), özellikle, AT 
Antlaşmasının sosyal bölüm (social chapter) olarak da anılan 117-122'inci 
maddelerinde, Topluluğa bağlayıcı düzenlemeler yapma konusunda verilmiş 
sınırlı yetkileri, 11 üye devlet bakımından, genişletmek amacını gütmüştür."”” 
Bu çerçevede, Anlaşmada Konseye bazı konularda nitelikli çoğunlukla karar 
alarak direktifler çıkarma yetkisi verilirken, bazı konularda yapılacak 
düzenlemeler için oybirliği şartı aranmıştır. 

11 üye devletin, Sosyal Politikaya ilişkin Protokol ve Anlaşma ile gerek 
nitelikli çoğunlukla hareket etmeyi kararlaştırdıkları işçilerin sağlık ve 
güvenliği için işyeri ortanımın iyileştirilmesi, çalışma koşulları, kadın ve erkek 
arasında muamele eşitliği, işçilerin bilgilendirilnesi ve onlara danışılması gibi 
konular, gerek oybirliğini öngördükleri işçilerin sosyal güvenliği, iş sözleşmesi 
sona eren işçilerin korunması, işçi ve işverenlerin çıkarlarının toplu olarak 
savunulması ve tenusili gibi konularda yapılacak düzenlemeler, işçilerin serbest 
dolaşımını da dolaylı olarak etkileyebilecektir. 

1. Amsterdam Antlaşması 

Avrupa Birliği Antlaşınasını, Avrupa Topluluklarıni kuran Antiaşmaları 
ve diğer bazı ilgili Topluluk düzenlemelerini değiştiren Amsterdam 
Anlaşması, 2 Ekini 1997 tarihinde Arasterdam”da imzalanmıştır.” Antlaşma, 
  

* E A, Whiteford, “Social Policy afler Maastrich!”, 18 EL Rev. (1993), s. 207-208. 
*01C340, 10.11.1997,5, 1. 



üye devletlerin kendi milli hukuklarına göre gerekli onay işlemlerini 
tamamlamamış olmaları nedeniyle henüz yürürlüğe girmemiştir. 

Amsterdam Antlaşmasının AT Antlaşmasına getirdiği işçilerin serbest 

dolaşımını ilgilendiren değişikliklere bakıldığında, “Birlik Vatandaşlığı” 
başlığı altında yer alan eski 8a maddesinin (yeni 18'inci madde) ikinci 
fıkrasında karar alma usulünde bir değişikliğe rastlanmaktadır. Buna göre, 
Konseyin ilk fıkrada sözü edilen tüm Birlik vatandaşlarının serbest dolaşım ve 
ikamet etme hakkını kolaylaştırmak için, Antlaşmada başka bir usulün kabul 

edildiği durumlar haricinde, yeni 251'inci maddede (eski 189b maddesi) yer 

alan ortak karar usulü uyarınca ve fakat oybirliğiyle hareket ederek hükümler 
kabul edebilmesi öngörülmüştür. 

Antlaşmanın, eski 48-51'inci (yeni 39-42) maddelere getirdiği tek 
değişiklik, 48'inci (39'uncu) maddenin ilk fıkrasından, güncelliği kalmayan 
“en geç geçiş döneminin sonunda” ibaresinin kaldırılmış olmasıdır. 

Antlaşmanın “Sosyal Hükümler” kısmına (eski 117-122, yeni 136
145'inci maddeler) getirilen önemli bir değişiklik ise, Maastricht Antlaşmasına 
ekli Sosyal Politikaya ilişkin Protokol nyarınca imzalanmış, daha önce Birleşik 
Krallık?ın dışında kaldığı Sosyal Politikaya ilişkin Anlaşma hükümlerinin, bazı 

küçük değişikliklerle, AT Antlaşmasına entegre edilmiş olmasıdır.” 

Amsterdam Antlaşması ile getirilen bir yenilik olarak, AT Antlaşmasına 
“İsthdam” (Employment) başlıklı yeni bir bölüm koumuştur. Yeni madde 
sıralamasında 125-130'uncu maddelerde diizenlenen bu bölümde, özetle, üye 
devletlerin ve Topluluğun katkılarıyla Toplulukta yüksek bir istihdam 
seviyesine ulaşılması öngörülmüştür. Şüphesiz, teorik olarak, Topluluk 
düzeyinde istihdamın artması, işçilerin serbest dolaşımına da katkıda 

bulunabilecek bir husustur. Diğer bir deyişle, Topluluk üyesi ülkeler arasmda 

8 Bkz, yeni 137-141 ve 143'üüncü maddeler. 
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dengeli olarak artacak istihdam olanakları, kendi ülkesinden başka bir üye 
ülkede farklı şartlarda çalışmak isteyen işçi sayısında da bir artışa yol 
açabilecektir.” 

AT Antlaşmasındaki değişiklikler dışında, Amsterdam Antlaşmasının 
“getirdiği ve son olarak değinilecek bir yenilik, Schengen müktesebatının 
(Schengen acguis) Antlaşmaya ekli bir Protokol” ile Avrupa Birliğinin 
çerçevesine entegre edilmiş olmasıdır. Protokolün 2'nci maddesi uyarınca, 
Schengen müktesebatı (Schengen Yürütme Komitesinin o tarihe kadar almış 
olduğu kararlar da dahil), Amsterdam Antlaşması yürürlüğe girer girmez 
Schengen anlaşmalarını”? imzalamış bulunan Birleşik Krallık ve İrlanda 
dışmdaki on üç üye devlette uygulanmaya başlayacaktır. Yine, bu tarihten 
ibaren Schengen Yürütme Komitesinin yerini Avrupa Birliği Konseyi 
alacaktır. 

Daha önce de değinildiği gibi, Schengen anlaşmalarının işçilerin serbest 
dolaşımını e ilgilendiren yönü, Schengen anlaşmalarının uygulandığı üye 
ülkelerin iç sınırlarında fiziksel kontrollere tâbi olmamalarıdır. 

  

* Ömeğin, diğer üye ülkelere göre daha yüksek bir işsizlik oranının geçerli olduğu A ülkesinde, 
eskiden sadece belli nitelikteki işler için diğer üye ülkelerden ialep varken, istihdam olanaklarının 
arlması, kendi vatandaşları yanında diğer üye ülkelerden gelebilecek iş başvurularının yelpazesini de¬ 
genişletecektir. 101C340, 10.11.1997, s, 93, 
* “Sehengen anlaşmaları” (Schengen agreements) deyiıni, 1985'te imzalanan Schengen Anlaşması ile 
1990'da imzalanan Schengen Uygulama Sözleşnıesini birlikte ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
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MI. AVRUPA TOPLULUĞUNUN İMZALADIĞI BAZI 
ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA İŞÇİLERİN SERBEST 
DOLAŞIMI 

A. Genel Olarak 

Avrupa Topluluğu, üçüncü devletlerle ve uluslararası örgütlerle geniş 
bir ilişki ağına sahiptir. Topluluk, değişik tarihlerde, Topluluğu kuran 
Antlaşmanın o 238'inci maddesi” uyarınca, gerek üçüncü devletler, gerek 
uluslararası örgütlerle çeşitli anlaşmalar imzalamıştır. Biz, bu anlaşmalardan, 
sadece işçilerle ilgili hükümler içeren bazılarını inceleyeceğiz. 

B. İşbirliği Anlaşmaları 

Topluluğun 1970'li yılların ikinci yarısında, Magrep (Fas, Cezayir, 
Tunus) ve Maşrek (Misir, Suriye, Ürdün, Lübnan) ülkeleriyle imzaladığı 
İşbirliği Anlaşmaları (Cooperation Agreements), işçilere ilişkin bazı hükümler 
içermektedir. Bu anlaşmalarda, madde numaraları farklı olabilmekle birlikte, 
aynı konular, herbirinde benzer biçinıde düzenlenmiştir. Biz, incelememizi 
Tunus ile imzalanan anlaşma üzerinde yapacağız. 

Topluluk ve Tunus arasında imzalanan İşbirliği Anlaşmasının”* Üçüncü 
Başlığı, “İşgücü Alanında İşbirliği” adını taşımaktadır. Bu başlık altında dört 
madde yer almaktadır. 

39'uncu maddede, Topluluk üyesi devletlerin, topraklarında çalışan 
Tunus uyruklu işçilere, çalışma koşulları ve ücret bakımından, kendi 
  

9 AT Antlaşmasının 238'nci maddesi aşağıdaki gibidir: 
“Topluluk bir veya birden fazla devletle veya uluslararası örgütlerle, kaşşılıklı haklar ve 

yükümlülükler, ortak eylem ve özel usuller içeren, ortaklık kuran anlaşmalar imzalayabilir.” * OJL 265, 27.9.1978, 5.2, 
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vatandaşlarına kıyasla, uyrukluk esasına dayanan ayınmcı muamelede 
bulunmamaları hükme bağlanmıştır. 

40'ncı maddede, üye devletlerin ayırımcı muamelede bulunmaktan 
kaçınma yükümlülüğü, bu kez, Tunus uyruklu işçiler ve kendileriyle birlikte 
yaşayan aile bireyleri için, sosyal güvenlik alanında öngörülmüştür. Aynı 
maddede; ayrıca, Tunuslu işçilerin çeşitli üye devletlerde geçen çalışma, ikamet 
ve sigortalılık sürelerinin, belli sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanmaları 
amacıyla birleştirilmesi; bu işçilerin Toplulukta yaşayan aile bireyleri için aile 
yardımı alması ve belli sosyal güvenlik yardımlarının serbestçe Tunus'a 
transfer edilebilmesini öngören hükümler yer almaktadır. 

41'nci maddede, İşbirliği Konseyinin (Cooperation Council) 40'nci 
maddedeki ilkelerin yürütülmesine ilişkin hükümler kabul etmesi; 42'nci 
maddede ise, İşbirliği Konseyinin 41'nci madde uyarınca kabul edeceği 
hükümlerin, Tunus ile üye devletler arasında akdedilen ikili anlaşmaların daha 
elverişli hükümlerini etkilemeyeceği öngörülmüştür. 

Görüldüğü gibi, bu hükümler, AT Antlaşmasının 48'inci maddesi 
anlamında bir serbest dolaşıma yer vermemektedir. Söz konusu olan, İşbirliği 
Anlaşmasına taraf olan üçüncü devlet vatandaşı işçilerin çalışma koşulları, 
ücret ve sosyal güvenlik baktınından bulundukları üye ülke vatandaşlarıyla eşit 
muameleye tâbi tutulmasıdır. 

C. Avrupa Anlaşmaları 

Avrupa Toplulukları, 1990'li yılların başında komünist bloğun 
çözülnesinden sonra, bazı Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri” ile Avrupa 
Amjayımaları (Europe OAgrcements) olarak anılan ortaklık anlaşmaları 
  

* Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polosıya, Romanya ve Siovak Cumhuriyeti. 
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imzalamıştır. Söz konusu anlaşmalardan, Macaristan ve Polonya ile yapılan | 
Şubat 1994'te, diğerleri ise, 1 Şubat 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
anlaşmalar, anılan ülkeleri, ortaklık ilişkisi çerçevesinde, Avrupa Birliği 
üyeliğine hazırlamak amacını güdüyordu, 

Avrupa Anlaşmaları da, yukarıda değindiğimiz İşbirliği Anlaşmaları 
gibi, küçük farklılıklar dışında, benzer hükümler içermektedir. Biz, bu 

anlaşınalarda yer alan işçilerle ilgili hükümleri, Macaristan ile imzalanan 

anlaşma üzerinde inceleyeceğiz. 

Anlaşmanın Dördüncü Başlığının (İşçilerin Dolaşımı, Yerleşme, Hizmet 
Sunumu) Birinci Bölümü “İşçilerin Dolaşımı”na ayrılmıştır ve yedi madde 
içermektedir. 

Anlaşmanın 37'nci maddesinde, bir üye devletin topraklarında yasal 
olarak çalışan Macar uyruklu işçilere, çalışma koşulları, ücret veya işten 
çıkarma bakımından, o üye devlet vatandaşlarına kıyasla, ayırımcı muamelede 

bulunulmaması öngörülmüştür. Öte yandan, maddede, Macar işçilerinin, yasal 
olarak çalıştıkları üye devlette, yasal olarak ikamet eden eş ve çocuklarının, 
işçiye tanınan kalma süresi boyunca, o üye devlette bir işe girebilecekleri 
hükme bağlanınıştır. 

Anlaşmanın 38'inci maddesinde, bir üye devlette yasal olarak çalışan 

Macar işçileri ve onların o ülkede yasal olarak ikamet eden aile bireylerinin 
belli sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanmaları bakımından, bu işçilerin 
çeşitli üye devletlerde geçirdikleri sigorta, çalışma ve ikamet sürelerinin 
birleştirilmesi; bir veya birden fazla üye devlette hak kazanılan belli sosyal 
güvenlik yardımlarınıu serbestçe transfer edilebilmesi ve söz konusu işçilerin 
aile yardımlarından yararlanması öngörülmüştür. 
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39'uncu maddede, Ortaklık Konseyinin (Association Council), 38'inci 
maddedeki ilkelerin yürütülmesine ilişkin hükümler kabul etmesi; 40'nci 
maddede ise, Ortaklık Konseyinin 39'uncu madde uyarınca kabul edeceği 
hükümlerin, Macaristan ile üye devletler arasında akdedilen ikili anlaşmaların 
daha elverişli hükümlerini etkilemeyeceği öngörülmüştür. 

4'inci maddede, ilgili üye devletteki işgücü piyasasının durumu, 
mevzuat ve işçilerin serbest dolaşımına ilişkin kurallar dikkate alınarak, üye 
devletler tarafından, ikili anlaşmalar çerçevesinde Macar işçilerine tanınmış 
bulunan kolaylıkların muhafaza edilmesi ve mümkünse geliştirilmesi; 
Macaristan ile ikili anlaşması bulunmayan diğer üye devletlerin de benzer 
anlaşmalar akdetmeyi olumlu biçimde gözden geçirmeleri öngörülmüştür. 
Maddede ayrıca, Ortaklık Konseyinin, mesleki eğitime erişim olanaklarını da 
içeren, diğer iyileştirici tedbirleri de alabileceği hükme bağlanmıştır. 

4'nci maddede, Ortaklık Konseyinin, ikinci aşama sırasında, 
Macaristan'ın ekonomik ve sosyal durmunu ve Topluluktaki istihdam 
durumunu göz önüne alarak, işçilerin dolaşımını daha fazla geliştirmenin 
yollarını araması ve bu amaca yönelik tavsiyelerde bulunması öngörülmüştür. 

“Nihayet, 43'üncü maddede, Macaristan'daki ekonomik yeniden 
yapılanmanın sonucu olarak ortaya çıkan işgücü kaynaklarının yeniden 
yapılanmasını kolaylaştırmak amacıyla, Topluluğun, Macaristan'da uygun bir 
sosyal güvenlik ve işgücü hizmetleri sisteminin kurulması için teknik yardımda 
bulunması öngörülmüştür. 

Görüldüğü (gibi, Macaristan (örneğinde incelediğimiz Avrupa 
Anlaşmalarmda, Toplulukta geçerli olduğu anlamda “işçilerin serbest dolaşımı” 
söz konusu değildir. Zaten, ilgili maddelerde, sadece “dolaşım” sözcüğüne yer 
verilmiş olup, “serbest” sözcüğünden kaçınılmıştır. Bu maddelerde, sadece bir 
üye devlette yasal olarak istihdam edilen Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi 
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vatandaşı işçilerin durumu, bulundukları üye devletle sınırlı olarak, Topluluk 
üyesi devletler arasında yer değiştirmelerine imkan vermeyecek biçimde 
düzenlenmiştir. Ayrıca, anılan ülkelerden Topluluğa yönelecek “yeni” bir işçi 
akımı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde, tamamen Topluluk üyesi devletlerin 
inisiyatifine bırakılmıştır. Öte yandan, sosyal güvenlik yardımlarına hak 
kazanma bakımından önem arz eden sürelerin birleştirilmesine ilişkin hüküm, 

AT Antlaşmasının 5'inci maddesinde olduğu şekilde, işçilerin serbest 
dolaşımını teşvik etmek amacını gütmeyip, sadece Avrupa Anlaşmasının 
çerçevesi dışında, Topluluk içinde yer değiştirmiş bulunan işçilerin sosyal 
güvenlik yardımlarından yararlanma yönünden, hak kaybına uğramelarıni 
önlemeyi hedeflemektedir. 

D. Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması 

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Anlaşması, 2 Mayıs 1992'de, Avrupa 
Toplulukları ile yedi EFTA (European Free Trade Association) üyesi ülke” 
arasında imzalanmıştır. İsviçre, 6 Aralık 1992'de yapılan (referandumun 
olumsuz sonuçlanması üzerine, Anlaşmanın dışında kalmıştır?” Avusturya, 
Finlandiya ve İsveç'in 1995 yılında Avrupa Birliğine katılmaları ile, 
Anlaşmaya taraf olarak yalnızca İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç kalmıştır. 

Anlaşmanın Üçüncü Kısmının (Kişilerin, Hizmetlerin ve Sermayenin 
Serbest Dolaşımı), Birinci Bölümünde (İşçiler ve Bağımsız Çalışan Kişiler) yer 

“ Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsveç ve İsviçre, 
” Blanchet/Piipponen/ Westman-Clement, 7he Agreement on (he European Economic Area (ELA), 
Oxford 1994, s.12. 
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alan ınaddelere ve bunların atıf yaptığı Ek'lere bakıldığında, işçilerin serbest 
dolaşımı konusunda, âkit tarafların, Toplulukta geçerli olan rejimi aynen 
benimsedikleri görülmektedir. Başka bir deyişle, Topluluk üyesi devletlerin 
işçilerin serbest dolaşımı konusunda kendi aralarında uyguladıkları Topluluk 
mevzuatının, (OAEA Anlaşmasına taraf olan EFTA üyesi devletleri de 
kapsayacak şekilde uygulanması kabul edilmiştir. 
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IV. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE İŞÇİLERİN 
SERBEST DOLAŞIMI 

A, Genel Olarak 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler 1963 yılında imzalanan 
“Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Yaratan 
Anlaşma” (Ankara Anlaşması)” ile başlamıştır. Ankara Anlaşması, amacı 
Toplulukla ortaklık anlaşması imzalayan devletin ekonomisini güçlendirmek, 
halkının iş ve yaşam koşullarım iyileştirmek suretiyle, söz konusu devletin 
ileride Topluluğa tam üye olmasını kolaylaştırmak olan anlaşmaların ikinci 
örneğini oluşturmaktadır. İlk örnek, Topluluğun 1961 yılında Yunanistan ile 
imzaladığı ortaklık anlaşınasıdır (Atina Anlaşması). Topluluğun 70'lerin 
başında Kıbrıs ve Malta ile imzaladığı anlaşmalar da ortaklık anlaşması adını 
taşımakla beraber, tam üyelik hedefi içermeyen, esasen Topluluk ile söz 

konusu devletler arasında ticaretin serbestleştirilmesini öngören anlaşmalardı. 
Topluluğun yeniden tam üyelik hedefi içeren ortaklık anlaşmaları imzalaması 
için 1993 yılına kadar beklemek gerekmiştir. Bir kısım Merkezi ve Doğu 
Avrupa devletiyle imzalanan, Ayrupa Anlaşmaları olarak da anılan ortaklık 
anlaşmaları, söz konusu devletleri ileride Topluluğa tam üye yapmak amacını 
güdüyordu. 

Ankara Anlaşması; ortaklığın bir hazırlık dönemi, bir geçiş döneıni ve 
son dönemden oluşmasını öngörmüştür (AA, m. 2). Anlaşmanın 3'üncü 
maddesi hazırlık döneminde Türkiye'nin Topluluktan alacağı yardımla 
ekonomisini güçlendireceğini ve bu dönemin beş yıl süreceğini hükme 
bağlamıştır. 

*0JC113,24.12.1973,5.1. 
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Sorunsuz geçen beş yıl sonunda, 1970 yılında, geçiş dönemini 
düzenlemek üzere bir Katma Protokol (Additional Protocol)” imzalanmıştır, 
Katma Protokol Ankara Anlaşınasının ayrılmaz bir parçasıdır (KP, m, 62) ve 
çerçeve bir anlaşma olan Ankara Anlaşmasına göre daha ayrıntılı hükümler 
içermektedir. Katma Protokolün düzenlediği geçiş döneminde, âkit tarafların 
aralarında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen bir şekilde yerleşmesini ve 
Türkiye'nin ekonomik politikalarının Topluluğun ekonomik politikalarına 
yaklaştırılmasını temin etmeleri öngörülmüştür (AA, m. 4; KP, Başlangıç). 
Geçiş döneminin süresi, istisnalar saklı kalmak kaydıyla, on iki yıl olarak 
belirtilmiş ve söz konusu istisnaların gümrük birliğinin makul bir süre içinde 
kurulmasına engel olmayacağı hükme bağlanmıştır (AA, m. 4). 

Ankara Anlaşmasının 5'inci ımaddesi uyarınca, son dönem gümrük 
birliğine dayanmakta ve Topluluk ve Türkiye'nin ekonomi politikaları 
arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirmektedir. Son dönem, 
Ortaklık Konseyinin, gümrük birliğinin kuruluşunun tamamlanmasına ilişkin 
95 sayılı Kararının“ 31 Aralık 1995 günü yürürlüğe girmesiyle, | Ocak 
1996 tarihi itibariyle başlamıştır. Esasen, geçiş döneminin süresi, Ankara 
Anlaşımasmın 4 ve Katma Protokolün 61'inci maddesi uyarınca 12 yıldır. Söz 
konusu 12 yıllık süre, Katma Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
hesaplanacaktır, Katma Protokol 1 Ocak 1973 günü itibariyle yürürlüğe girmiş 
bulunduğundan, gümrük birliğinin 1985 yılında gerçekleşınesi ve son döneme 
geçilmesi gerekiyordu. Ne var ki, aşağıda Katma Protokol incelenirken 
değineceğimiz sebeplerle, bu süreye uymak mümkün olınamıştır. Bunun 
üzerine, Topluluk ve Türkiye, Ankara Anlaşmasının 4'üncü maddesinde 
tanınmış bulunan “anlaşarak süreyi uzatma” imkanından yararlanımşlar ve 

gümrük birliğinin gerçekleşmesi gereken süre olarak, Türkiye bakımından 
hassas olan ürünlerde gümrük birliğinin gerçekleşmesi için öngörülen (KP, m. 
li) 22 yıllık süreyi kabul etmişlerdir. Buna göre, 1995 yılı, tarafların 

*0C113,24.12.1973,s. 17, 
!X01L35,13.2.1996,5.1. 
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aralarında, sanayi ürünlerinde gümrük birliğini gerçekleştirimeleri gereken son 
tarih olarak belirlenmiştir. “* Yukarıda değindiğimiz gibi, 31 Aralık 1995 
itibariyle gümrük birliğinin yürürlüğe girmesiyle, bu süreye sadık kalınmıştır. 

B. Ankara Anlaşması 

Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış ve | Aralık 1964 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ankara Anlaşması, Topluluk bakınından 
“karma” bir anlaşmadır. Karma anlaşma (mixed agreement) deyimi, hem 
Topluluk hem de üye devletlerin taraf olduğu, üçüncü devletlerle imzalanan 
uluslararası anlaşmaları ifade etmektedir. Bir anlaşmanın karma biçimde 
akdedilmesinin nedeni, anlaşmanın kapsamına giren konuların bir kısmının 
Topluluğun, bir kısmının ise üye devletlerin yetkisinde olmasıdır. “? Ankara 
Anlaşmasına ekli “Ortaklık Anlaşmasında geçen “Akit Taraflar? deyiminin 
yorumuna ilişkin Bildiri” uyarınca, akit taraflar deyimi, bir yandan Topluluk ve 
üye devletleri veya sadece Topluluğu veya üye devletleri, diğer yandan Türkiye 
Cumhuriyetini ifade etmek için kullanılmıştır. Söz konusu deyime her 
defasmda verilecek anlam, Anlaşmanın içeriğinden veya AT Antlaşmasının 
Anlaşma hükümlerini karşılayan hükümlerinden çıkarılacaktır. 

Ankara Anlaşması bir Başlangıç (Preamble) ve 33 maddeden 
oluşmaktadır. Bu sayı, 77 madde içeren Atina Anlaşınasına göre oldukça 
mütevazı kalmaktadır. Ankara Anlaşması üç Başlığa (Title) bölüninüştür: 
İlkeler, Geçiş Döneminin Uygulanmması, Genel ve Son Hükümler. Anlaşmada 
işçilerin serbest dolaşımına ilişkin tek madde (m. 12), İkinci Başlığın Üçüncü 
Bölümünde (Diğer Ekönomik Hükümler) yer almaktadır. 12'nci madde 
aşağıdaki gibidir! 
  

10 1, Aral, “ Gümrük Birliği Çerçevesinde Mevzuat Uyumu Çalışmaları”, Gümrük Birliği Sürecinde 
Politikalar ve Uygulamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayınları, Ankara 1998, . 78. 
(2 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz, MacLeol/Hendry/Hyett, The External Relations of the European Conmmunities, Oxford 1995, s. 160-162; E, Stein, “Extemal Relations of the Europcan Communily”, 
Caollected Courses of Academy of European Lav, (1990), Vol. t, Book |, 6. 164-166; N. Neuwahi, 
“Freedom of Movement for Workers under ihe BEC-Turkey Association Agreement”, 13 EL Rev. 
(1988), 5, 363-364. 
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“Akit Taraflar aralarında işçilerin serbesi dolaşımını kademeli 
olarak gerçekleştirmek için Topluluğu kuran Antlaşmanın 48, 49 ve 
50'nci maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır.” 

Bu madde genel olarak incelendiğinde, dikkati çeken hususlar şunlardır: 

Herşeyden önce, AT Antlaşmasının atıf yapılan maddeleri arasında, 
serbest dolaşımdan yararlanan işçilerin sosyal güvenliğine ilişkin 5'inci 
madde yoktur. Atina Anlaşmasının 44'üncü maddesi de bu bakımdan bir fark 
içermemektedir. 

İkinci olarak, 12'nci madde, farafların AT Antlaşmasının 48, 49 ve 
50'nci ınaddelerinden esinlenmelerini öngörmüştür. Bu ifadeden, tarafların söz 
konusu maddelerdeki hükümlere tamamen uymak gibi bir zorunlulukları 
olmadıkları sonucuna varılabilir. 

Üçüncü olarak, 12'nci madde, işçilerin serbest dolaşımının kademeli 
olarak gerçekleştirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu hüküm, Ortaklığın 
gelişmesini ve gümrük birliğinin gerçekleşmesini aşamalara bağlayan diğer 
Anlaşma hükümleriyle uyum içindedir. Öte yandan, söz konusu “kademeli 
olarak gerçekleşme”nin ayrıntıları 12'nci maddede yer almamıştır. 

Son olarak, 12'nci ınadde, işçilerin serbest dolaşımının faraflar arasında 
gerçekleşmesini öngörmektedir. Bunun anlamı, Türk işçilerinin Topluluk üyesi 
ülkelerde vc Topluluk üyesi ülkeler vatandaşı işçilerin Türkiye'de serbest 
dolaşımının sağlanmasıdır. 

Ankara Anlaşması genel hükümlerden oluşan çerçeve bir anlaşmadır. 
Bu genel hükümlerin içerik kazanması, Katma Protokolün imzalanması ile 
olmuştur. 
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C. Katma Protokol 

Katma Protokol'23 Kasım 1970 tarihinde imzalanmış ve 1 Ocak 1973 
günü yürülüğe girmiştir. Katma Protokol de Ankara Anlaşması gibi karma bir 
anlaşmadır. Demirel davasında!” , Komisyon yazılı görüşlerini sunarken, 
Ankara Anlaşmasını karma biçimde akdedilmesinin nedeni olarak, o tarihte 
Topluluğun yetkilerine ilişkin ATAD içtihadının yerleşmemiş olmasını 
belirtmiş, Katma Protokolün aynı biçimde akdedilmesini ise politik sebeplere 
ve yerleşik uygulamaya bağlamıştır. 

Ortaklığın geçiş döneminin uygulamaya konmasını amaçlayan Katma 
Protokol, 64 maddeden oluşmaktadır. Ankara Anlaşmasında işçilerin serbest 
dolaşınına ilişkin olarak yer alan tek maddeye karşılık, İkinci Başlığın 
(Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı), Birinci Bölümünde (İşçiler), 
Protokolde beş madde bulunmaktadır. 

36'ncı maddede, işçilerin serbest dolaşımı için bir takvim tespit 
edilmiştir. 37'nci maddede, Türk işçilerinin, çalışma koşulları ve ücret 
bakımından uyrukluğa dayalı ayırıma tâbi tutulmaması öngörülmüştür. 38'inci 
madde, Ortaklık Konseyinin, işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak 
gerçekleştirilmesi o sirasında, oOTürk (işçilerinin Ocoğrafi Ove mesleki 
hareketliliklerinden kaynaklanan sorunları incelemesini ve bu işçilerin üye 
devletlerde istihdamını kolaylaştıracak (| tavsiyelerde bulunmasını hükme 
bağlamıştır, 39'uncu maddede, Ortaklık Konseyinin Toplulukta yer değiştiren 
Türk işçileri ve bunların aile bireyleri yararına, | Ocak 1973 — | Ocak 1974 

tarihleri arasında sosyal güvenlik alanında tedbirler alınası hususu yer almıştı 
Nihayet, 40'mcı madde, Topluluk ile Türkiye arasında genç işçilerin değişimini 
ilgilendirmektedir. 

9 Case 12/86, bkz. aşa,, 5. 80 vd. 
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Katma Protokolde yer alan bu hükümler, Ankara Anlaşması ile Atina 
Anlaşması arasındaki farkı gidermiş, hatta işçilerin serbest dolaşımı için bir 
takvim belirlemiş olması ve sosyal güvenliğe ilişkin tedbirlerin alınmasını 
öngörmüş bulunması dolayısıyla, Atina Anlaşmasının önüne geçmiştir. 

Yukarıda anılan maddeler arasında, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin 
en önemli madde, bu konuda bir takvim öngören ve yorumu ihtilaflara yol 
açmış bulunan 36'nci maddedir. 36'ncı maddenin metni aşağıdaki gibidir: 

“Türkiye ile Topluluk üyesi devletler arasında işçilerin serbest 
dolaşımı, Ortaklık Anlaşmasının 12'nci maddesinde yer alan 
ilkelere uygun olarak, Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girişiniden 
itibaren on ikinci yılın sonu ile yirmi ikinci yılın sonu arasında 
kademeli olarak gerçekleştirilir. 
Ortaklık Konseyi, bu hedefe yönelik kuralları kararlaştırır.” 

Ankara Anlaşmasının 12'nci maddesini incelerken yaptığımız gibi, 
Katma Protokolün 36'ncı maddesini de unsurlarına ayırarak, burada genel 
olarak inceleyeceğiz. Maddeye ilişkin ayrmtılı değerlendirmeyi ise, daha ileride 
yapacağız. 

İlk olarak, 36'nci madde, Ankara Anlaşınasının 12'nci maddesinde 
olduğu şekilde, taraflar arasında işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak 
gerçekleştirileceğini tekrarladıktan sonra, 12'nci maddedeki ilkelere atıf 
yapmaktadır. Burada akla gelebilecek soru, maddedeki “ilkeler” deyiminin, 
sadece 12'nci ınaddede atıf yapılan AT Antlaşmasının 48, 49 ve 50'nci 
maddelerinde yer alan ilkeleri mi içerdiği, yoksa 12'nci maddede geçen 
“esinlenınek” sözcüğünü de kapsayıp kapsaınadığıdır. 

İkinci olarak, 36'ncı madde, taraflar arasında işçilerin serbest 
dolaşımının gerçekleştirilmesinde uyulacak bir takvim tespit etmiştir. Ankara 
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Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarih 1 Aralık 1964 olduğuna göre, taraflar 
arasmda işçilerin serbest dolaşımı 1 Aralık 1976 — 1 Aralık 1986 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecektir. 

Üçüncü olarak, birinci fıkrada öngörülen, işçilerin serbest dolaşımının, 
belitilen süre içinde kademeli olarak gerçekleştirilmesi hedefine yönelik 
kararları alma görevi, Ortaklık Konseyine verilmiştir, 

Katma Protokolün 37'nci maddesi, üye devletlerin, Toplulukta çalışan 
Türk işçilerine, çalışma şartları ve ücret bakımından, diğer üye devlet vatandaşı 
işçilere kıyasla, ayırımcı muamelede bulunmalarını yasaklayan bir hüküm 
getirmektedir. Bu madde, Ankara Anlaşmasını 9uncu maddesinde yer alan 
uyrukluk esasına dayalı ayırım yapma yasağının özel bir versiyonu olarak 
değerlendirilebilir. Kanımızca, bu maddede geçen “Toplulukta çalışan Türk 
işçileri” deyimi, sadece Katma Protokolün imzalandığı tarihte Topluluk üyesi 
devletlerde çalışmakta olan Türk işçilerini değil, Protokolün 36'ncı maddesi 
uyarınca serbest dolaşın hakkından yararlanarak, ileride Topluluk üyesi 
devletlerde çalışma imkanı bulacak Türk işçilerini de kapsayacak biçimde 
kullanılmıştır. Gerek “çalışan işçiler” bakımmdan bir sınırlamaya gidilmemiş 
olması, gerek 37'nci maddenin serbest dolaşımın takvimini belirleyen 36'nci 
maddenin hemen arkasında yer alması, bu görüşümüzü destekler niteliktedir, 

38'inci madde, üye devletler ve Türkiye arasında işçilerin serbest 
dolaşımı kademeli olarak gerçekleştirilirken, Ortaklık Konseyinin, Türk 
işçilerinin herbir üye devlette istihdamını kolaylaştırmak amacıyla, bu işçilerin 
coğrafi ve mesleki hareketliliklerinden doğan tüm sorunları, özellikle çalışma 
ve ikamet izinlermin uzatılmasına ilişkin sorunları inceleyebileceğini ve üye 
devletlere bu konuda tavsiyelerde bulunabileceğini öngörmektedir. Bu 
maddede, serbest dolaşımın kapsamına ilişkin ipuçları bulunmaktadır, “Coğrafi 
ve mesleki hareketlilik” deyimi, “herbir üye devlette istihdamlarını 
kolaylaştırmak” deyimiyle birlikte değerlendirildiğinde, gerçekleşeceği 
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varsayılan serbest dolaşımın, aşağıda inceleyeceğimiz Ortaklık Konseyi 
kararlarının aksine, yalnızca bir üye devlet içindeki serbest dolaşım anlamına 
gelmediği sonucuna varılabilecektir. 

Gerek Türkiye, gerek Topluluk, geçiş dönemi boyunca çeşitli 
güçlüklerle karşılaşmıştır. Dünya, 70'li yılların ilk yarısında bir ekonomik krize 
giriniş; Topluluk ve Türkiye bu krizden paylarını almışlardır. Topluluk-Türkiye 
ilişkilerinde, anılan krizin Topluluğu Türkiye'ye karşı olan bazı 
yükümlülükleri bakımından ne şekilde etkilediğini, aşağıda değineceğimiz 2/76 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararının müzakere sürecinde gözlemlemek 
mümkündür. Türkiye ise, 1977 yılında, Katma Protokolün 60“ncı 
maddesindeki korunma önlemine başvurarak, ithalattaki miktar sınırlamalarını 
kademeli olarak kaldırma hususundaki yükümlülüğünü askıya almıştır. 
Türkiye'de 12 Eylül 1980 tarilinde askeri yönetimin işbaşma gelmesi ile 
Ortaklık ilişkileri bir donma sürecine girmiş ve Ortaklık Konseyinin yeniden 
toplanması, ancak 16 Eylül 1986 tarihinde mümkün olabilmiştir.“ Söz konusu 
toplantıda, Katma Protokolün 36'ncı maddesi uyarınca 1 Aralık 1986'dan 
itibaren başlaması gereken işçilerin serbest dolaşımına ilişkin bir karar 

alınmamıştır. 1986 yılmın Kasım ayında, Topluluk tarafından Türkiye'ye, 
işçilerin serbest dolaştını konusunda, Ankara Anlaşmasının imzalanmasından 
bu yana şartların önemli ölçüde değiştiği dikkate alınarak bazı yeni tekliflerde 
bulunulmuştur.“ Türkiye-AT ilişkilerinde serbest dolaşımın kapsamını 
yalnızca Toplulukta bulunan Türk işçileriyle sınırlandıran ve böylece 
Türkiye'den gerçekleşecek bir işçi akımını anılan kapsamın dışında birakan bu 
tekllifler Türkiye tarafından kabul edilmemiştir. ** 

  

104 G, Nolte, “Freedoın ol Movement for Workers and EEC-Turkey Association Agreement”, 25 CML 
Rev. (1988), 5. 412-413. 
(9 Council of ihe EC, Thirty-fourih Review of the Council?s Work (i January- 31 December 1986), 
Luxembourg 1988, 5. 126. 
199 N. Güran, Türkiye-Avrupa Topluluğu İlişkileri, DPT Yayınları, Ankara 1990, s. 22, N. Ekin, “25 
Yılın Ardından Serbest Dolaşım Çıkmazı”, İK V Dergisi, $. 59, 1988, 5. 50-51. 
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Öte yandan, 1 Aralık 1986 tarihinde, Hollanda'da yerleşik Türk işçileri 
tarafından Katma Protokolün 36'ncı maddesini denemek amacıyla yapılan 

Almanya sınırını geçme girişimi, Alman polisince engellenmiştir." 

D. Ortaklık Konseyi Kararları 

1) Genel Olarak 

Ankara Anlaşmasınm 6'ncı maddesine göre, akit taraflar Ortaklığın 
yürütülmesini ve kademeli gelişimini temin etmek üzere, yetkileri bu 
Anlaşmada belirlenmiş bir Ortaklık Konseyinde toplanırlar. Anılan yetkilerin 
neler olduğunu ise, bize Anlaşmanın 22'nci maddesi göstermektedir. Buna 
göre, Ortaklık Konseyi Anlaşmanın öngördüğü amaçlara ulaşmak içim yine 
Anlaşmada öngörülen durumlarda karar alma yetkisine sahiptir. Taraflar alınan 
kararları uygulamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, 
Ortaklık Konseyi uygun tavsiyelerde de (recommendation) bulunur. 

Ortaklık Konseyi, bir tarafta Topluluk Konseyi, Komisyonu ve üye 
devletler hükümetlerinden üyeler, diğer tarafta Türk hükümetinden üyelerin 
katılımıyla oluşur. Ortaklık Konseyi kararlarını oybirliğiyle alır (AA, m. 23). 
Diğer bir deyişle, gerek Topluluk, gerek Türk tarafı, Ortaklık Konseyinden 
istemediği bir kararın çıkmasını, vereceği karşı oyla engelleyebilir, 

Doktrinde, Topluluk hukuku ile benzerlik kurularak, Ortaklık 

Anlaşmalarının birincil (primary) Ortaklık hukuku, Ortaklık Konseyi 
kararlarının ise, ikincil (secondary) Ortaklık hukuku olarak adlandırılması 
önerilmiştir.'©* 

17 Financial Times, 2 Aralık 1986, s. 3. 
'8 Sınit/Herzog, a.g.e., Vol, 6, s 398. 
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Ortaklık Konseyi, Katma Protokolün 36'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 

uyarınca, bugüne kadar Topluluktaki Türk işçilerinin serbest dolaşımına ilişkin 
iki adet karar (decision) almıştır. Bunlar, 2/76 ve 1/80 sayılı Kararlardır. 
Protokolün 39'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan 3/80 sayılı Karar 
ise, Toplulukta yaşayan Türk işçilerinin ve aile bireylerinin sosyal güvenlik 
haklarına ilişkindir. Bu kararlara ek olarak, bir de 6 Mart 1995 tarihinde 
toplanan Ortaklık Konseyinin kabul ettiği İlke Karar (resolution) 
bulunmaktadır. Söz konusu İlke Kararı içinde yer alan maddelerden birinde, 

sosyal konularda işbirliği öngörülnektedir. 

2) 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

Ortaklık Konseyinin 16 Eylül 1975 tarihinde yapılan toplantısında, Türk 

delegasyonu, işçilerin serbest dolaşımının Ortaklığı ekonomik bir entegrasyona 
götüren en temel ilkelerden biri olduğunun ve Türkiye'nin işgücü fazlası 
bulunduğımun altını çizerek, söz konusu dolaşımın kademeli olarak 
gerçekleştirilınesinin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekmiştir, Bununla 
birlikte, o dönemde sürmekte olan uluslararası ekonomik kriz ve Topluluk 

çapında artan işsizlik, Topluluğun bu konuda öneriler getirmesini güçleştiren 
unsurlar olarak ortaya çıkmıştır.” 

1976 yılı ortalarında Topluluk tarafından Türkiye'ye iletilen taslak 
bidiride, Topluluk, Katma Protkolün 36'ncı maddesinden kaynaklanan ve bu 
maddede belirlenen on yıllık süre içinde, Ankara Anlaşmasmın 12'nci 
maddesinin uygulanması sonucunda gerçekleşecek tüm olanaklardan Türk 
işçilerinin yararlanmasını gerektiren yükümlülüklerini yerine getirme arzusunu 
teyid etmiş ve bu hedefe yönelik olarak, Toplulukta işçilerin serbest dolaşımı 
gerçekleştirilirken yapıldığı gibi basamak basamak ilerlemeyi önermiştir, 9 

19 Tvelfih Annual Repori of ike EEC-Turkey Association Council, 8. 34. 
9 Twejiih Annual Report of (he EEC-Turkey Association Council, 8. 35. 
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Bu çerçevede, Topluluk, üye devletler işgücü piyasalarımn içinde 
bulunduğu zor durumu dikkate alarak, | Aralık 1976'da başlayacak ilk aşama 
için, üye devletlerde yerleşik Türk işçilerinin hukuki durumlarının 
iyileştirilmesi ile yetinilmesini önermiştir. Türk tarafı ise, bu teklife, işçilerin 
serbest dolaşımına ilişkin ilk tedbirlerin, her durumda Türkiye'den üye 
devletlere işçi göçüne imkan verecek düzenlemeler olacağını tahmin ettiklerini, 
oysa önerinin sadece halihazırda üye devletlerde yerleşik bulunan işçileri 
kapsadığını belirterek karşı çıkmıştır. 

Uzun müzakerelerden sonra, Topluluğun yaptığı öneri, bazı 
iyileştirmelerle, Ortaklık Konseyinin 20 Aralık 1976 tarihli toplantısında, 2/76 
sayılı Karar olarak kabul edilmiş ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. 

2/76 sayılı Karar, 13 maddeden oluşmaktadır. Karar, Katma Protokolün 
36'nci ınaddesini uygulamak amacıyla, 1 Aralık 1976 tarihinden başlayarak 
dört yıl sürecek ilk aşama için ayrıntılı kurallar getirmektedir (ın. », 

Kararın 2'nci maddesi, bir üye devlette yasalara uygun şekilde üç yıllık 
çalışma süresini tamamlayan Türk işçilerine, diğer üye devlet işçilerine öncelik 
verilmek kaydıyla, aynı meslek ve aynı iş kolu için ve aynı bölgede yapılmış 
bir iş teklifimi kabul etme hakkını vermektedir. Aynı madde, yasal olarak beş 
yıl çalışan Türk işçilerinin ise, o üye ülkede istedikleri ücretli işe 
girebileceklerini hükme bağlaınaktadır. 

Kararın 3'üncü maddesi, Türk işçilerinin bir üye ülkede kendileriyle 
birlikte oturan çocuklarına, o üye ülkenin genel eğitim kurslarından yararlanına 
hakkıni tanımaktadır. 

#üncü madde, 2 ve 3'üncü maddelerde Türk işçilerine tanınan hakların, 
Türkiye'de bulunan Topluluk işçilerine de tanınınasını öngörmektedir. 
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2/76 sayılı Kararın 5'inci maddesi, Topluluktaki bir iş teklifini, üye 
devletlerin işgücü pazarlarmdan cevaplamanın mümkün olmaması ve üye 
devletlerin, üye devlet vatandaşı olmayan işçilere çağrıda bulunmak üzere 
işverenlere milli mevzuatlarma uygun olarak yetki vermeleri durumunda, 
önceliğin Türk işçilerine verilmesi için çaba göstereceklerini hükme 
bağlamıştır. Maddedeki “çaba göstermek” deyimi bilinçli olarak kullanılmıştır; 
çünkü üye devletlerin, benimsedikleri serbest pazar ekonomisi sistemi 
çerçevesinde işverenlere baskı yapması söz konusu değildir.'” 

6'nci madde, işgücü pazarlarmda sıkıntılarla karşılaşmaları durumunda, 
bir üye devlet veya Türkiye'nin 2'nci maddeyi uygulamaktan kaçmabileceği 
hükmünü içermektedir. 

T'nci madde, Topluluk ve Türkiye bakımmdan, kendi topraklarında 
yasal olarak oturan ve çalışan işçilere uygulanan işe girme şartlarına yeni 
sınırlamalar getirmelerini yasaklayan bir hareketsizlik şartı getirmektedir. 

8'inci madde, 2/76 sayılı Kararın, Türkiye ile üye devletler arasmda 
mevcut ikili anlaşmalarda veya milli mevzuatlarda yer alan daha avantajlı 
hükümlere halel getirmeyeceğini hükme bağlamaktadır. 

9uncu madde, Kararm uygulanmasının, kamu düzeni, kanıu güvenliği 
veya kamu sağlığımn gerekli kıldığı sınırlamalara (tâbi olacağını 
öngörmektedir."?? 

Kararın 10'uncu maddesi, Kararın uygulanmasının işgücü piyasalarında 

bir sıkıntıya sebep olmaksızın uyumlu bir şekilde uygulanmasını temin etmek 
amacıyla, Ortaklık Konseyinin Türkiye ve üye devletlerdeki istihdam durumu 
hakkında bilgilendirilmesini hüküm altına almaktadır. 

  

11 Tvelfh Annual Report of the EEC-Turkey Association Council, 5. 39. 
3 Karş, AT Antlaşmasının 48(3)'inci maddesi, 
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Yukarıdaki hükümlerin incelenmesinden görüleceği üzere, 2/76 sayılı 
Karar yalnızca halihazırda üye devletlerden birinde ikamet eden ve çalışan 
Türk işçilerinin durumlarının iyileştirilmesine ilişkindir. Bununla birlikte, 
Karar bu işçilerin Toplulukta dolaşımını mümkün kılan bir hüküm 

“içermemektedir. Türkiye'den Topluluğa vuku bulacak bir işçi akımına ilişkin 
tek hüküm Kararın 5'inci maddesinde yer atmaktadır. Ancak, bu hükmün 
uygulamaya geçirilmesi, Topluluktaki açık işler için işçi bulunamaması şartına 
bağlıdır ve önceliğin Türk işçilerine tanınması da zorunlu değildir. 

3) 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

Türkiye'nin 2/76 sayılı Kararın sınırlı kapsamına rıza gösterinesinin 
nedeninin, bu durumun ileriki aşamalarda telafi edilebileceğine ilişkin 
beklentisi olduğu düşünülebilir. Ne var ki, Topluluk ve Türkiye arasında 
işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak gerçekleştirilmesinde ikinci 
aşamayı düzenleyen 1/80 sayılı Karar, 2/76 sayılı Karara çok sınırlı 
iyileştirmeler getirmiştir. 

Hemen belirtelim ki, yürürlüğe girdiği tarihten ( 1 Aralık 1980) itibaren 

80 sayılı Karar 2/76 sayılı Kararın yerini almıştır. Bununla birlikte, 2/76 
sayılı Karar da, Sevince” davasında görüleceği üzere, ait olduğu dönem (1 
Aralık 1976-1 Aralık 1980) itibariyle uygulanmaya devam etmektedir. 

2/76 sayılı Karardan farklı olarak, 1/80 sayılı Kararın tamamı sosyal 

hükümlere ayrılmış değildir. Kararın başlığı “19 Eylül 1980 tarihli Ortaklık 
Konseyinin Ortaklığın Gelişimine İlişkin 1/80 sayılı Karar” şeklindedir ve üç 
bölümden oluşmaktadır. Sosyal hükümleri kapsayan 6-18'inci ınaddeler İkinci 
Bölümde yer almaktadır. 

3 Case C-192/89, aşa, 5. 83. 
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Kararın dibacesinin üçüncü paraprafında, 2/76 sayılı Kararla işçilere ve 
aile bireylerine tanınan hakların iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik ile genç 
işçilerin değişimine ilişkin hükümlerin uygulanması gereğine işaret edilmiştir. 
Genç işçilerin değişimine ilişkin hüküm Kararın 18?nci ınaddesinde yer alırken, 
sosyal güvenliğe ilişkin hükünler Ortaklık Konseyinin ayrı bir kararında (3/80) 
yer almıştır. 

1/80 sayılı Kararın 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (6(1)) ilk bendi, 
üye devletlerden birinin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan bir Türk 
işçisinin bir yıllık yasal çalışmadan sonra, açık bir iş bulunınası halinde, aynı 
işveren için çalışmak üzere, çalışına iznini yenilettirebilınesini öngören yeni bir 
hüküm içermektedir. 

Kararın 6(1) maddesinin ikinci bendi ise, 2/76 sayılı Kararın 2(1)(a) 
maddesine iyileştirme getirerek, “aynı işkolu” ve “aynı bölge” şartlarını 
kaldıran, buna karşılık, “üç yıllık yasal çalışma” ve “aynı meslek” şartlarını 
muhafaza eden bir hüküm içermektedir. 

Kararm 6(1) maddesinin üçüncü bendi ise, 2/76 sayılı Kararın 2(1)(b) 
maddesinde, ilgili üye devlette işçinin seçeceği herhangi bir ücretli işte 
çalışabilmesi için öngörülmüş bulunan beş yıllık yasal çalışma süresini dört 
yıla indirmektedir. 

Kararın 7(1) maddesi, bir üye devlette çalışan Türk işçisme katılma 
hakkı olan aile bireylerini ilgilendiren yeni bir hükküm içermektedir. Bu 

hüküm uyarınca, söz konusu aile bireyleri, ilgili üye devlette üç yıllık yasal 
ikametten sonra herhangi bir iş teklifimi kabul edebilme ve beş yıllık yasal 
ikametten sonra da diledikleri ücretli işe girebilme hakkına sahip olmaktadır. 
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Kararın 7(2) maddesi, ebeveynlerinden birinin üç yıldır ilgili üye 
devlette yasal olarak ikamet etmesi şartıyla, Türk işçilerinin çocuklarının, o üye 
devletteki ikamet sürelerine bakılmaksızın, herhangi bir iş teklifini kabul 

edebileceklerini hükme bağlamıştır. 

1/80 sayılı Kararın 8(1) maddesi, 2/76 sayılı Kararın 5'inci maddesinin 
tekrarından ibarettir. 8(2)nci madde ise, üye devletler işçi bulma kurumlarının, 
kayıtlı bulunan ve Topluluk işçileriyle doldurulamayan açık işleri, kendi 

ülkelerinde yasal olarak ikamet eden Türk işçilerle doldurmaya çaba 

göstereceklerini öngören yeni bir hüküm içermektedir. 

Kararın 9uncu maddesi, 2/76 sayılı Kararm 3'üncü maddesinde 
öngörülen genel eğitim kurslarına ilâveten, Türk işçilerinin çocuklarına, 
çıraklık ve mesleki eğitim kurslarına girebilme hakkını da tanımaktadır. 

Kararın 10'uncu maddesi, ücret ve diğer çalışma koşullarına ilişkin 
olarak, işgücü piyasalarma yasal olarak dahil bulunan Türk işçiler ile Topluluk 
işçileri arasında uyrukluk esasına dayalı ayırım yapılmasını yasaklamaktadır. 
10(2Y'uncu madde ise, Türk işçilerine ve onların aile beylerine, iş ararlarken, 

üye devletler işçi bulma kurumlarının hizmetlerinden, Topluluk işçileriyle aynı 
koşullarda yararlanmalarını öngörmektedir. 

Kararın 15'inci maddesi, Ortaklık Komitesini, Türkiye ve Topluluktaki 

işgücü piyasalarını izlemekle ve her yıl Ortaklık Konseyine faaliyetlerme 

ilişkin bir rapor sunnıakla göreylendirmektedir. 16(2)'ncı maddeye göre, 

Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesinin sunacağı bu raporlar ışığında, i Aralık 
1983 tarihinden itibaren uygulanabilecek çözümler hazırlayacaktır. Ne var ki, 
anılan tarihte, Topluluk-Türkiye ilişkileri donmuş bir durumda olduğundan, bu 

hüküm hayata geçirilememiştir. Öte yandau, 15(2)Yiuci maddede, Ortaklık 
Komitesme, 15(1Y'ürci maddeyi uygulamak üzere, bir ad hoc Çalışma Gmbu 
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oluşturma yetkisi verilmiştir. Ancak, bugüne kadar, bu hükmün de işlerlik 
kazanınası mümkün olmamıştır. 

Kararın İ7'uci maddesi, Türkiye ve üye devletler arasında, Türk 
işçilerinin ve aile bireylerinin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek 
anıacıyla işbirliği yapılmasın öngörrekledir. 

Kararın 19'inci maddesi, Katma Protokolün genç işçilerin değişimini 
öngören 40'nci ünaddesinin o nygulanmasına ilişkindir. Madde, temel 
eğitimlerini kendi ülketssinde almış bulunan genç işçileri, hizmet-içi eğitime 
katılarak mesleki eğitinderim tuyamlama konusunda teşvik eden tedbirleri 
alma konusunda, Ortaklık Konseyinin üye devletlere tavsiyelerde bulunmasını 
hükme bağlanmıştır. 

4) 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

Katına Protokolün 39'uncu maddesi, Toplulukta yer değiştiren işçiler ve 
aile bireyleri için, Ortaklık Kewseyince, 1973 yılının biğlminden önce sosyal 
güvenlik tedbirlerinin kabulünü öngörmüştür. 39'uncu meddeye göre, Ortaklık 
Konseyinin alacağı tedbirler, fwkli üye devletlerde, belli sosyal sigoria 
programlarmda geçirilen sigottalılık sürelerinin (| birleştirilmesini temin 
etmelidir, Bununla birlikte, taraflar 1980 yılına gelinceye kadar, söz konusu 
tedbirlerin içeriği üzerinde bir anlaşmaya varamamışlardır."* Nihayet, 19 Eylül 
1980 tarihinde toplanan Orlaklık Konseyi yukarıda ücelediğimiz 1/80 sayılı 
Karırdan başka, Avrupa Topluldama üye devletlerin sosyal güvenlik 
piogramlartnın Türk işçilerine ve aile bireylerine uygulanmasına ilişkin 3/80 
sayılı Kararı alıruştır. 

a a a m m 

VA Bkz, 9 108, pa, 12 Annual Reports of (le EEC-Turkey Association Council, 
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Katına Protokolün 36'ncı maddesi uyarınca, taraflar arasında işçilerin 
serbest dolaşımının, en erken 1 Aralık 1976'da başlaması mümkün iken, 
39'uncu maddede, tarafların 1973 yılının sonuna kadar Toplulukta dolaşan 
Türk işçileri için sosyal güvenlik tedbirleri almayı kararlaştırınaları hususu 
dikkat çekicidir. Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, tarafların, 
Topluluk üyesi ülkeler arasında, Ortaklık hukukunun çerçevesi dışında 
serbestçe yer değiştiren Türk işçilerinin var olabileceğini kabul ettikleri ve 
onların da Katma Protokolün 39'uncu maddesi uyarınca alınacak tedbirlerden 
yararlanınasını istedikleri düşünülebilir, 

2/76 ve 80 sayılı kararların tersine, 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, Topluluk Resmi Gazetesinde (Official Joumal) yayınlanmıştır."'5 Buna 
karşılık, 2/76 ve 1/80 sayılı kararların tersine, 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararının içerdiği hükümler arasında, Kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine 
ilişkin bir hüküm bulunmaınaktadır, Adalet Divanı, 1996 yılı içinde verdiği bir 
ön kararda, Kararın, kabul edildiği gün olan 19 Eylül 1980 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olduğuna karar vermiştir. 

3/80 sayılı Kararın kabul edilmesinden sonra, Avrupa Toplulukları 
116 İ Komisyonu, Topluluk üyesi devletler arasında uygulanan 1408/7 ve 

574/729” sayılı Tüzükler arasındaki ilişkiyi andırır şekilde, 3/80 sayılı Kararın 
uygulanmasına ilişkin bir Konsey Tüzüğü önerisi hazırlamıştır. Ayrıntılı 
uygulama hükümleri içeren bu tüzük önerisi de, 3/80 sayılı Karar gibi, 

118 Topluluk Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. © Ne var ki, anılan tüzük önerisi 

Konsey tarafından bugüne kadar kabul edilmiş değildir, 

5016110, 25.4.1983, s. 60, 
1“ Topluluk içinde yer değiştiren bağımlı ve bağımsız çalışan kişifer ile aile bireylerine sosyal güvenlik 

programlarının uygulanmasına ilişkin Konsey Tüzüğü (0J L 28, 30.1.1997,5, 4.). ” Topluluk içinde yer değiştiren bağımlı ve bağımsız çalışan kişiler ile aile bireylerine sosyal güvenlik 
programlarının uygulanmasına ilişkin 1408/71 sayıtı Konsey Tüzüğünün uygulama usullerini 
belirleyen Konsey Tüzüğü (O) L 28, 30.1.1997, s. 102.) 
SOC 110, 25.4.1983, s. 1. 
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5) 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararına Ekli İlke Kararı 

6 Mart 1995 tarihinde kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararına ek olarak kabul edilen İlke Kararında yer alan başlıklardan biri de 
“Sosyal Konularda İşbirliği” adını taşımaktadır. Bu başlık altında, Toplulukta 
düzenli olarak çalışmakta olan Türk işçilerinin (ve Türkiye'de aynı şekilde 
çalışmakta olan Topluluk işçilerinin) durumuna ifişkin düzenli bir diyalog tesis 

edilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, tarafların bu işçilerin bulundukları ülkeye 
daha iyi entegrasyonunun sağlanması için tüm imkanları araştıracakları ifade 

edilmiştir. 

Esasen, Toplulukta çalışan Türk işçilerinin durumu yukarıda 
incelediğimiz Ortaklık Konseyi kararlarıyla düzenlenmiştir. Gerek bu 

kararların iyileştirilmesi, gerek uygulanmaları sırasında karşılaşılan güçlükler 
İlke Kararının kabul edildiği tarihe kadar Ortaklık Konseyinde ele alınaınamış 
olduğundan, anılan başlık altında yer alan ifadeler, İlke Kararının bağlayıcı 
etkisinin de olmadığı göz önüne alınırsa, sonuçta işçilerin serbest dolaşımı 
alanında Ankara Anlaşması ve Katma Protokolde öngörülen hedefin çok 

uzağına düşen iyileştirmelere yol açabilecek bir temenni mahiyetindedir, 

“E. AT Adalet Divanının Kararları 

1) Genel Olarak 

AT Antlaşmasının 164'üncü maddesi uyarınca, Avrupa Toplulukları 

Adalet Divanı, söz konusu Antlaşmanm yorumu ve uygulanmasının hukuka 
uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Adalet Divanı, anılan hukuka uygunluk 

denetimini üye devletlerin ve belli Topluluk kurumlarının talebi üzerine 
yapabileceği gibi, gerçek ve tüzel kişiler de, Antlaşmanın 177'nci maddesinin 

2'nci fıkrası uyarınca, üye devlet mahkemelermde görülmekte olan bir dava 

sırasında Topluluk hukukuna uygunluk sorununu gündeme getirebilirler ve üye 
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devlet mahkemesi de, gerekli gördüğü takdirde, bu soruna ilişkin olarak AT 
Adalet Divanının bir ön karar (preliminary ruling) vermesini isteyebilir. Eğer, 
Topluluk hukukuna uygunluk sorununun önünde gündeme getirildiği 
mahkeme, kararlarına karşı temyizin mümkün olmadığı bir mahkeme ise, bu 
mahkemenin meseleyi Adalet Divanına götürmesi zorunludur (AT-A, m. 
177(3)). Üye devlet mahkemesi, Adalet Divanının ilgili meselede vereceği 
yorum veya geçerlilik kararına kadar, vereceği kararı erteler, Hemen belirtelim 
ki, Divanm vereceği karar, üye devlet mahkemesinin yerine geçerek verilmiş 
bir karar anlamına gelmemektedir. Üye devlet mahkemesi sadece, Adalet 
Divanının, bir Topluluk hukuku kuralının yorumu veya geçerliliğine ilişkin 
olarak verdiği ön karar sayesinde, önündeki davanın Topluluk hukukunu 
ilgilendiren kısmı hakkında, Divanın yorumunu esas alarak (ve bu yorumla 
bağlı olarak) davayı sonuçlandırma imkanına sahip olmaktadır."!* 

İşte, Toplulukta çalışan Türk işçileri ve onların aile bireyleri de, Ankara 
Anlaşması, Katma Protokol ve Ortaklık Konseyi kararlarından doğan 
haklarının, üye ülkeler makamları tarafından tanınması amacıyla üye devlet 
mahkemelerinde davalar açmış ve bu davaların içerdiği Topluluk hukukuna 
ilişkin yorum sorunları da, Adalet Divanının önüne, AT Antlaşmasının sözünü 
ettiğimiz 177(2)'nci maddesi uyarmca gelmiştir. 

Biri dışında, Toplulukta çalışan Türk işçileri ve onların aile bireyleri 
tarafından açılan davaların tümü, işçilerin serbest dolaşımı konusunda alınmış 
Türkiye-AT Ortaklık Konseyi kararları hükümlerinin yorumuna ilişkindir. 
İstisnayı oluşturan Demirel" davası ise, Ankara Anlaşması ve Katma 
Protokolün işçilerin serbest dolaşımı hakkındaki hükümlerinin yoruınlanınasını 
gerektirmiştir. Aşağıda, ağırlığı Demirel davasına vermek üzere, Toplulukta 
çalışan Türk işçileri ve onların aile bireyleri tarafından üye devlet 
mahkemelerinde açılan ve AT Adalet Divanı önüne gelen davalardan önemli 

09 Bkz. genel olarak, A.G. Tolh, “The Aulhority of Judgements of (he Europcan Cour of Justice: 
Binding Force and Legal Effects”, 4 YEL (1984), 1-77. 
19 Case 12/86, Meryem Demirel v. Stadt Sehwâbisch Gmünd, (1987 ECR 3719. 
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gördüklerimizi ayrıntılı olarak, diğerlerini ise, bir başlık altında kısaca 
inceleyeceğiz. 

2) Demirel Davası 

Bir Türk vatandaşı olan Meryem Demirel, oğluyla birlikte, 17 Mart 
1984 tarihinde, 1979 *dan beri orada bulunan kocasını ziyaret etmek amaciyla, 
Federal Almanya Cumhuriyeti topraklarına giriş yapmıştır. Meryem Demirel'in 
vizesi 9 Haziran (1984 tarihine kadar geçerli olmak verilmiştir ve şu 
sınırlamalrı taşımaktadır: yalnızca ziyaret amacı için geçerlidir; aile 
birleştirmesi için verilmemiştir; ücretli işlerde çalışma imkanı vermez. 

Bununla birlikte, Meryem Demirel, vize süresi dolmasına rağmen, 
hamile olduğu ve Türkiye'de geçim olanaklarına sahip olmadığı gerekçesiyle 
Türkiye'ye dönmemiş ve bir süre sonra da ikinci çocuğunu dünyaya getirmiştir. 

Bu arada, Meryenı Demirel'in kocasının çalıştığı Baden- Württemberg 
eyaletinde, 1982 ve 1984 yıllarında yaymlanan iki idari genelge vasıtasıyla, 
Topluluk üyesi ülke vatandaşı olmayan kişiler içim, aile birleştirmesinin şartları 
ağırlaştırılmıştır. Şöyle ki, Baden-Württemberg eyaletinde halen ikamet 
etmekte olan Topluluk üyesi ülke vatandaşı olmayan kişiler içim, o eyalette 
tamamlanması gerekli olan ikamet süresi üç yıldan sekiz yıla çıkarılmıştır. Bu 
durumda, 13 Eylül 1979 tarihinden beri o eyalette oturmakta olan Meryem 
Demirel'in kocasının, aile birleştirmesi hakkmdan yararlanmak için 12 Eylül 
1987 tarihine kadar beklemesi gerekecekti. 

28 Mayıs 1985 tarihinde, Meryem Demirel ve kocasının ikamet ettikleri 
Sehwâbiseh Gmünd şehrinin idari makamları, Meryem Demirel'e ülkeyi 
terketmesini, aksi takdirde sınırdışı edileceğini bildiren bir karar almıştır. 
Meryem Demirel'in bu karara karşı yaptığı itiraz, Stuttgart”daki Bölgesel İdari 
Otorite tarafından 9 Temmuz 1985 tarihinde reddedilmiştir, 
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Bunun üzerine, Meryem Demirel, 1 Ağustos 1985 tarihinde, her iki 
kararın da iptali amacıyla, Stuttgart İdare Mahkemesinde dava açmıştır. 
Mahkeme, davanın Ankara Anlaşmasının yorumlanmasını gerektirdiği kanısına 
vararak, davayı, AT Antlaşınasının 177'nci maddesi uyarınca Adalet Divanı 
tarafından verilecek bir ön kararı beklemek üzere askıya almıştır. 

Stuttgart İdare Mahkemesi tarafından Adalet Divanına yöneltilen sorular 
şunlardır: 

1. Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasındaki Ortaklık 
Anlaşınasının 12'nci ve Katma Protokolün 36'nci ınaddesi, Ortaklık 
Anlaşmasının ?nci maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, bir üye 
devlette yasal olarak ikamet eden Türk işçileri için geçerli serbest 
dolaşım hakkına, mevcut bir idari uygulananm değiştirilmesi 
şeklinde, yeni kısıtlamalar getirilmesi konusunda, üye devletlerde 
doğrudan uygulanabilir bir yasaklama getirmekte midir? 

2. Ortaklık Anlaşmasındaki “serbest dolaşım” deyimi, bir üye devlette 
ikamet eden Türk işçilerine, eşini ve reşit olmamış çocuklarını 
kendisiyle birlikte yaşamak üzere getirme hakkını verir mi? 

Hukuk Sözcüsü'?! (Advocate General) Marco Darmon, görüşünde, 
Adalet Divanının, Topluluğun taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda yer alan 
hükümlerin doğrudan etkisi (direct effect) konusundaki içtihadına atıf yaptıktan 
sonra, bu içtihattaki ölçütleri Ankara Anlaşmasının 7, 12 ve Katma Protokolün 
36'nci maddelerine uygulamıştır, 

“Doğrudan etki”. kavramı, Topluluk hukukuna AT Adalet Divanı 
tarafından kazandırılmıştır. Kavramın ne anlaına geldiği, Divan tarafından ilk 

122 kez Van Gend en Loos*” davasında verdiği kararda açıklanmıştır. Doğrudan 
etki, bir bireyin, bir üye devlet mahkemesi önünde, diğer bir gerçek veya tüzel 
  

' Hukuk Sözcülerinin ATAD içindeki işlevi için bkz. T. Arat, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Ankara 1993, s, 19-21, 
12 Case 26/62, Van Gend en Loos v. Nederlandse Adminisiratie der Belastingen, (1963) ECR 1. 
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kişi veya üye devlete karşı Topluluk hukuku kurallarını ileri sürebilme hakkını 

ifade etmektedir. Ancak, ileri sürülebilecek Topluluk hukuku kuralının belli 
özelliklere sahip olması gerekmektedir ki, bu da bizi Adalet Divanının 
uyguladığı “doğrudan etki testi”ne götürür. Buna göre, bir Topluluk hukuku 
kuralının doğrudan etkiye sahip olması için: yeterince kesin (precise) olması ve 

şarta bağlı olmaması (unconditional) gerekmektedir. 

Bununla birlikte, Adalet Divanı, uluslararası anlaşmalar söz konusu 

olduğunda, yukarıdaki iki ölçüte, bir üçüncüsünü eklemiştir. İlk olarak 
Bresciani'”, daha sonra Pabst?' ve Kupferberg'” davalarında, Divan, ilgili 
uluslararası oanlaşmaların hükümlerinin doğrudan etkiye sahip olup 

olmadıklarını değerlendirirken, herbir anlaşmanın amacını, hedefini ve söz 
konusu hükümlerin anlaşmanın bütünü içmdeki yermi de göz önünde 
tutmuştur. Bu üçüncü ölçüt, Po/ydor'”“ davasında, AET ve Portekiz arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşmasının, AT Antlaşmasının 30 ve 36'nci maddeleriyle 

benzerlik taşıyan, 142) ve 23'üncü maddelerinin istenmeyen etkilerini?” 
bertaraf etmek amacıyla kullanılmıştır. Ne var ki, uluslararası anlaşmalar söz 
konusu olduğunda, doğrudan etki testine eklenen bu üçüncü ölçüte karşm, bazı 

yazarlar, Divanı Topluluk hukukuna ait bir kavram olan doğrudan etki ilkesini, 
fazladan bir sınırlamaya tâbi tutmaksızın, farklı ilke ve kavramlarla şekiltenen 
ve daha esnek olan uluslararası hukuk sistemine uyarlamakla suçlamıştır. 2 

Doğrudan etki ilkesme ilişkm bu açıklamadan sonra, Hukuk Sözcüsünün 

bu ilkeyi ilgili hükümlere uygulayarak hangi sonuçlara vardığını 
inceleyebiliriz. 

'3 Case 87/75, Bresciani v. Amminisirazione Haliana detle Finanze, (1976) ECR 129, 
8 Case 17/81, Pabst & Richarz v. Haupizollamt Oldenberg, (1982) ECR 1331, 
125 Case 104/81, Haupizoflamt Mainz v. Kupferberg, (1982) ECR 3641, 
129 Case 270/80, Polydor v. Harleguin Record Shops, 11982) ECR 329. 
17 H.G. Schermers, “The Direct Application of (he Treaties with Third States; Note conceming (he 
Polydor and Pabst Cases”, 19 CML Rev, (1982), s. 568; ayrıca bkz. genel olarak E.L.M. Völker, “The 
Direct Efect of Internalional Agreements in (he Community?s Legal Order”, LIEI, 19834, 131-144, 
13 G. Bebr, “Community Agreements and (heir Possible Direct Effect”, 20 CML Rev, (1983), 5. 72;K. 

, Hailbronner, “Third Country Nationals and EC Law”, 4 Cifizens' Europe, Rosas/Antola (Eds.), 
London 1995, s, 190, 
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Hukuk Sözcüsü, Ankara Anlaşmasının 12'nci maddesine ilişkin 
değerlendirmesinde, bu hükmün sadece bir programın çerçevesini çizdiğini; 
açık, kesin ve şartsız bir yükümlülük içermediğini; bu bakından da doğrudan 
etkiye sahip olmadığını belirtmiştir. 

Daha sonra, Katma Protokolün 36'ncı maddesini değerlendirmeye geçen 
Hukuk Sözcüsü, Ortaklık Konseyinin, 36'ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca, 
Ankara Anlaşmasının 12'nci maddesindeki ilkeleri uygulamaya koymak 
amacıyla, 2/76 ve 1/80 sayılı kararlardaki hükümlerden başka hüküm kabul 
etmediğini dikkate alarak, bu madde hükmünün de doğrudan etkiye sahip 
olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Hukuk Sözcüsü, 36'nci maddede 
belirlenen tarihin (30 Kasım 1986) geçmesinin, gerekli Ortaklık Konseyi 
kararları alınmadıkça, Türk işçilerinin serbest dolaşımı bakımından hiçbir 
hukuki sonucunun olmadığını ifade etmiştir. Anılan tarihin dolmasmdan önce, 
işçilerin serbest dolaşımı amacmi gerçekleştirmeye yönelik Ortaklık Konseyi 
kararlarının alınmamış olmasının, akit tarafların bu konuda bir anlaşınaya 
varma konusunda yaşadıkları güçlüğün bir ifadesi olduğunu ileri süren Hukuk 
Sözcüsü, ilgili hükümlerin (12 yıllık sürenin, 30 Kasım 1986'da dolmuş olması 
gerekçesiylel içerikleri açıkça belirlenmeden uygulanmasının, uluslararası bir 
sözleşmenin ve bu sözleşmenin kademeli biçimde uygulanmasının karşılıklı 
anlaşmaya dayalı doğasına aykırı olduğunu savunmuştur, 

Hukuk Sözcüsü, son olarak, AT Antlaşınasının 5'inci maddesiyle benzer 
bir lafza sahip Ankara Anlaşmasının 7(2)'nci maddesine ilişkin görüşlerini 
belirtmiştir. Ona göre, 7(2)'nci maddedeki ilkenin, akit taraflar bakımından 
doğrudan etki yaratan Obi yükümlülük doğurması, ancak özelliikleri iyi 
tanımlanmış hükümlerle birlikte dikkate alındığında mümkündür, oysa 
içerikleri somutlaşmamış 12 ve 36'ncı madde hükümleri için böyle bir durum 
söz konusu değildir. Hukuk Sözcüsü, 7(2)'nci maddenin bir hareketsizlik şartı 
(stand-still clause) getirdiğinin kabul edilmesi halinde bile, bumm işçilerin 
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serbest dolaşımı açısından etkisinin değerlendirilemeyeceğini, çünkü serbest 
dolaşımın kapsamının belli bir zamanda tanımlanmasının mümkün olmadığını 
ileri sürmüştür. 

Hukuk Sözcüsü, ayrıca, Katma Protokolün 36 ve 41'inci maddeleri 

arasında bir karşılaştırına yaparak, 41'inci maddenin, 36'ncı maddenin aksine, 

açık bir hareketsizlik şartı içerdiğini belirtmiştir. 

Adalet Divanı, kararında, Hukuk Sözcüsünden farklı olarak, “doğrudan 
etki”. deyimi yerine “doğrudan uygulanabilirlik” deyimini kullanmıştır. Esasen, 

Divan, birbirinden farklı olan bu iki kavramı, bazen aynı karar metninde, 
birbirinin yerine geçecek şekilde kullanmaktadır.'? Ancak, Divanın, “doğrudan 
uygulanabilirlik”ten kasdı, Demirel davasında da olduğu gibi, çoğu kez 
doğrudan etki olmaktadır; çünkü doğrudan etki testini uygulamaktadır. 

Küçük bir parantez açmak gerekirse, “doğrudan uygulanabilirlik”, 

Topluluk hukukunda, tüzüklere (regulations) özgü bir niteliktir (AT-A, m. 189 

(2). Topluluk tüzükleri, herhangi bir iç hukuka aktarma işleminin konusu 

olmaksızın, üye devletlerin hukuk sistemine bir bütün olarak girer ve ulusal 
mevzuatın üstünde yer alır. Başka bir deyişle, Topluluk tüzüğüne aykırı olan 
ımevcut mevzuat uygulanmaz ve yine bn tüzüğe aykırı yeni ınevzuat 

çıkarılamaz, Bir tüzüğün hükümleri arasında doğrudan etkiye sahip hükümler 
olabileceği gibi, ilâve uygulama tedbirleri alınmasmı gerekli kılan, dolayısıyla 

doğrudan etkili olmayan htikümler de bulunabilir,“ 

Adalet Divanı, Haegeman'”” davasında verdiği karara atıf yaparak, 
Konsey tarafmdan, AT Antlaşmasınınn 228 ve 238'inci ımaddeleri uyarınca 

19 Örneğin bkz, Case 104/81, Haupizollamt Mainz v. Kupferberg, 11982) ECR 3641, para, 21 ve 26. 
19 Bkz. genel olarak; J.A. Winter, “Direct Applicability and Direct Effect: Two Distinct and Different 
Concepts in Community Law”, 9 CML Rev. (1972), 425-438); P, Pescatore, “The Doctrine of Direct 
Effect: An Infant Disease of Community Law”, 8 EL Rev, (1983), 155-177 ve T.C. Hartley, The 
Foundations of European Community Law, 3“ ed. Oxford 1994, 5. 206-210, 
I Case 181/73, Haegeman v. Belgium, (1974) ECR 449, 
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yapılmış olan anlaşınaların, Topluluğu ilgilendirdiği ölçüde, Antlaşmanın 
177(1X(b) maddesi anlamında, Topluluk organlarından birinin tasarrufu 
sayılacağını ve yürürlüğe girmelerinden itibaren, bu anlaşmaların Topluluk 
hukukunun bir parçası haline geldiğini hatırlatmış ve Divanın böyle bir 
anlaşmayı yorumlama konusunda yetkili olduğunu belirtmiştir. 

Divan, daha sonra, geçmiş içtihadıyla uyumlu olarak, üçüncü bir ülkeyle 
yapılan bir anlaşma hükmünün de, bu hükmün lafzı, amacı ve anlaşmanın 
mahiyeti de göz önünde tutularak, etkileri ve uygulanması bakımından ilâve bir 
tedbirin alınmasını gerektirmeyen, açık ve kesin yükümlülük içermesi 
durumunda, doğrudan etkiye sahip olabileceğini belirtmiştir. 

Divan, Ankara Anlaşmasınm 12 ve Katma Protokolün 36'nci 
maddelerini zikrettikten sonra, Ortaklık Konseyinin 36'ncı madde hükmü 

çerçevesindeki rolünü vurgulamıştır, Divana göre, Protokolün 36'ncı maddesi 
Ortaklık Konseyine, gümrük birliğinin kurulması ve ekonoınik politikaların 
yaklaştırlması sonucu ortaya çıkacak ekonomik ve siyasi mülahazalar uyarınca, 
işçilerin serbest dolaşımının tedrici olarak gerçekleştirilmesi için, Ortaklık 
Konseyinin gerekli görebileceği düzenlemelere uygun ayrıntılı kurallar koyma 
konusunda münhasır yetki vermektedir. Divan, bunun sonucu olarak, 12 ve 
36'ncı maddelerin, esasen sadece bir program getirdiğini ve işçilerin serbest 
dolaşımını doğrudan düzenleyecek ölçüde kesin ve şartsız olmadığı görüşüne 
varınıştır, 

Divan, Ankara Anlaşmasının 7(2)'nci maddesinin ise, akit taraflara 
yalnızca genel bir yükümlülük getirdiğini; bireylere, Anlaşmanın diğer 
ınaddeleri (AA, m. 12 ve KP, m. 36) ile verilmemiş bir hakkı veremeyeceğini; 
dolayısıyla 7(2)'nci maddeden, üye devletlerin hukuk sistemlerinde aile 
birleştirmesine ilişkin yeni sınırlamalar getirmeleri konusunda bir yasak 
bulunduğu sonucunun çıkarılamayacağını belirtmiştir. 
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3) Sevince Davası 

Türk işçilerinin Toplulukta serbest dolaşımı konusunda, Demirel 
davasından sonra Adalet Divanı önüne gelen ikinci dava olan Sevince”? 
davasında, bu kez Divanın yorumunun talep edildiği husus, 2/76 ve 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararlarının ilgili hükümleri idi. 

Divan bu davada, Ortaklık Konseyi kararlarının da, etki kazandırdıkları 
Anlaşmayla doğrudan bağlantılı olmaları sebebiyle, tıpkı Anlaşma gibi, 
yürürlüğe girmelerinden itibaren, Topluluk hukuk sisteminin bir parçası 

olduğunu” ve böylece Türkiye-AT Ortaklık Konseyinin 2/76 ve 1/80 sayılı 
Kararlarının da AT Antlaşmasının 177'nci maddesinin kapsamına girdiğini, 

dolayısıyla bu Kararları yorumlama yetkisinin kendisinde olduğunu ifade 
etmiştir. 

Salih Zeki Sevince adlı vatandaşımızın Hollanda'da çalıştığı sürelerin, 

her iki Ortaklık Konseyi Kararının kapsadığı döneme de tekabül etmesi 

dolayısıyla, Divan her iki Karardaki ilgili hükümler hakkında yorum yapmak 
durumunda kalmıştır. Divan, Anlaşma hükümlerinin muhtemel doğrudan 

etkisini değerlendirirken kullanılan ölçütlerin, Ortaklık Konseyi kararlarındaki 
hükümlerin değerlendirilmesinde de kullanılması gerektiğini belirtmiş ve bu 
ölçütleri kullanarak yaptığı değerlendirme sonucunda, 2/76 sayılı Kararın 
2(1)Xb) ve 7'nci maddeleri ile 1/80 sayılı Kararın 6(1) maddesinin üçüncü 
bendi ve 13'üncü maddesinin Toplulnk tiyesi devletlerde doğrudan etkiye sahip 

olduğuna karar vermiştir. 

32 Case C-192/89, SIZ, Sevince v. Sfaafssecretaris van Justitie, (1990) ECR 1-3461. 
* Divan aynı sonuca daha önce Türkiye-AT Ortaklık Konseyinin 2/80 sayılı Kararının 

yorumlanmasına ilişkin davada da varmıştır (Bkz. Case 30/88, Greece v. Commission, (1988) ECR 
3711, para.14.). ' 
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4) Taflan-Met Davası 

Taflan-Met””” davası, 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 
uygulanmasını ilgilendiren ilk davadır ve ilginçtir ki, 1994 yılına kadar Divanın 
önüne üye ülke mahkemeleri aracılığıyla bu konuda bir dava gelmemiştir. 
Esasen bu dava birleştirilmiş bir davadır. Davalardan biri, Z.Taflan-Met, $. 
Altun-Başer, E. Andal-Buğdaycı ile Hollanda Sosyal Sigorta Kurumu; diğeri 
ise O. Akol ile Hollanda Meslek Odaları Birliği arasındadır. İlk davadaki 
davacıların, eşleri ölmüş bayan davacılar olmaları sebebiyle, kızlık soyadları da 
kullanılınıştır. 

Divan, öncelikle 3/80 sayılı Kararın yürürlüğe giriş tarihine ilişkin 
belirsizliği kaldırmıştır. Daha önce de değindiğimiz gibi,” 2/76 ve 1/80 sayılı 
Kararların aksine, 3/80 sayılı Karar hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin 
bir hüküm içermiyordu. İşte Divan, Ankara Anlaşmasının Ortaklık Konseyi 
Kararlarına atfettiği bağlayıcı niteliği dikkate alarak, 3/80 sayılı Kararın, kabul 
edildiği tarih olan 19 Eylül 1980 günü yürürlüğe girmiş sayılacağına karar 
vermiştir. 

Öte yandan, Divan, Hollanda Yüksek İdare Mahkemesinin kendisine 
yönelttiği, 3/80 sayılı Kararın 12 ve 13'üncü maddelerinin üye devletlerde 
doğrudan etkiye sahip olup olınadığına ilişkin soruyu olumsuz yanıtlamıştır. 
Divana göre, 3/80 sayılı Kararın uygulanması için gerekli olan ilâve tedbirler 
alınmadıkça, anılan hükümlerin doğrudan etki doğurınaları, dolayısıyla 
bireylerin üye devlet ımahkemelerinde bu hükümlere dayanmaları ınümkün 
değildir. Divan, ayrıca, Komisyonun 8 Şubat 1983 tarihinde, 3/80 sayılı 
Kararın Toplulukta uygulanmasını sağlamak üzere bir Konsey Tüzüğü 
önerisi!“ sunduğunu ve fakat bu önerinin Konsey tarafından henüz kabul 
edilmediğini de hatırlatmıştır. 

34 Case C-27794, 2. Taflan-Met v. Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, 11996) ECR 1-4085, 
"5 Bkz, yuk,, 8. 77. 
“0JC110,25.4.1983,5. 1 

88 



Buna karşılık doktrinde, Divanın Taflan-Met davasına ilişkin kararını 
vermesinden önce bu davayla ilgili olarak ileri sürülen görüşlerden birinde”? 
3/80 sayılı Kararın hükümlerinin doğrudan etkiye sahip olduğu, diğerinde!” ise 
Divanın Magrep ülkeleriyle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin içtihadıyla 
uyumlu olarak en azından ilgili üye devlet vatandaşlarıyla eşit muameleye tâbi 
olma hakkının doğrudan etkisini karara bağlaınası gerektiği savunulmuştur. 

5) Diğer Davalar 

Bu başlık altında, Toplulukta yaşayan Türk işçileri ve onların aile 
bireyleri tarafından, Türkiye AT Ortaklık Konseyi kararları hükümlerinden 
yararlanmak amacıyla Topluluk üyesi devletlerin mahkemelerinde açılan ve 
Adalet Divanı önüne gelen diğer davaların, anılan kararların hangi hükümlerini 
ilgilendirdiğine değinilecektir. 

Kuş'” davasında, Divan, 1/80 sayılı Kararm 6(1) maddesinin birinci ve 
üçüncü bentlerinin doğrudan etkiye sahip olduğunu ve bu hükümlerdeki şartları 
gerçekleştiren bir Türk işçisinin, gerek çalışma gerek oturına (residence) iznini 
yeniletmek için bu hükümlere dayanabileceğine karar vermiştir. Divan, bu 
davada çalışma hakkı ile oturma hakkı arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek, 
ikincisi olmadan birincisinin de bir anlam ifade etmeyeceğini belirtmiştir. 

Eroğlu!“ davası, 1/80 sayılı Kararın 6(1) ve 7(2) maddelerinin 
yorumuyla ilgilidir. Adalet Divanı, 6(1)'ncı maddenin doğrudan etkiye sahip 
olduğunu ( tektarladıktan Ove bu maddedeki şartların (o gerçekleşip 
gerçekleşmediğini inceledikten sonra, 7(2)'nci maddenim de, Türk işçilerinin 
ilgili üye devlette bir mesleki eğitin kursunu tamamlayan çocuklarınun iş 

“7 M. Cremona, “Citizens of Third Countrics: Movement and Employment of Migrant Workers within 
(he European Union”, LLEH, 1995/2, s. 110. 
138 S, Peers, “Towards Eguality; Actual and Potentiai Rights of Third-Counuy Nationals in (he 
European Union”, 33 CML Rev. (1996), &. 34. 
139 Case C-237/91, Kazım Kuş v. Landeshauptstadt Wiesbaden, (1992) ECR 1-6781, 
149 Case 0-355/93, Hayriye Eroğlu v. Land Baden-Württemberg, (1994) ECR 1-5113, 

89 



tekliflerini kabul etmesi konusunda, açık, kesin ve şartsız bir hak içerdiğini, 

dolayısıyla doğrudan etkiye sahip olduğuna hükmetmiştir, 

“1 davasında, Divan, bir Türk işçisinin iş ilişkisinin (uluslararası Bozkur! 

bir kamyon sürücüsü olarak), belli bir üye devlet toprağıyla sıkı bir bağı olup 
olmadığı konusunda karar verme konusunda, o üye devlet mahkemelerinin 
yetkili olduğunu belirtmiştir, Öte yandan, Divan, 1/80 sayılı Kararın çalışma 
sürelerinin hesaplanmasına ilişkin 6(2) maddesini de yorumlamış ve bu 
hükmün, bir üye devletin 

yasal işgücü piyasasına dahil bulunan bir Türk işçisine, kendisini sürekli olarak 
işgöremez hale getiren bir iş kazasını takiben, o üye devlet topraklarında kalma 
hakkı vermediğine karar vermiştir. 

Tetik”? davasında, Divan, yine 1/80 sayılı Kararın 6(1)'ncı maddesini 
yorumlamış ve bir Türk işçisinin Topluluk üyesi bir devlette dört yıllık yasal 
çalışmadan sonra, o üye devlette herhangi bir ücretli işe girebilme hakkınm, o 
işçiye makul bir iş arama süresi tanımayı da zorunlu kıldığına karar vermiştir. 

Kadıman'”” davasında, Divan, 1/80 sayılı Karann 6(1) ve 7(2)'nci 
maddeleri gibi, 7(1) maddesinin de üye devletlerde doğrudan etkiye sahip 
olduğuna hükmetmiştir ve hükümde öngörülen koşulları yorumlamıştır. 

Eker!” davası, 1/80 sayılı Kararın 6(1)*ncı maddesinin birinci bendinin 
yorumlanmasına ilişkindir. Divan, anılan hükümde öngörülen bir yıllık 
kesintisiz çalışma şartının, çalışma izninin uzatılması bakımından vazgeçilmez 
olduğu görüşüne varmıştır. 

14! Case C-434/93, Ahmet Bozkurt v. Staatssecretaris van Justitie, (1995) ECR 1-1475. 
M2 Case C-171/95, Recep Tetik v. Land Berlin, (1997) ECR 1-329. 
9 Case C-351/95, Selma Kadıman v. Land Bavaria, (1997) ECR 12133, 
1 Case C-3B6/95, Sileyman Eker v. Land Baden-Württemberg, (1997) ECR 1-2697, 
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Kol'* davasında, Divandan, 1/80 sayılı Kararın 6(1)'ncı maddesindeki 
“yasal çalışma” (legal employment) deyiminin yorumlanması talep edilmiştir. 
Divan, Türk işçisinin hileli bir beyanla elde ettiği ikamet izninden yararlanarak 
üye ülkede 6(1)'ncı maddede öngörülen süreler boyunca çalışmasının, 
kendisine bu maddede öngörülen hakları sağlamadığılna karar vermiştir. 

Ertanır'*9 davasında, Divan, 1/80 sayılı Kararın 6(3)'ncı maddesini 
yorumlayarak, bu hükmün yalnızca üye devletlerin , 6ncı maddenin 
uygulanması için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğüne açıklık getirdiğini, 
yoksa belli kategorideki Türk işçilerini 6(1)'ncı maddenin üç bendinde 
tanınmış bulunan haklardan mahrum edecek ulusal mevzuat kabul etme yetkisi 
vermediğini belirtmiştir. Öte yandan, Divan, Türk işçisinin, 6(2Y'ncı madde 
kapsamına girmeyen, geçerli bir çalışma veya oturma izni olmadığı kısa 
sürelerin, üye devletin bu sürelerin hukukiliğini sorgulamayıp, bilakis davacıya 
yeni çalışma veya oturma izni verdiği gerekçesiyle, 6(1)'ncı maddede sözü 
edilen “yasal çalışnıa süresi” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşüne 
varmıştır. 

Günaydın!”” davasında, Divan, 1/80 sayılı Kararın 6(1)'ncı maddesini 
yorumlayarak, bu maddedeki objektif koşulları yerine getiren Türk işçilerinin, 
bir üye devlete ilk girişleri sırasında, o üye devletin yetkili makamları 
tarafından kendilerine şart koşulan bir takımı sınırlamaları kabul etmiş olsalar 
bile, 6(1)'de öngörülen haklardan yararlanacağını hükme bağlamıştır. Divan, 
ancak, üye devlet mahkemesinin, Türk işçisinin, mesleki eğitimini 
tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanı, sırf 6(1)'deki 
koşulları gerçekleştirmek amacıyla yaptığını tespit etmesi halinde hakkın 
kötüye kullanılması durumunun söz konusu olacağını belirtmiştir. 

  

1 Case C-285/95, Suat Kol v. Land Berlin, (1997) ECR 1-3069. 
145 Case C-98/96, Kasını Ertanır v. Land Hessen, (1997) ECR 1-5173. 
U? Case C-36/96, Faik Günaydın and others v. Freistaat Bayern, (1997) ECR 1-5143, 
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F. Kalkınma Planlarında Serbest Dolaşım 

İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, genel olarak yurt 
dışındaki işçilerle ilgili sorunlara, beklentilere ve alınacak tedbirlere yer 

verilmiştir. İkinci Planda (1968-1972), yurt dışında çalışmaya giden işçilerin 
yurda dönüşlerinde, yurt dışında edindikleri bilgi ve görgüyü Türkiye'de 

kullanmalarının modernleşmeyi hızlandırıcı etkisine ve işçi tasarruflarının ülke 
ekonomisine yaptığı olumlu katkıya değinilmiştir. “* Üçüncü Planda (1973¬ 
1978) ise, 1963 yılından sonra hız kazanan yurt dışına işgücü göndermelerinin 
yurt içindeki istihdam sorununu geçici de olsa hafiflettiği belirtilmiştir." 

Türk işçilerinin Avrupa Topluluğunda serbest dolaşımı konusunda bir 
ifadeye ilk kez Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983) 
rastlanmaktadır. Burada, Türk işçilerinin serbest dolaşımı ve sosyal güvenliği, 

Topluluğun çeşitli güçlükler çıkardığı ve yükümlülüklerini yerine getirmediği 
konular arasında sayılmıştır. ** 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989) ise, Türkiye'nin 
Topluluğa tam üye olmadan dahi işçilerin serbest dolaşımının kademeli olarak 
gerçekleştirilimesi hakkını elde etmiş olduğu ve Türkiye'nin bu haktan 
vazgeçmeyerek gerekli gördüğü tüm tedbirleri alacağı vurgulanmıştır. “ 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınına Planında (1990-1994) da Beşinci Plandaki 
ifadeye benzer bir ifade yer almış, ortaklık ilişkileri çerçevesinde elde edilmiş 
bulunan işgücünün serbest dolaşımı hakkından vazgeçilmeyeceği ve bu hakkı 
kullanılabilir hale getirme yolundaki girişimlerin sürdürüleceği belirtilmiştir.” 

8 DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Ankara 1967, s. 142. 
!'“ DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1978), Ankara 1973, s. 656. 
"9 DPT, Dördüncü Beş Yıltık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara 1979, s. 70. 
"“İ DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Ankara 1985, s. 31. 
"2 DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınına Planı (1990-1994), Ankara 1989, 5. 29. 
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Nihayet Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000), Ankara 
Anlaşması ve Katma Protokolün kişilerin serbest dolaşımına ilişkin 
hükümlerinin uygulanınası yolunda çaba harcanacağı, öncelikle işgücünün 
serbest dolaşımı bakımından Topluluk üyesi devletlerde çalışmakta olan Türk 
işçileriu ve aile bireylerinin — hukuki durumlarının iyileştirilmesine ilişkin 
Türkiye-AT Ortaklık Konseyi kararlarının üye devletler (o tarafından 
uygulanmasının temin edilmesine çalışılacağı ifade edilmiştir, "5 

  

!3 DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara 1995, 5. 85. 
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V. o DEĞERLENDİRME 

Avrupa Birliğinde, Antlaşma ve ikincil mevzuat hükümleriyle 
gerçekleştirilmek istenen işçilerin serbest dolaşımı, uygulamada umulanın çok 

altında kalmıştır. Başka bir deyişle, hukuken (de ;wre) mümkün hale getirilen 
serbest dolaşım, fiilen (de fac(o) beklenildiği ölçüde gerçekleşememiştir."” i 

Tablo ide, 1992 yıli itibarıyla şimdiki AB üyesi ülkeler arasında 
meydana gelen göçe ilişkin rakamlar yer almaktadır. Söz konusu rakaınlar 

işçiler dışındaki grupları da kapsamaktadır ve bunların toplamı dahi, 1992 

yılında 368 ımilyon'”” civarında olan AB nüfusunun, yaklaşık 961.3'ü gibi 
düşük bir oranında kalmaktadır. Ayrıca, Komisyon tarafından hazırlanan “1997 
Yılı İstihdam Raporu”nda, AB içindeki işgücü hareketlerinin çok düşük 
olduğu, AB ülkelerindeki çalışma çağındaki nüfusun, ancak “o 2'den az bir 

kısmının diğer AB ülkelerinden gelen kişilerden oluştuğu belirtilmektedir." 

İşgücünün serbest dolaşımını teşvik edilmesi, Topluluk stratejisine 
uygun olmakla birlikte, daha az gelişmiş düzeyde olan üye ülkelerden 

diğerlerine olabilecek iç göçe ilişkin korkular, geçmişten beri Topluluk 

kamuoyunda olagelmiştir. Avrupa Topluluğunda 1960'larda işçilerin serbest 
dolaşımı tartışılırken, diğer üye devletlerin işgücü piyasalarının İtalyan 
işçilerinin akınına uğrayacağından korkuluyordu. Bunun nedeni, o dönemde 
İtalya'nın Avrupa'da göç veren ülkelerin başında gelınesiydi. Ne var ki, 1962 
ile 1972 yılları arasında çalışmak üzere kuzeydeki üye ülkelere giden İtalyau 
işçilerinin sayısı korkulduğu kadar yüksek olmamıştır.” 

54 5. Hansen/), Nielsen, Ar Economic Analysis of he EU, London 1997, s. 65, 
1 Eurostat, Statistics in Focus- Population and Soçiaf Conditions, 19937). 
5 Europzan Commission, Employment in Europe 1997, Luxembourg 1997, 5. 9, 
7 Wemer, a.g.e,, 5, 161, , 
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Diğer taraftan, Toplulukta işçilerin serbest dolaşımı çıkarılan mevzuatla 
aşamalı biçimde gerçekleştirildikçe, uygulamada bu hakkı kullananların 
sayısında meydana gelen azalma dikkati çekmiştir. Bunun nedeni, AT 
Antlaşmasında öngörüleu geçiş döneminin souu (ki, gerek gümrük birliği, 
gerek işçileriu serbest dolaşımı Antlaşmada belirlenen tarihten önce, 1968 yılı 
itibarıyla gerçekleştirilmiştir) ile İtalya'daki göç eğilimi taşıyan işgücü 
birikimiuin tükenmesi olgusunun bir araya gelmiş olmasıdır. İtalya'daki hızlı 
ekonomik gelişme de, söz kouusu eğiliinin azalmasında etkili olüruştur. 
1960'ların başında Topluluk-içi işgücü göçünün toplam işgücü göçüne oraül 
“o 60 iken, bu oran on sene sorna “o 20'ye düşmüştür,” 

Hızla büyüyen kuzey-batı Avrupa ekonomilerinin Hâve işgücü ihtiyacı, 
1973 yılındaki petrol krizine dek, üçüncü ülkelerden geleu büyük sayıda işçi 
göçüyle karşılanmıştır. Bu göç de, Topluluk-içi işgücü göçünün payını azaitan 
bir etken olmuştur.'”* 

Topluluğa yeni katılmaların etkisi de bu eğilimi bozmaınıştır. 1973'te 
Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'nıu, 1981'de Yunanistan'ın ve 1986'da 
İspanya ile Portekiz'in Topluluğa katılmaları işgücü göçü patlamalarına yol 
açmamıştır. Özellikle, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'den Topluluğa olan göç 
durma noktasma geldiğinde bu ülkeler Topluluğa katılmışlardır.“ Buradan, 
Topluluğun üye kabulünde, yeni girecek ülkenin işgücü yollama hacmini de 
dikkate alarak hareket etmektedir. İşsizlik durumu sorun yaratabilecek ülkeler 

için, katılma antlaşmalarına, üyelik sonrası dönemi kapsayan, serbest dolaşımı 
yayıcı hükümler de getirilebilmektedir. Örneğin, Yunauistan yanında, İspanya 
ve Portekiz için bu gibi düzenlemeler söz konusu olmuştur. Tablo 2'de AB 
ülkelerinde çalışmakta bulunan İspanyol işçilerin sayısı yer almaktadır. İspanya 
Topluluğa 1986 yılında katılmakla birlikte, İspanyol işçilerin Topluluk serbest 
dolaşım hükümlerinden yararlanmaya başlamaları, | Ocak 1992 tarihinden 
  

"SL, Tsoukalis, 74e New European Econonıy Revisited, Oxford 1997, s, 118-119, 
'3 Molle, a.g.e., 5. 197. ' 
9“ Werner, a.g.e, $. 161; Tsoukalis, a.g.e,, &. 118. 
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Tablo 2: AB Ülkelerinde Çalışan 
İspanyol İşçiler (Bin Kişi) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Belçika 14.3 14.5 
Danimarka 

Almanya 69.4 67.3 66.3 63.9 59.6 61.7 59.1 56.4 
Yunanistan 

Fransa 1144 101.5 108.5 98,9 81.6 81.9 84.2 82.1 
İrlanda 

İtalya 

Lüksemburg 10 1,0 10 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 
Hollanda 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 70 70 
Avusturya 

Portekiz . . . 39 40 42 4.55 47 
Finlandiya 
İsveç 

Birleşik Krallık | 15.0 250 16.0 20.0 20.0 18.0 26.0 17.0 

                
  

Kaynak: OECD, Trends in ntemational Migration, Annual Report 1996, Paris1997. 



itibaren mümkün olmuştur. Ancak, tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı 
üzere, söz konusu tarihten sonra, diğer üye ülkelerde bulunan İspanyol işçilerin 
sayısında belirgin bir artış gözlenmemiştir. Burada hatırlanması gereken önemli 
bir husus şudur: işçilerin serbest dolaşım AT Antlaşmasının temel 
hükümlerinden biridir. Üye ülkelerin herhangi biri için bu hakkın belirsiz bir 
süre askıya alınması veya kaldırılması düşünülemez. 

Topluluk içinde işçilerin serbest dolaşımını olumsuz olarak etkileyen 
16 etkenlerin başında, dil sorunu ve kültür farklılıkları gelmektedir.'“' Topluluk¬ 

içi göç incelendiğinde, işçilerin dil ve Kültür bakımından (veya farihse! 
sebeplerle) yakın buldukları ülkeleri tercilı ettikleri, elde edilecek geli; 

düzeyinin ikinci planda kalabildiği görülmektedir. Örneğin, İrlandalı işçiler 
genellikle Birleşik Krallık'a, İspanyol ve Portekizli işçiler ise, Fransa ve 
Almanya'ya göç etmektedirler. “? 

Yine, Toplulukta geçerli yüksek işsizlik oranları işçilerin serbest 

dolaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, İspanya'daki işsizler 
Alınanya ve Fransa'da eskiden olduğu gibi kolay iş bulamamaktadırlar. 

İşçilerin serbest dolaşımını olumsuz biçimde etkileyen bir diğer etken 
olarak, Topluluk üyesi ülkeler arasında yaşam standardı ve ücret farkının 
azalmış olması gösterilmektedir."©* 

Diğer taraftan, Topluluk mevzuatının da  işçileriu Topluluk içinde 
serbest dolaşımına bir engel teşkil etmiş olabileceği savunulmuştur. Şöyle ki, 
işverenler açısından yabancı işçileri cazip kılan hususun, bu işçilerin ulusal 

işgücü piyasasını düzenleyen mevzuata tâbi bulunmamaları sonucu düşük ücret 

“Si J. Pelkmans, Ewropean Integration, Harlow 4997, s. 136; Hansew/Nielsen, a.g.e., $. 65; Tsoukalis, 
1.8.6, 5. 120; Werner, a.g.e,, 5, 165; Molte, a.g.e, 5. 210. 'S P. Teague, The European Community: Social Dimension, London 1989, s, 45-16; Molle, &.g.e,, 5. 
200-201. 
!“ Tsoukalis, a.g.e., 5. 119. 
"“İ Tsoukalis, a.g.e., 5. 119; Molle, a.g.e, 5. 210, 
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kabul etmeleri ve daha kolay işten çıkarılabilmeleri olmaktadır. Oysa, Topluluk 

mevzuatı uyarınca, tüm Topluluk işçilerinin çalıştıkları üye ülke işçileriyle aynı 

haklardan yararlandırılınaları, göçmen işçileri bir çok işveren nazarında tercih 
edilebilir olmaktan çıkarmıştır.“ 

Nihayet, işgücü piyasasının yapılanma şekli de, iç göç bakımmdan 

önem taşımaktadır. Topluluk çapında, federal devletlerdekine benzer biçimde 
ortak bir işgücü piyasasının oluşturulamamış olmasmın işçilerin serbest 
dolaşımının çok sınırlı kalmasında etkili olduğu öne sürülmüştür.“ Topluluk 
çapmda bir işgücü piyasası oluşturulabilmesi için gerekli şartlar şöyle 
sıralanmaktadır: üye devletlerin işgücü piyasalarını düzenleyen ulusal 

mevzuatlarm birbirine yaklaştırılması; diplomalarm denkliklerinin karşılıklı 
tanınması; Topluluk çapında sosyal korumadan yararlanma ve diğer 
destekleyici tedbirler olarak belirtilmektedir. “” Sayılan bu şartların 
uygulamadaki durumu aşağıda sırasıyla değerlendirilmektedir: 

Üye devletlerin işgücü piyasalarını düzenleyen ulusal mevzuatlarda; 
asgari ücret, toplu sözleşme, işe alma ve işten çıkarma, haftalık çalışına süresi, 

esnek iş sözleşmeleri gibi konularda birbirmden çok farklı hükümler 
bulunmaktadır. Anılan mevzuatların farklılığı ve karmaşıklığı, serbest dolaşım 
hakkını kullanmak isteyen işçiler üzerinde caydırıcı bir etki yapınaktadır. 
Birçok işçi, çalışmak istediği üye devletteki imkanları ve riskleri tatmin edici 

bir biçimde öğrenmek imkanından mahrumdur, Aynca, üye devlet 
nıevzuatlarındaki çoğu hüküm, dolaylı biçimde, diğer üye devletlerin işçilerinin 

çalışmak istedikleri üye devletin işgücü piyasalarına girmesini riskli, masraflı 

ve uygulanamaz hale getirmektedir. Bu bakımdan, üye devletlerin işgücü 
piyasalarına ilişkin ulusal mevzuatlarının birbirine yaklaştırılması önem 
taşımaktadır.'** 

*65 Tsoukalis, a.g.e., 5. 119. 
1“ Pelkmans, a.ge,, 5. 136. 
17 Pelkmans, a.g.e., 5. 137. 
"8 Peikmans, a.g.e., 5. 137. 
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Diploma denkliklerinin karşılıklı olarak tanınması konusunda, yukarıda 
değinilen 89/48 ve 92/51 sayılı Direktiflere karşın, bu Direktiflerde öngörülen 
yeterlilik testinin (aptitude test) serbest dolaşıma bir engel oluşturabileceği de 
öne sürülmektedir.'“ 

Sosyal güvenlik alanında ise, Topluluk çapında asgari bir sosyal 
korumadan yararlanmanın mümkün olmamasının, özellikle serbest dolaşımdan 
yararlanmak isteyen İşsiz kimselerin, risk almaları anlamına geleceği 

vurgulanmaktadır. 1 Bilindiği gibi, AB üyesi devletlerin sosyal güvenlik 
sistemleri birbirinden farklıdır ve henüz bu sistemlerin uyumlaştırılması SİZ 
konusu olmamıştır. Topluluk, şimdilik, sadece üye ülkeler arasında yer 
değiştiren işçilerin daha önce bulundukları üye ülkede kazandıkları sosyal 
güvenlik haklarının veya bu haklara temel teşkil eden sigortalılık sürelerinin 
kaybıni önlemek üzere çıkarılmış bulunan, daha önce değinilen 1408/71 ve 
574/72 sayılı Tüzükleri uygulamakla yetinmektedir. Diğer yandan, üye ülkeler 
sosyal güvenlik sistemlerinin kendi işçilerine sağladıkları ayrıcalıklar ve 
farklılaştırılmış imkanların da yer değiştirmeyi caydırıcı etki de bulunacağı 
açıktır, 

İşgücünün serbest dolaşımını destekleyici tedbirlere örnek olarak ise, 
göçmen işçilere ilgili üye devlette uygun fiyatla konut temin edilmesi, sağlık 
sigortasından kolaylıkla yararlanabilineleri gösterilebilir. Destekleyici tedbirler 
konusunda getirilen Topluluk düzenlemeleri de yetersiz bulunmaktadır."” 

Topluluk çapında bir işgücü piyasası oluşturmanın şartları bu şekilde 
sıralanmakla beraber, üye devlet bürokrasilerinin ulusal işgücü piyasalarının 
yukarıda değinilen farklı boyutlar itibarıyla, farklı kimliklerini daha uzun süre 
korumak arzusunda oldukları ve Topluluk içinde büyük işgücü hareketlerini 
  

!9 Peikmans, a.g.€,, 5. 139. 
1“ Pelkmans, 2.g.e., 5. 149-140. 
17! Pelkmans, a.g.e. 5, 140, 
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siyasi ve sosyal açıdan tercih edilir bulmayıp sınırlı işgücü dolaşımından yana 
oldukları belirtilmekte, (dolayısıyla Topluluk çapında bir işgücü piyasası 
oluşturulmasının gündemde bulunmadığı vurgulanmaktadır.”? 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde işçilerin serbest dolaşımına 
bakıldığı zaman, Türkiye-AT Ortaklık Konseyinin işçilerin serbest dolaşımı 
konusunda aldığı kararların, Ankara Anlaşması ve Katma Protokolde 
öngörülen hedefin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu kararlarda, yalnızca 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan 
Türk işçilerinin ve aile bireylerinin (bkz. Tablo 3) durumu düzenlenmiş, ancak 
bu işçilere dahi Topluluk üyesi ülkeler arasında serbest dolaşım hakkı 
verilmeimniştir, 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde işçilerin serbest dolaşımı fiilen 
mümkün hale gelmediğinden, bu konudaki uygulama ve eğilimlerin ortaya 
çıkarılmasında Avrupa Toplulukları Adalet Divanının (ATAD) kararları 
açıklayıcı bir rol oynamaktadır, 

Türk işçilerinin serbest dolaşımına ilişkin olarak AT Antlaşmasının 
177(2)'nci maddesi uyarınca ATAD'ım önüne gelen davalar incelendiğinde, 
Demirel davası dışındaki davaların hepsinin, Ortaklık Konseyi kararlarının 
uygulanmasma ilişkin olup, üye devletlerin yetkili makamlarının bu 

kararlardaki hükümleri bile Türk işçileri lehine yorumlamaktan kaçınmaları 
sonucu gündeme geldiği görülmektedir. 

Bu çalışma açısından yapılan değerlendirmede, özellikle Katma 
Protokolün 36'nc: maddesi üzerinde durulacak ve Adalet Divanının Demirel 

davasında bu maddeye ilişkin olarak yaptığı yoruma değinilecektir. Bize göre, 
Ortaklık Konseyi kararları hükümlerinin yorumuna ilişkin Divan kararlarını 

”” Tsoukalis, a.g.c,, 5. 120. 

101 



Tablo 3: AB Ülkelerinde 
Yaşayan Türk Vatandaşları (1997)* 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
TOPLAM KİŞİ İŞÇİLER 

Belçika 119 036 37 500 

Danimarka 35 739 15811 

Almanya 2014311 748 309 
Yunanistan 

İspanya 848 500 
Fransa 260 982 72 544 
İrlanda 

İtalya 15 000 5 000 
Lüksemburg 

Hollanda 260 108 65 000 

Avusturya 142231 51327 
Portekiz 

Finlandiya 1800 1 400 

İsveç 35831 7300 
Birleşik Krallık 58 187 33 000 
AB Toplamı 2 944 073 1033 191 

Diğer Ülkeler 531932 243 343 

Genel Toplam 3 476 005 1276 534 

      
  

Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, Ankara 1998, 
* 1997 Haziran ayı itibarıyla 



gereğinden fazla vurgulamak ve Türk işçilerinin lehine olan kararları aşın 
bir  memmuwiyetle (o karşılamak, Türkiye'nin Toplulukla olan ilişkilerinde 

işçilerin serbesi dolaşımının gerçek amacını takip etmekten uzaklaşması ve 
Ortaklık Konseyi kararlarının mütevazı içeriğiyle yetinımesi anlanınu 
taşıyacaktır. Öte yandan, gerek doktrindeki Avrupa Birliği vatandaşlığının 
Toplulukta uzun süredir yasal olarak ikamei etmekte olan üçüncü ülke 
vatandaşlarına da tanınması yolundaki eğilimler,” gerek 1408/71 ve 574/72 
sayılı Tüzüklerin'” Toplulukta yaşayan ve üye ülkeler arasmda yer değiştiren 
üçüncü ülke vatandaşlarına da teşmil edilmesine ilişkin bir Komisyon 

önerisinin Konseye sunulmuş olması,” Topluluk üyesi ülkelerde yaşayan 
valandaşiarınuzın o sorularının orta vadede çözüleceğinin işaretleri olarak 
değerlenduüebilir.”“ Ayuca, her geçen yıl artan biçimde, bulundukları iye 
ülkenin vatandaşlığına geçme olanağını bulan Türk vatandaşları açısından da, 
serbest dolaşımın bir sowu olmaktan çıktığı açıktır.” o Bundan dolayı, 
öncelikle Katma Protokolün 36'ncı maddesinin ne ölçüde Türkiye'nin lehine 

yorumlanabileceği irdelenerek hukuki zemindeki haklılığıu ortaya konulmasına 

çalışlacak, ancak siyasi iradenin önemli rol oynadığı Ortaklık Konseyinde 
hukuken hakit olmanın yeterli bulunmadığının bilmcinde olarak, farklı çözüte 

önerileri getirilmeye dikkat edilecektir, 

Demirel davasında Divaw, daha çok Ankara Anlaşmasının 12'nci 

inaddesi üzerinde durmuştur. Oysa Katma Protokol Ankara Anlaşmasının 
ayrılımaz bir parçasıdır ve Protokolün 36'ncı maddesi Ankara Anlaşmasının 
iZ'nci maddesine oranla kem özel (/ex specialis) hem de sonraki (Jex posterior) 

hükümdür. 

5 Bkz. M. Hedemann-Robinson, “Third-Country Nationals, European Union Citizenslip, and Free 
Movement of Peisons: a Time for Bridges rafher (han Divisions”, 16 YEL (1996), 1997, s. 338 vd.; 
Feora, a.g.m., 8. 49. 
“Bkz. yuk.,s. 41, 
'5 Bulletin of the EU, 41-1997, s, 67. 
7“ Toplulukta yaşayan Tüik vatandaştarına hukuki durumlarının iyileştirilmesine yönelik çözüm 
önerileri için bkz, DPT, Avrupa Birliği Koordinasyon Kurutu Alt Komite Raporları, Ankara 1998, 5, 48 
vd. 

17? Bkz. genel olarak, ÇSGB, 1997 Yılı Raponu- Yurtdışındaki Vatandaşlarınuza ilişkin Gelişmeler ile 
Sayısal Bilgiler, Ankara 1998. 
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Ankara Anlaşmasının 12'nci maddesi Divanın belirttiği gibi, kesin bir 
içerik tespit etmek bakımından gerçekten çok genel bir hükümdür. Buna 
karşılık, Divanın Ankara Anlaşmasının 7'nci maddesinden soyut olarak 
içeriğine gönderme yapmaktan kaçındığı!” Katma Protokolün 36'ncı ınaddesi 
için aynı şeylerin söylenmesi mümkün değildir. 

Katma Protokolün 36'ncı maddesinde, Türkiye ile Topluluk arasında 

işçilerin serbest dolaşımının gerçekleştirileceği bir takvim belirlenmiş ve 
maddede Toplulnkta geçerli olandan farklı bir serbest dolaşım hedeflendiğine 
ilişkin hiçbir çekince yer almamıştır. Bir yazar, eğer bu şekilde farklı bir 
serbest dolaşım hedefi söz konusu olsaydı, Katma Protokolün imzalandığı 
tarihte (23 Kasım 1970) serbest dolaşım alanında belli bir seviyeye ulaşınış 
olan Topluluk ikincil mevzuatının durumu dikkate almarak (O bunun 
belirtilmesinin gerektiğini ileri sürmüştür. Aynı yazar, eğer âkit tarafların 
serbest dolaşımın içeriğine ilişkin somut bir fikirleri olmasaydı, bunu belli bir 
süre içinde kademeli olarak gerçekleştirmek istemelerinin de bir anlamı 
olmayacağını vurgulamıştır. ır 

Gerçekten, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin olarak Katma Protokolde 
yer alan maddelerin gerek sırası, gerek içeriği AT Antlaşmasındaki maddelerle 
benzerlik arz etmektedir. Katma Protokolün 1973 yılındaki petrol krizinin 

ortaya çıkmasundan önce imzalanmış olınası, serbest dolaşım konusunda 
Ankara Anlaşmasında belirlenen iyimser hedeflere Katma Protokolde de -ve 
bu kez daha ayrıntılı, daha açık ve takvime bağlanmış düzenlemelerle- sadık 
kalındığı oşeklinde oyorumlanması gerektiği düşünülmektedir. e Ortaklık 
Konseyine 36(2)'ncı maddede verilen görev, bu hedefe kademeli biçimde 
ulaşılmasını sağlayacak kararları almaktır, yoksa bu hedefi gerçekleştirip 
gerçekleştirmemek konusunda bir takdir yetkisi yoktur, 

* Nolle, a.g.m., s. 411 ve 414, 
9 A. Dimakopoulos, “Überlegungen eines oGriechen über das Schicksal der 
Freizügigkeitsbestimmungen des Assozierungsabkommens der EWG mit der Türkei”, Demokratie und 
Recht, 1984, s. 99. 
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Öte yandan, 2/76 sayılı Kararın müzakereleri sırasında Topluluk 
tarafından serbest dolaşımın içeriğinin tartışma konusu yapılmamış olması da 
yukarıda belirtilen görüşü destekleyen bir başka husustur. Gerçekten, Topluluk 
sadece üye devletlerin işgücü piyasalarınm içinde bulunduğu zor durumu öne 
sürerek, serbest dolaşım konusunda yuınuşak bir başlangıç yapılmasını talep 
etmiştir. 

Ne var ki, yukarıda görüldüğü gibi, Adalet Divanınm Topluluğun 
üçüncü ülkelerle imzaladığı anlaşmalara ilişkin olarak benimsediği yorum 
yönteminde tarafların “niyetine” bakılmamaktadır. 

Buna karşılık, taraflardan birinin Ankara Anlaşmasının veya Katma 
Protokolün (o herhangi (Obir (o maddesinin (örneğin KP, m. 36) yorumuna 
ilişkin bir anlaşmazlığı Ankara Anlaşmasının 25'inci ınaddesi uyarınca'** 
Ortaklık Konseyine götürmesi ve Ortaklık Konseyinin de bu anlaşmazlığı AT 
Adalet Divanına veya mevcut herhangi bir mahkemeye iletmesi halinde, gerek 
ATAD, gerek diğer malıkeme ilgili hükmün yorumunda uluslararası hukuk 
kurallarına başvuracaklardır. Bu çerçevede, 1969 tarihli Antlaşmalar Hukuku 
hakkında Viyana Konvansiyonunun 31 ve 32'nci maddeleri uygulama alanı 
bulacaktır, 31'inci madde, bir antlaşına hükanünün yorumunun, iyiniyetle ve 
antlaşmanın amacı ışığında, o hükünde geçen sözcüklere (o hükmün antlaşma 
içindeki yeri de dikkate alıtarak) normal anlamlarmı vermek şeklinde 
yapılmasını öngörmüştür, 32'nci ınaddede ise, 3'inci maddenin uygulanmasi 
ile ulaşılan sonucu destekleyebilecek antlaşmanın hazırlık çalışmaları, yapıldığı 
şartlar ve sonraki uygulamalar gibi ek yorum yöntemleri sayılmıştır. 8 

  

199 Ankara Anlaşmasının 25'inci maddesi (4'üncü fıkra hariç) aşağıdaki gibidir: 
“|, Akit taraflar, bu Anlaşmanın uygulanmasına veya yorumuna ilişkin olan ve Topinluğu, 

Topluluk üyesi bir devleti veya Türkiye'yi ilgilendiren iler anlaşmazlığı Ortaklık Konseyine getirebilir. 
2. Ortaklık Konseyi anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir; keza anlaşmazlığı Avrupa Toplulukları 

Adalet Divanına veya mevcut herhangi bir mahkemeye götürmeye karar verebilir. 
3. Taraflardan her biri, bu kararların yerine getirilmesi için gereken tedbirleri atmakla 

yükünlüdür.” 
MBİT Brownlir, Principles of Public İmternational Lav, 4“ ed., Oxford 1990, s. 626 vd. 
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Ancak, Adalet Divanının veya diğer mahkemenin Viyana 
Konvansiyonunun anılan maddelerini uygulayarak Katma Protokolün 36'ncı 
maddesini Türkiye'nin lehine yorumlamaları halinde bile, bu kararın 
gerektirdiği tedbirlerin alınması konusunda tarafları zorlayacak bir uluslararası 
yetkili merci bulunmamaktadır. Diğer taraftan, anlaşmazlığın ATAD'a veya 
diğer bir mahkemeye götürülebilmesi Ortaklık Konseyinin kararıyla 
olacağından ve bu karar ancak oybirliğiyle alınabileceğinden (AA, m. 23), bu 
yol taraflardan birinin muhalefetiyle kolayca etkisiz kılmahilecektir. 

Yeniden Adalet Divanının Demire/ davasındaki yorumuna dönülecek 

olursa, bu yorumda Divanın; gerek Ankara Anlaşmasının nihai amacının yer 
aldığı, Türkiye'nin Topluluğa üye olmasının söz konusu edildiği 28'inci 
maddesine, gerek aynı Anlaşmanın, Türk halkının istihdam seviyesinin ve 
yaşam koşullarının iyileştirilmesini de Anlaşmanın anaçları arasında sayan 
2'nci maddesine atıf yapmaktan özenle kaçındığını gözlemlemek müinkündür. 

Oysa, bu maddelerde yer alan yüksek amaçlar, işçilerin serbest dolaşımı 
alanmda ulaşılmak istenen hedefin ne olması ya da ne olınaması gerektiğini 
yorumlamakta hiç kuşkusuz Divana yardımcı olabilirdi. Bu yorum da, Demire! 
davasında üzerinde yoğunlaşılan aile birleştirmesine ilişkin yeni kısıtlamalar 
getirilmesi konusunda Türk işçisinin lehine olurdu. Gerçekten, Topluluğa üye 
ülkelerde yasal olarak çalışan Türk işçileri için serbest dolaşımı etkileyen bir 
konu da (aile birleştirmesi) üye devletler tarafından mevcut hukuki duruma 

oranla daha kısıtlayıcı tedbirler getirilmesinin, ne Ankara Anlaşmasının sürekli 
ileriye doğru gitmesi gereken tedrici bütünleşme hedefiyle, ne de ayni 
anlaşmanın Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi amacıyla bağdaşmadığı açıktır. 

Hukuk Sözcüsünün Katma Protokolün 36'ncı maddesinin 41'nci 

maddesindeki gibi bir hareketsizlik şartı içermediği, bu yüzden bu alanda daha 
kısıtlayıcı tedbirler getirilmesine bir engel bulunmadığı yolundaki iddiası 
kolayca cevaplanabilir. Gerçekten, Katma Protokolün 36-40'ıncı maddelerinde 
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düzenlenen işçilerin serbest dolaşımı, yalnızca 41'inci maddede düzenlenen 
yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımına göre Ortaklık hukukunun 
daha ileti bir aşamasında olduğu iddia edilebilir. Gerek işçilerin serbest 
dolaşımı konusunun Katma Protokolde daha fazla sayıda ve daha ayrıntılı 
hükümlerle düzenlenmiş ol:nası, gerek 36'ncı maddede 41'inci maddede yer 

almayan bir takvim öngörülmüş olması, gerekse işçilerin serbest dolaşımı 
alanındaki üç Ortaklık Konseyi kararına karşılık, yerleşme hakkı ve hizmetlerin 
serbest dolaşımı alanmda henüz bir Ortaklık Konseyi kararı çıkmamış olması 
bu görüşü destekler niteliktedir, Dolayısıyla, işçilerin serbest dolaşımı alanında 
zımni bir İkareketsizlik şartı bulunduğu evleviyetle (a /orfiori) kabul 
edilmelidir. Nitekim, Divan da kararında, Hukuk Sözcüsünün muhtemelen 
zayıf bulduğu bu gerekçesini kullanmamıştır. 

Türkiye-AT Ortaklık Konseyi 30 Kasım 1986 tarihine kadar işçilerin 
serbest dolaşunının kademeli olarak gerçekleştirilmesi yönündeki kararları 
ancak kısmen aldığına göre, acaba Türkiye ile Topluluk arasında | Aralık 1986 
tarihinde başlaması gereken serbest dolaşım hangi kurallara tâbi olarak 
başlayacaktı? 

Bir görüş, söz konusu farihin aşılmasından sonra serbest dolaşım 
hakkının “özü”nün doğrauş olduğunu, bu hakkın nasıl kullanılacağının tespit 
edilmemiş olınasının hakkın özünü ortadan kaldırınayacağını, dolayısıyla 
herhangi bir Türk işçisinin kullanmak istediği serbest dolaşım hakkının üye 
devletler | tarafından © engellenmesi"? o halinde, konunun üye devlet 
mahkemelerine, o mahkemeler aracılığıyla da Adalet Divanına götürülmesinin 
mümkün olduğunu ileri sürmektedir.“ Bu görüşte içeriği açıkça ifade 
edilmeyen “hakkın özü” kavramının, AT Antlaşmasının 48'inci maddesinde 
sayılan hakları ve ATAD içtihadıyla belirlenmiş “bir diğer üye ülkede makul 
bir süreyle iş arama hakkı”nı kapsadığı kabul edilmelidir. Yine, bu görüşte 

*5 Bkz. yuk, s. 69. 
“3 Bkz, Ekin, agım., . 52. 
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hangi kurallara göre kullanılacağı belirtilmeyen “hakkın özü”nün, | Aralık 
1986 tarihinde yürürlükte bulunan Toplulukta işçilerin serbest dolaşımını 
düzenleyen (o birincil (Ove ikincil (mevzuat hükümleri (çerçevesinde 
kutlanılabileceği düşünülmektedir, 184 

Buna karşılık bir diğer görüş, Katma Protokolün 36'ncı maddesinde 
belirlenen serbest dolaşmı hakkının “çıplak hak” olduğunu, uygulanına 

yöntemleri Ortaklık Konseyi tarafından belirlenmedikçe -30 Kasım 1986 tarihi 
aşılsa bile- bu hakkın yürürlüğe girmesinin mümkün olınadığın ileri 
sürmektedir.“ Bu görüşe karşı, sadece yukarıda'** belirtilen görüşlere atıf 
yapmakla yetinilecektir. 

Öte yandan, işçilerin serbest dolaşınınm başlaması gereken | Aralık 
1986 tarihine ilişkin olarak; 1985 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen gümrük 
birliği ertelendiğine göre, gümrük birliğine bağlı yükümlülükler arasında 
düşünülen işçilerin serbest dolaşımının da ertelenmesinin kaçınılmaz olduğunu 
savunan görüşün *” isabetli olduğu düşünülmektedir. 

Değinilmesi gerekli görülen bir diğer nokta, Adalet Divanının 

Topluluğun üçüncü ülkelerle imzalamış olduğu anlaşmaları, Topluluk 
hukukunun bir parçası sayan yorumudur. Divan, anılan anlaşmaların, hangi 
Topluluk tasarrufuna (tüzük, direktif, karar) benzer bir biçimde Topluluk 
hukukuna girdiğini bugüne kadar verdiği ilgili kararlarda belirtmemiştir. Eğer 

bu anlaşmaları bir tüzük gibi kabul ediyorsa, bu takdirde söz konusu 
uluslararası (o anlaşmalardaki (o hükümler (o tüzüklere (özgü (“doğrudan 
uygulanabilirlik” niteliğinden yararlanabilecekler demektir Dolayısıyla, 
uluslararası anlaşmaların uygulanmasmda yararı olan şahısların sadece 

4 Ortaklık Konseyi 30 Kasımi986 tarihine kadar gerek Ankara Anlaşmasının 12, gerek Kalma 
Protokolün 36'ncı maddesinde belirlenen “Topluluk ve Türkiye arasında” işçilerin serbesi dolaşımını 
gerçekleştirme yönünde bir karar almadığına ve doğduğu kabul edilen hakkın özü de keyfi olarak 
kullanılamayacağına göre, en uygun çözümün bu olduğu düşünülmektedir. 
85 14. Günuğur, “Ankara Anlaşmasının Hukuksal Değerlendirilmesi”, İKV Dergisi, 5. 59, 1988, s. 60, 
'“ Bkz, yuk. 5. 90-91. 
15? Arat, a.g.m., s. 90. 
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“doğrudan etki” testinden geçebilecek anlaşma hükümlerine dayanma ve kendi 
haklarını arama zorunlulukları, bu anlaşma hükümlerini kendi iç hukuk 

kuralları gibi uygulamak zorunda kalacak üye devlet yetkili makamları 
tarafından hafifletilmiş olacaktır. Ancak, Divanın Topluluğun taraf olduğu bir 

uluslararası anlaşma hükümlerine (örneğin, KP, m, 36) doğrudan 
uygulanabilirlik niteliği atfetmesi, bu anlaşma hükümlerinin Topluluk 
hukukunun üstünlüğü (supremacy) ilkesinden yararlanması anlamına 

gelecektir, ki bunun Toplulukta büyük ihtilaflara yol açması ınuhtemeldir,"** 

Katma Protokolün 36'ncı maddesinin yorumuna ilişkin hukuki 

tarlışmalar'*? burada nokfalanarak, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi bünyesinde 
üeler yapılalileceğinin değerlendirilmesine geçilebilir. 

Daha önce belirtildiği gibi, Ortaklık Konseyi ortaklığın karar alma 
organıdır ve kararları oybirliğiyle alır, Ortaklık Konseyinin toplanması ve 
karar alınası, ortaklığın hedefi olan Türkiye'nin Topluluklla tedrici 
bütünleşmesinin sağlanması bakımından vazgeçilmezdir. Ancak, Ankara 
Anlaşmasında ve Katma Protokolde Ortaklık Konseyini toplanmaya ve karar 
almaya zorlayacak bir mekanizma öngörülmemiştir. Bunun sonucunda, İç 
Tüzüğü (Rules of Procedure) uyanuca alı ayda bir toplanması gereken 
Ortaklık Konseyinin siyasi nedenlerle uzuu süre toplanamadığı geçmişte 
sıklıkla gözlemleniniştir.”* 

Ortaklık o Konseyinin (o taraflardan (oObirinin Okusuru (o medeniyle 
ioplanamaması, ortaklığın hedeflerine ulaşılmasını dolaylı yoldan engellemek 
anlamına geleceğinden, uluslararası hukukun genel ilkelerinden ahde vefa 
(pacta sun! servanda) ilkesinin ihlali olarak görülmelidir, 

Daha fazla bilgi için bkz. 5. Özdemir, An Analysis of Free Movement of Turkish Workers in the 
European Community, (yayımlanmamış master lezij, University of Exeter, 1997, s. 28 vd. 
99 Bu konuda çeşitli hukuki görüşler için ayrıca bkz. T, Ansay, “ Serbest Dolaşımın Neresindeyiz?”, 
İKV Dergisi, S. 30, 1987, s. 27-32. 
"9 Bkz, 5. R. Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, 4, Baskı, İstanbul 1996, s. 482-491. 
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Bu noktada, Ortaklık Konseyinde Topluluk tarafının oyu bakımından 
önem taşıyan bir belgeden söz edilmesi uygun olacaktır. Bu belge, Konsey 
halinde toplanmış üye devletlerin temsilcileri tarafından yapılmış bir iç 
anlaşmadır. Anlaşmanm adı, “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşmanın Uygulanması için gerekli Tedbirler 
ve Usuller hakkında 64/737/EEC sayılı Anlaşma”dır.* Bu Anlaşmanm Unci 
maddesinde, Topluluk tarafının Ortaklık Konseyinde benimseyeceği ortak 
tutumun (common position) oybirliğiyle belirlenmesi, ancak Ortak Ticaret 
Politikasına ilişkin konularda AT Antlaşmasındaki ilgili oylama usullerine 

uyulması öngörülmüştür. Anlaşmanın 2(1)'nci maddesinde ise, Ortaklık 

Konseyinin Topluluğun yetkisine giren konularda aldığı kararların 
uygulanmasının da oybirliğine tâbi olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümler 

karşısında, Ortaklık Konseyinde gerek karar alınması, gerek alınan kararların 

uygulanması (o Topluluğa (Oüye (o ülkelerden (o birinin Oo muhalefetiyle 
engellenebilmektedir. Bu duruma örnek olarak, 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararının uygulanmasına ilişkin Konsey Tüzüğü önerisinin Konseyde 
oybirliğinin sağlanatinamış olması nedeniyle halen çıkarılamamış olınası 

gösterilebilir. Bu durumda, Topluluğa üye devletlerin, kendi aralarında 

akdettikteri bir anlaşına uyarınca, -bir iç anlaşmazlık doğması halinde- Ortaklık 

Konseyinin geçemi olarak aldığı kararları uygulamamalarının, uluslararası 

hukukla ne ölçüde bağdaştığı haklı olarak sorulabilir, 

Katma Protokolün 36'nci inaddesinde belirlenen takvim ile fiili durum 

arasındaki uyumsuzluk göz önüne alındığında, işçilerin serbesi dolaşımı 

alanında Ortaklık Konseyinin yeni bir düzenlemeye gitmesi gerektiği aşikardır, 
Ne var ki, Topluluk tarafının isteksizliği yüzünden Oraklık Konseyindeit bu 

konuda bir karar çıkması zor görüninektedir. 

Ortaklık hukukunun uygulanmasnıda görülen bu eğilime rağmen, 
Topluluk ile Türkiye arasında Ankara Anlaşmasında öngörülen gümrük birliği 

1 10L217,29.12.1964, s. 3703. 
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kurulmuştur ve sıra mallar dışındaki dolaşıma tâbi diğer unsurların (kişiler, 
hizmetler, sermaye) dolaşımına gelmiştir.” Türkiye Avrupa Birliğine üyelik 
yolunda ilerledikçe işçilerin (serbest dolaşımı da önünde sonunda 
gerçekleştirilecektir. Topluluk üyesi devletlerdeki yüksek işsizlik oranları (bkz. 
Tablo 4) göz önünde tutularak Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in Topluluğa 
katılmaları sırasında işçilerin serbest dolaşımı için öngörülen geçiş süreleri 
(kural olarak yedi yıl)” kadar veya daha uzun bir geçiş süresinin Türkiye'nin 
Topluluğa tam üye olması sırasında da öngörülinesi teklif edilebilirse de, 
Topluluk tarafını Türkiye'den gerçekleşecek işçi göçünün korkulacak ölçüde 
büyük olmayacağı konusunda ikna etmenin daha önemli o olduğu 
düşünülmektedir, 

Söz konusu ikna süreci sırasında kullanılabilecek ilk gerekçe, gerek 
nüfus, gerek işsizlik oranı bakımından Türkiye ile kıyaslanabilir durumda olan 
İspanya'nın durumunun ömek gösterilmesidir. Gerçekten, işsizlik (oranı 
“20ler civarında seyreden İspanya'da, serbest dolaşımın İspanya için 
uygulanabilir hale geldiği 1992 yılından sonra, diğer üye ülkelere çalışmak 
üzere giden İspanyol işçilerin sayısında bir artış olmamıştır (bkz. Tablo 2). 

- Ancak, İspanya ile Türkiye arasında yapılan bu kıyaslama sırasında gözden 
kaçırılınaması gereken bir husus, İspanya'da işsizlik sigortası uygulamasının 

- bulunup, Türkiye'de ise bulunmamasıdır. 

Topluluk tarafını ikna etmek üzere ileri sürülebilecek bir diğer husus, 
Topluluğun yapısal fonlarından (structural funds)"”* Türkiye'ye yapılacak 
yardımlar” sayesinde gerek Türkiye'deki işsizlik oranının, gerek üye ülkelerle 
Türkiye arasındaki ücret ve yaşam koşullarındaki farklılığın azalacağı, 
böylelikle yabancı bir ülkede çalışmak için yeterli ölçüde itici bir etken 
  

Arat, ag.m., 8. 81. 
93 Bkz, European Commission, Documents conceming (he Accessions to (he European Corumunitics, 
Luxembourg 1987, s, 138 ve 227. 
198 Bkz, genel olarak, European Commission, Siructural Funds and Cohesion Fund (1994-1593), 
Luxembourg 1996, 
"5 Bkz. genel olarak, F. Şen, Possible Effects of'a Future Accesslon of Turkey to EC on #he Finances of 
#he Community with Special Reference to Reglonal and Social Structural Funds, Bonn 1990, 
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Tablo 4: AB Ülkelerinde ve Türkiye'de 
İşsizlik Oranları (0) 
(15-64 Yaş Grubu) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1990 1993 | 1994 1995 1996 1997 
Belçika 7.3 8.1 9.7 9,4 9.5 9.0 

Danimarka 8.5 10,9 8.1 7.0 6.9 5.4 

Almanya 6.3 7.9 8.4 8.2 8.8 9.8 
Yunanistan 7.2 9,6 9,1 9.3 9.9 9.8 » 
İspanya 16.4 22.9 24.1 23.1 22.4 20.9 
Fransa 9.2 iZ 12.5 11.7 12.2 12.4 
İrlanda 13.2 16.0 14.9 12.4 12.0 10,5 
İtalya 99 10.5 115 11.9 123 12.5 
Lüksemburg 1.6 23 3.5 2.9 33 

Hollanda 77 6.3 7.2 7.2 6.5 5.6 
Avusturya . . . 4.4 5.3 5.2 
Portekiz 4.8 5.5 7.0 7.4 7.7 6.9 

Finlandiya 34 17.7 18.3 17.1 16.2 14.5 
İsveç L7 3.2 3.0 77 8.1 8.0 
Birleşik Krallık 6.8 10.4 9.7 8.7 8.2 7. 
Türkiye 8.2 7.9 8.3 7.1 6.3 6.6 

                
  

Kaynak: OECD, Employment Outlook, June 1998, 



olmadığında, kültür ve geleneklerine bağlı Türk vatandaşlarının Topluluğa 
gidişlerinin çok sınırlı sayıda olacağıdır. 

Son olarak ileri sürülebilecek bir gerekçe, Toplulukta işçilerin serbest 
dolaşımına ilişkin mevzuat bugünkü durumunu korudukça, işçilerin bir iş 
teklifi olmadan diğer bir üye ülkede çalışmaları imkanının bulunmamasıdır. 
Diğer bir üye ülkede iş arama süresi ise “makul bir süre” ile sınırlıdır. 

Toplulukta düşük nitelikli işlere olan talebin azaldığı da dikkate 
alınırsa, Türkiye'den Topluluğa büyük bir işçi göçü dalgasının olmayacağı ileri. 
sürülebilir. Ancak, Almanya gibi Türk işverenlerin de sayısının artmış” 
olduğu bazı üye ülkelerde, söz konusu işverenlerden Türkiye'deki işçilere 
gelecek çağrının ve bu işçilere eşlik edecek aile bireylerinin, Türk 
vatandaşların zaten yoğun olarak bulunduğu anılan ülkeler bakunından sorun 
yaratabilecek bir sayıya ulaşabileceği düşünülebilir. 

Diğer taraftan, Topluluk ınevzuatınım durumunu €sas alan bu son 
gerekçe, Avrupa Birliği vatandaşlarının üye ülkelerde serbestçe dolaşma ve 

- ikamet etme haklarının kolaylaştırılmasına ilişkin AT Antlaşmasının 18?inci 
(eski Sa) maddesinin ikinci fıkrasının hayata geçirilmesi ve bunun sonucunda 
üye ülkelerde iş arama süresine ilişkin sınırlamanın kaldırılması gibi bir 
ihtimalin O gerçekleşmesi durumunda, aşağıda belirtilecek o nedenlerle, 
geçerliliğini yitirebilecektir. 

Öncelikle, Türkiye'deki işsizlik oranı, resmi rakamlarda görünenden 
(bkz. Tablo 4) çok daha fazladır. Özellikle, kamu kesiminde, kamu kesimi 
imalat sanayiinde ve tarundaki gizli işsiz sayısı yüksektir.” İşsizlik ve eksik 

  

196 Şen, a.g.€., 5. 24 vd. 197 $. Dülger, Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Avrupa Topluluğu, DPT Yayınları, 1987, s. 2. 
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istihdam” birlikte hesaplandığında, atıl işgücü oranı, 1998 itibarıyla 012.5 
civarındadır." 

Türkiye'de sivil istihdamın sektörel dağılımı, AB ülkelerinde görülen 
sanayi toplumu yapısından çok geridedir (bkz. Tabio 5). AB ülkelerinde 
tarımdaki nüfus “6 2'lerde iken, Türkiye 96 42.5 ile bir tarım toplumu 

görüntüsü vermektedir.” Buna karşılık, Türkiye'de sanayiin istihdam yaratma 
yeteneğinin düşük olduğu gözlemlenmektedir. Hizmetler sektöründe, modem 
sektör ve refah hizmetleri ağırlıklı bir yapının önem taşıdığı, Türkiye'de ise bu 
sektörde de gizli işsizliğin yaygın olduğu dikkati çekmektedir. 

Türkiye'de istihdamın sektörel dağılımında tarımın payının yüksek 
olmasından başka, en alt gelir grubunun tamamı ile orta gelir grubunun büyük 
bölümünü de tarımda çalışanlar oluşturmaktadır.“ 

Dolayısıyla, Türkiye'de gerek işsiz olan, gerek yeterli gelir elde 
edemeyen büyük bir kitlenin, AB mevzuatından kaynaklanan sınırlamaların 
olmaması halinde, iş bulmak umuduyla AB ülkelerine hareket etmesi 
mümkündür. 

1960'lı yıllarda ikili işgücü anlaşmaları çerçevesinde bazı AB ülkelerine 
gönderilen işçilerin eğitim düzeylerinin yetersizliğinin yarattığı olumsuz 
önyargıların”? sürdüğü düşünüldüğünde, söz konusu muhtemel kitlesel göçün, 
Topluluğun işçilerin serbest dolaşımı konusundaki çekincelerini devan 
ettirmesine sebep olacağı söylenebilir, Gerçek şudur ki, Türkiye?de işgücünün 

İM “İşsizlik” ve “eksik istihdam” tanımları için bkz. A. Özdemir, Türkiye'de İşgücü Piyasası Veri 
Sisteminin İyileştirilmesi, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara 1994, 5. 20 vd. 
'* DPT, 1999 Yılı Programı, Ankara 1998, s. 54. 
9 Oysa, 1972'de DPT larafından hazırlanan “Yeni Strateji”de (1973-1995), çalışan nüfusun 9625'inin 
tarımda, Y623'ünün sanayide ve 7652'sinin de hizmetlerde çalışacak biçimde, 1995 yılında tam 
istihdama ulaşılması öngörülmüştü. 
2 İ. Dülger, Tarkiye'de Gelir Dağılımı ve Avrupa Topluluğu, DPT Yayınları, 1987, 5. 1. 
22 N. Ekin, Küreselleşme ve Güwrük Birliği, İstanbul 1996, 5. 58. 
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(1997) 

Tarım Sanayi Hizmetler 
Belçika 0.5 30.0 69.5 
Danimarka 2.0 27.0 71.0 

Almanya 1.8 363 61.9 
Yunanistan 1.5 28.2 70.3 

İspanya 40, 33.0 63.0 

Fransa 1.5 27.5 71.0 
İrlanda 2.5 32.0 65.5 
İtalya 32 36.2 60.6 
Lüksemburg 0.6 242 75.2 
Hollanda 1.5 24.0 74.5 
Avusturya 1) 32.8 66.2 
Portekiz 2.7 35.9 61.4 
Finlandiya 23 29.2 68.5 

İ İsveç 1.0 26.0 7.0 
Birleşik Krallık 1.0 26.5 72.5 
AB Toplam 2.0 31.0 670 
Türkiye 42.5 17.2 40.3 
  

  



eğitim düzeyi halen çok düşüktür ve önemli bir meslek eğitimi, çıraklık ve 
teknik eğitim bamlesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

1987 yılında yapılan bir çalışmada, Türkiye'de sektörel istihdamda 
yapı değişikliğine gidilebilmesi için, 2000 yılına kadar tarımdan sanayi ve 
hizmetler sektörlerine aktarılacak çalışan nüfusun ne olması gerektiği, tarımın 
sektörel istihdamı içinde hedeflenen payına göre, şöyle öngörülmüştür: 2000 
yılında tarımda 9030 istihdam payının hedeflenmesi halinde yaklaşık üç milyon 
kişinin, tarımda 9420 istihdama düşülebilmesi için yaklaşık beş milyon kişinin 
ve “o10 istihdama düşebilmek için yedi niilyon kişinin bu süre zarfında tarım 
dışı sektörlere kaydırılması gerekmektedir. 

Bu durum, Türkiye'nin büyüme öncelikli bir kalkınmadan yapısal 
değişim öncelikli bir kalkınma anlayışına geçmesi gerektiğim göstermektedir. 
Nitekim, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) bunu öngörür 
biçimde hazırlanmıştır. 

AB ülkeleri ve Türkiye için yapılan ileriye dönük çeşitli nüfus 
tahminleri genel olarak, AB'de düşen doğum oranlarına bağlı olarak genç 
nüfus grubunun azalacağını, çalışma çağı nüfusunun gençlerle aynı hızda 
olmasa bile yine azalacağını ve yaşlı nüfus oranının artacağını göstermektedir 
(bkz. Tablo 6). Türkiye'de ise genç nüfusun oranının yavaş, çalışma çağı 
nüfusunun ise hızlı artması beklenmektedir. Bu durum, AB'nin gelecekteki 
işgücü ihtiyacına Türkiye'nin bir çözüm olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 
Ancak gerek kültürel nedenlerle, gerek Türk çalışma çağı nüfusunun 
mesleklilik durumunun yetersizliği nedeniyle, AB, işgücü ihtiyacmı 
Türkiye'den karşılama hususunda uzun süre direnebilecektir. Zira, gerek 
genişleme süreci çerçevesinde AB'ye katılacak Merkezi ve Doğu Avrupa 
ülkeleri, gerek üye ülkelerden bazılarımn tarihsel bağlarının bulunduğu üçüncü 

29 İ. Dülger, Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Avrupa Topluluğu, DPT Yayınları, 1987, s. 8-9. 
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          2000 2020 2050 

85 441 68 077 51 752 

228 390 221913 166 219 

59959 73 612 84 716 

373 790 363 602 302 687 
  

  

  

  

  

          
  

  

  
  

  

  

  

Yaa 

2000 2020 2050 
Yaş 
Grubu 

0-19 87 045 80 165 71 025 
20-64 229 151 228 523 194 816 
65* 60 763 79369 101 123 
Toplam 376 959 388 057 366 964 

( Yüksek Artış Varsayımı) (Bin Kişi) 

Yıl b 

2000 2020 2050 
Yaş 
Grubu 

0-19 89 078 95 806 99 467 
20-64 229 964 235 792 229 616 
65 6I 499 84 597 114 871 

Toplam 380 541 416 195 444 014         
  

  
  
  



ülkeler, AB'nin ilâve işgücü ihtiyacı konusunda Türkiye'ye karşı alternatif 
oluşturabilir. 

Nüfus yapısı, işgücünün sektörel dağılımı ve eğitim düzeyi ile, Türkiye 
emeğin oldukça ucuz olduğu bir ülke görünümündedir (bkz. Tablo 7). Ancak, 
ucuz emeğin vasıflı ve yüksek verimliliğe sahip olması gerekir. Örneğin, 
Türkiye'deki işçiye oranla beş misli ücret alan bir AB işçisinin verimliliği Türk 
işçisinden beş misli fazla ise, ücretler denk sayılır. AB ülkeleri işçilerinin 
verimlilikleri yüksektir. Türkiye'nin işgücü verimliliğini yükseltecek meslek 
eğitimi, işbaşında eğitim ve işyerinde işin örgütlenmesi yaklaşımlarını hızla 
geliştirmesi gerekmektedir. Bu, hem Türk işçilerinin AB'de serbest dolaşımı, 
hem de yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesi açısından önemlidir. 

İşçilerin serbest dolaşımı açısından önem taşıyan sosyal güvenlik, 
Türkiye'nin kişi başına düşük gelirli bir ülke olmasına karşın, Türk işçilerine 
büyük imkanlar sunmaktadır, Bunların başında, erken emeklilik ve emekli olur 
olmaz maaş almaya başlama hakları gelmektedir. Oysa, AB'de 65 yaşından 
erken emeklilik bulunmamakta, çeşitli nedenlerle çalışma hayatından 
ayrılanlar, (o 65 Oo yaşından (oevvel (o emeklilik (maaşlarını (oalmaya 
başlayamamaktadırlar. Bu, insan birikiminin uzun süre değerlendirilmesi ve 
verimliliğin yüksek tutulmasına yardımcı bir yaklaşımdır. 

Buna karşılık, AB sosyal güvenlik sistemleri, aile yardımları ve işsizlik 
sigortası (o programlarını (kapsarken, (o Türkiye'de Obu iki oprogram 
uygulanmamaktadır. 

Dolayısıyla, Türk sosyal güvenlik sisteminin, AB işgücünün serbest 
dolaşımını teşvik edici ve caydırıcı unsurları bir arada bulundurduğu 
söylenebilir. Türkiye'nin, serbest dolaşım öncesinde kapsamlı bir sosyal 
güvenlik reformuna ihtiyacı bulunmaktadır. 
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Saat Başına Asgari Ücret 
(1997) 

Dolar ($) Bazında 
Ulusai Para Birimi ul Satın AlmaGücü 

Değişim Kuru Paritesi aritesi 

Belçika 250 6.77 6.40 
Fransa 39.43 6.58 5.33 

Yunanistan 774 2.74 3.06 

Lüksemburg 267 7.23 6.91 
Hollanda 12.95 6,42 6.00 

Portekiz 327 1.78 232 

İspanya 384 2.33 2.94 
Türkiye 147.66 0.72 138 

        
  

  



Nihayet, gözden kaçırmaması gereken bir nokta, Ortaklık 
Anlaşmalarında öngörülen işçilerin serbest dolaşımının “karşılıklı” olduğudur. 
Başka bir deyişle, işçilerin serbest dolaşımından hem Türk işçileri hem de 
Topluluk üyesi devletlerin vatandaşı olan işçiler yararlanacaktır. AT Adalet 
Divanının işçi tanımı göz önüne alındığında, bu tanıma yalnızca beden 

işçilerinin değil, bir başkasına tâbi olarak ve bir ücret karşılığında çalışmak 
kaydıyla doktor, inühendis, avukat ve benzeri meslek sahiplerinin de girdiği 
görülecektir. Dolayısıyla, Türkiye'deki firmaların aradıkları belli niteliklere 
sahip Topluluk üyesi ülke vatandaşlarına iş teklifinde bulunması ve onların da 
Türkiye'de çalışmaya başlaması halinde, Türkiye'nin bu tür bir rekabetin 
sosyal huzursuzluk yaratabilecek sonuçlarına hazır olup olmadığının iyi 
değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin işçilerin serbest dolaşımına ilişkin 
yeni bir takvim belirlenirken dikkate alınması gerekmektedir.“ 

*İ Arat a.g.m., 5. 90-91. 
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SONUÇ 

Avrupa Birliğinde işçilerin serbest dolaşımı çeşitli tarihlerde 
değişikliklere uğrayan kurucu antlaşmalarla ve bu antlaşmalara dayanarak 
çıkarılan ikincil mevzuatla düzenlenmiştir. İşçilerin serbest dolaşımına ilişkin 
antlaşmalar ve ikincil mevzuatla düzenlenmemiş bazı hususlar ise, Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanının verdiği yorum kararlarıyla açıklık kazanmıştır. 

Ancak, işçilerin serbest dolaşımı alanındaki hukuki engellerin 
kaldırılmış olması, anılan dolaşımın istenilen düzeyde gerçekleşmesi için 
yeterli olmamıştır. AB üyesi devletler arasındaki dil ve kültür farklılıkları 
olsun, zaman içinde üye devletler arasındaki ücret ve yaşam koşullarına ilişkin 
farklılıkların azalması olsun işçilerin serbest dolaşımını olumsuz yönde 
etkileyen unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, AB üyesi devletlerin işgücü 
piyasalarını ( düzenleyen O mevzuatların (o uyumlaştırlmamış (olması, 
diplomaların karşılıklı tanınması konusunda mevcut Topluluk düzenleınelerine 
rağmen devam eden sorunlar, Topluluk çapında bir asgari sosyal korumadan 
yararlanmanın mümkün olmaması ve konut, sağlık sigortası gibi destekleyici 
tedbirlerin yeterli düzeyde bulunmaması da işçilerin serbest dolaşımına engel 
teşkil etinektedir, 

Avrupa Birliğinin üçüncü ülkelerle imzaladığı bazı anlaşmalardaki 
işçilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümler incelendiğinde, İşbirliği 
Anlaşmaları ve Avrupa Anlaşmalarındaki hükümlerin Türkiye ile imzaladığı 
ortaklık anlaşmaları hükümlerinden geride, Avrupa Ekonomik Anlaşmasındaki 
hükümlerin ise, daha ileride olduğu görülmektedir. 

izl 



Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde işçilerin serbest 
dolaşımı Ankara Anlaşınası ve bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan Katma 
Protokolde yer alan hükümlerle düzenlenmiştir. Katma Protokolde yer alan 
36'nci madde, Topluluk ve Türkiye arasında işçilerin serbest dolaşımının 
kademeli olarak gerçekleştirileceği bir takvim öngörmüş ve Türkiye-AT 
Ortaklık Konseyiue bu amaca ulaşmak için gerekli kararları almak hususunda 
yetki vermiştir. Ne var ki, bir yandan Toplulukta yaşanan işsizlik sorunu, diğer 
yandan Türkiye ile Topluluk arasındaki siyasi sorunlar Ortaklık Konseyi 
kararlarının Katma Protokolde öngörülen amacı gerçekleştirmesini engellemiş, 
bu kararların içeriği Toplulukta yasal olarak çalışau Türk işçileri ve aile 
bireylerinin Oo bulundukları OoOüye (Oo ülkelerdeki (o hukuki (o durumlarının 
iyileştirilmesinden ibaret kalmıştır. 

Özetle, Katma Protokolün 36'ncı maddesinde öngörülen 30 Kasım 1986 
tarihi geçtiğinde ne Türkiye'deki ne de Topluluk üyesi ülkelerdeki işçilerin 
Topluluk üyesi ülkeler arasında serbest dolaşım hakkından yararlanması 
sağlanamamıştır. 

Hukuki zeminde Katma Protokolün 36'ncı maddesi uyarınca işçilerin 
serbest dolaşımının | Aralık 1986 tarihinde başlatnası gerektiği lehinde güçlü 
argümanlar bulunmasına karşın, normal olarak 1985 yılında kurulması gereken 
gümrük birliğinin çeşitli ekonomik ve siyasi sorunlar yüzünden 1995 yılına 
sarkınış olması, işçilerin serbest dolaşımının da, önce malların daha sonra diğer 
üretim faktörlerinin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi şeklindeki sıraya 
uyularak, bu tarihten sonra gerçekleştirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir, 
Ancak, Türkiye ile Topluluk arasında işçilerin serbest dolaşımının Topluluk 
mevzuatı çerçevesinde otomatik olarak başlaması gerektiği görüşü, Topluluk 
üyesi ülkeler tarafından 1 Aralık 1986 tarihinde Türk işçileri tarafından yapılan 
bir girişimin engellenmesi örneğinde görüldüğü gibi, fiilen boşa 
çıkarılabileceğinden bu konuda Ortaklık Konseyi tarafından bir karar alınması 
zorunludur. 
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Meseleye Türkiye'nin beklentileri açısından bakıldığında, işçilerin 
serbest dolaşımından beklenen yararlar ile Avrupa Birliğine tam üyelikten 
beklenen yararlar, Toplulukta serbest dolaşıma ilişkin mevzuat ve serbest 
dolaşım alanındaki mevcut eğilimler de dikkate alınarak bir değerlendirmeye 
tâbi tutulmalı ve bunun sonucunda, gerekirse Ankara Anlaşması ve Katına 

Protokol hükümlerinden de uzaklaşılarak, diğer bazı üye ülkelerin de geçmişte 
yapmış olduğu gibi, önce üyelik (kısa vadede olmak şartıyla), daha sonra belli 
bir geçiş dönemine tâbi serbest dolaşım şeklinde bir çözüm kabul 
edilebilmelidir. 

Esasen, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde, işçilerin serbest 
dolaşımı Konusunun çözüme kavuşturulmasını, Türkiye'nin tam üyelik 
hedefinden soyutlannak mümkün değildir, Zira, Ayrupa Birliği hukukunda, 
işçilerin serbest dolaşımı hakkını içermeyen bir üyelik kategorisi 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'nin tam üyelik karşılığmda bu haktan 
vazgeçmesi de düşünülemez. Belli bir süreç içinde, işgücünün serbest dolaşımı 
zaten gündemde yeriui alacaktır. 

Tam üyelik ve işgücünün serbest dolaşımı tarihlerini mümkün 
olduğunca öne almak için, Türkiye'nin bir yönüyle müzakere ve ikna, bir 
yönüyle de kendi yapısal sorunlarını aşma yönünde kapsamlı bir çaba içinde 
olgası gerekmektedir. Yapısal dönüşüm alanındaki başarı, ikna sürecindeki en 
önemli destekleyici olacaktır. 

Bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkilerinde işçilerin serbest dolaşımı 
konusunda bazı çözüm önerileri aşağıda sıralanmaktadır: 

» Türkiye, işçilerin serbest dolaşımı konusunu, mutlaka Ortaklık 
Konseyinde “konuşulabilir” bir konu haline getirebilmeli, yaygın 
kanaatlerle yetinmeyerek, karşı tarafın bu konudaki sıkıntılarını 
doğru tahlil etmelidir; 
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AB ülkelerinde bulunan Türk işçilerine, ortaklık hukuku 

çerçevesinde elde ettikleri hakları kullanma konusunda karşılaştıkları 

sorunların çözümü için hukuksal yardım sağlanmasına devam 
edilmeli, ancak işçilerin serbest dolaşımının asıl amacı ve tam 

üyelikle olan sıkı bağlantısı gözden kaçırılmamalıdır; 

Türkiye, Topluluğu işçilerin serbest dolaşımı için yeni bir takvim 
belirleme konnsunda ikna etmek yerine, çabalarını tam üyelik 
konusunda yoğunlaştırmalı, karşı tarafi ikna sürecinde ise, 

Türkiye'den vuku bulacak işçi göçünün korkulacak düzeyde 

olmayacağı lehindeki gerekçelere ağırlık verilmelidir; 

Türkiye, tam üyelikten sonra, işçilerin serbest dolaşımının 
gerçekleşmesi için, gerekirse, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'den 
daha uzun bir geçiş dönemi beniimseyebileceğini Ortaklık 
Konseyinde beyan etmeli ve bu geçiş döneminin süresi ve şartları 
için seçenekler geliştirerek, bunları kabnl ettirecek mtelikte 
müzakereciler yetiştirmelidir; 

Türkiye, çalışan nüfusun sektörel dağılımını sanayi ve hizmetler 
sektörü lehine değiştirmeli, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar 
sanayi ve hizmetler sektörünün daha fazla istidam yaratmasını 

sağlayacak bir yapısal dönüşüme yönelik olarak hazırlanmalı ve 
kaynak kısıtlılığı dolayısıyla dönüşüm sürecinin gerektireceği 
sürenin kısaltılabilmesi için mevcut kaynak kullanımı yaklaşımının 

gözden geçirilmesi ve yeni araçlarda donatılmasına önem 
verilmelidir; 

Türk işgücünün eğitimine önem verilmeli, vasıflı işçiler 
yetiştirilmelidir; 
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Türk işçisinin verimlitiğini artırıcı düzenlemelere gidilmelidir; 

Yapılacak bir reform ile Türk sosyal güvenlik sisteminin AB 
ülkeleriyle benzerlik arz etmesi sağlanmalıdır; 

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği halinde, işsizlik düzeyini azaltmak 
üzere yapısal fonlardan yararlanma olanaklarının araştırılmasına 
şimdiden başlanmalıdır. 

125 



ABSTRACT 

The subject of the present study is free movement of workers in 
relations between Turkey and the European Union. Those relations are 
govemed by the Ankara Agreement of 1963, Additonal Protocol of 1970 
thereto and nnmerous decisions of the EC-Turkey Association Council, 

The relevant provisions in the Ankara Agreement and Additional 
Protocol (Association Agreements) envisage the realisation of free movement 

of workers between Turkey and the EC in a fashion that is similar to the regime 
forescen by the EC Treaty. In particular, Article 36 of the Additional Protocol 

determines a deadline, that is 30 November 1986, for the achievement of that 

goal. Nevertheless, that deadline has been overrun without attaining the 
objective foreseen in the Association Agreements, On the other hand, the 
decisions taken by the EC-Turkey Association Council to date in the field of 

© free movement of workers fell short of the ambitions goal of the association, In 
short, those decisions were confined only to the improvement of the legal 
situation of the Turkish workers already resident in the Member States of the 
European Union, 

At the end of 1995, the customs union foreseen by the Ankara 
Agreement was established and since then Turkey has intensified its efforts to 
become a full member of the European Union. In this process, freedom of 
movement for workers between the parties will inevitabiy be tabled and 
realised either in accordance with Association İaw or after Turkey's accession 
to the EU, 

126 



In this framework, the first part of this study provided an overview of 
the general philosophy underiying the free movement of workers and general 
factors affecting it. 

In the second part, the primary and secondary legislation of the EC in 
the field of free movement of workers and relevant decisions of the Court of 

Justice of the European Coınmunities Were examined and evaluated with a 
view to pufting forward the regime to which the Turkish workers will be 
subject in case of the realisation of free movement of workers between the EC 
and Turkey. 

In the third part, the provisions concerning frce movement of workers in 
selected international agreements to which EC is a party were considered, so as 
to provide an oppotunity to make a comparison with the relevant provisions of 
the Association Agreements between the EC and Turkey. 

In the fourth part, legal and facfual framework of the EC-Turkey 
Association regime regarding free movement of workers was examined and 

Finaily in the fifth part, in the light of the conclusions of the previous 
parts of the study, some proposals were put forward from the standpoint of 
Turkey. 
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