
 

Hacer Soykan ADAOĞLU 

 

 

 

 

 

 

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNUN ÜYE 
ÜLKELERDE UYGULANMASINDA ULUSAL 

MAHKEMELER VE AVRUPA TOPLULUKLARI 
ADALET DİVANI İLİŞKİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara – 2006 

 



Hacer Soykan ADAOĞLU 

 

Avrupa Topluluğu Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında 
Ulusal Mahkemeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlişkisi 

 
 

ISBN: 975-482-706-0 
 
 

© Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları ve Uygulama Merkezi, 2004 
Tüm Hakları Saklıdır 

 
 

Yayıncı izni olmadan, kısmen de olsa fotokopi, film vb. elektronik ve mekanik 
yöntemlerle çoğaltılamaz. 

 

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Araştırma Dizisi 

Editör 
Doç. Dr. Çağrı Erhan 

 
Editör Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Burcu Kızılırmak 
 

Genel Yayın Koordinatörü 
Uzm. Elçin ÇİĞNER CENGİZ 

 
 

Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Araştırma Dizisi No: 24 

 

Ankara Üniversitesi Basımevi – 2006 
www.ankara.edu.tr 



 I 

 
 
 

İÇİNDEKİLER 
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................ I 
KISALTMALAR CETVELİ ......................................................................................................... VI 
GİRİŞ  …………. ........................................................................................................................... 1  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNUN GENEL YAPISI 

 
I. GENEL OLARAK AT HUKUK DÜZENİ .................................................................................. 7 
 
II. AT HUKUK DÜZENİNİN NİTELİKLERİ VE KAYNAKLARI ............................................ 18 
 A. AT HUKUK DÜZENİNİN TEMEL NİTELİKLERİ ......................................................... 18 

1. AT Hukukunun Özerkliği .......................................................................................... 18 
2. AT Hukukunun Birliği ............................................................................................... 19 
3. AT Hukukunun Doğrudan Uygulanırlığı ................................................................... 19 
4. AT Hukukunun Önceliği ............................................................................................ 20 
5. AT Hukukunun Doğrudan Etkisi ............................................................................... 21 

 B. AT HUKUKUNUN KAYNAKLARI ................................................................................. 21 
1. Kurucu Antlaşmalar ................................................................................................... 22 
2. AT Organlarının Hukuki Tasarrufları ........................................................................ 23 

      a) Tüzükler............................................................................................................ 24 
                b) Kararlar ............................................................................................................ 24 

  c) Yönergeler ........................................................................................................ 24 
  d) Tavsiye ve Görüşler .......................................................................................... 25 
3. ATAD Tarafından Kabul Edilen Hukukun Genel İlkeleri.......................................... 25 
  a) Temel Haklar .................................................................................................... 26 
  b) Usule İlişkin Haklar .......................................................................................... 28 
  c) Yasal Güvence İlkesi ........................................................................................ 28 
  d) Eşitlik İlkesi...................................................................................................... 28 
  e) Orantılılık İlkesi ................................................................................................ 29 
4. ATAD Kararları ......................................................................................................... 29 
  a) ATAD’ın Hukuk Yaratma İşlevi ...................................................................... 29 
  b) ATAD Kararlarının Niteliği ............................................................................. 34 
  c) ATAD Kararlarının Etkililiği............................................................................ 34 
5. Birlik Dışı Ülkelerle Yapılan Anlaşmalar .................................................................. 35 
6. AT Sözleşmeleri ......................................................................................................... 36 
7. Uluslararası Hukukun Genel Kuralları ve Bölgesel Teamül Hukuku......................... 36 

 
III. DEĞERLENDİRMELER ........................................................................................................ 36                     
 



 II 

İKİNCİ BÖLÜM 
AT HUKUKUNUN ÖNCELİĞİ PRENSİBİNİN 

ULUSAL MAHKEMELERCE UYGULANMASI 
 
 
I. GENEL OLARAK ..................................................................................................................... 39 
II. AT HUKUKUNUN ÖNCELİĞİ PRENSİBİNİN NİTELİĞİ VE GELİŞMİ ............................ 40 
  A. AT HUKUKUNUN ÖNCELİĞİ PRENSİBİNİN ATAD İÇTİHADI ARACILIĞIYLA 

GELİŞİMİ ............................................................................................................................. 43 
      B. ÖNCELİK PRENSİBİNİN ULUSAL MAHKEMELERCE UYGULANMASI ............. 52 
     1. Öncelik Prensibi ve Anayasaya Aykırılık Sorunu ................................................... 53 
      a) İtalya ................................................................................................................. 53 
      b) Fransa ............................................................................................................... 56 
      c) Almanya ........................................................................................................... 58 
      d) Hollanda ........................................................................................................... 59 
      e) Lüksemburg ...................................................................................................... 59 
      f) Belçika .............................................................................................................. 59 
      g) İngiltere ............................................................................................................ 60 
      h) Finlandiya ......................................................................................................... 61 
      i) Danimarka ......................................................................................................... 62 
      j) Diğer Bazı Üye Ülkeler ..................................................................................... 62 
     2. AT Hukukunun Önceliği ve Temel Haklar Sorunu ................................................. 62 
     3. Yetki Genişletme Yetkisi (Kompetenz – Kompetenz) Sorunu ................................. 65 
       a) Almanya ........................................................................................................... 67 
      b) Fransa ............................................................................................................... 68 
      c) İtalya ................................................................................................................. 68 
      d) Danimarka ........................................................................................................ 69 
      e) Belçika .............................................................................................................. 69 
      f) Diğer Bazı Üye Ülkeler ..................................................................................... 69 
III. DEĞERLENDİRMELER ........................................................................................................ 70 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
AT HUKUKUNUN DOĞRUDAN ETKİSİ PRENSİBİNİN 

ULUSAL MAHKEMELERCE UYGULANMASI 
 
I. GENEL OLARAK DOĞRUDAN ETKİ PRENSİBİ ................................................................. 73 
 

II. ATAD KARARLARI UYARINCA DOĞRUDAN ETKİ PRENSİBİ ..................................... 77 
 A. KURUCU ANTLAŞMALAR ............................................................................................ 77 

B. KURUCU ANTLAŞMALAR DIŞINDAKİ AT HUKUKU KAYNAKLARI .......... 80 
  1. Tüzükler ve Kararlar ......................................................................................... 81 
  2. Uluslararası Anlaşmalar .................................................................................... 82 
  3. Yönergeler ........................................................................................................ 85 



 III 

III. DOĞRUDAN ETKİ PRENSİBİNİN ULUSAL MAHKEMELERCE UYGULANMASI ...... 90 
A. BELÇİKA ................................................................................................................. 91 
B. HOLLANDA ............................................................................................................. 92 
C. FRANSA ................................................................................................................... 93 
D. ALMANYA .............................................................................................................. 95 
E. İTALYA .................................................................................................................... 96 
F. İNGİLTERE .............................................................................................................. 97 
G. DANİMARKA .......................................................................................................... 97 
H. FİNLANDİYA .......................................................................................................... 98 
I.  DİĞER BAZI ÜYE ÜLKELER ................................................................................. 99 

            
IV. DEĞERLENDİRMELER........................................................................................................ 99 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ATAD KARARLARI UYARINCA GÖREVLİ VE 

YETKİLİ MAHKEME OLARAK ULUSAL MAHKEMELER 
 

I. GENEL OLARAK ................................................................................................................... 103 
 
II. AT HUKUKUNU UYGULAMAYAN DEVLETE KARŞI AÇILAN  BİREYSEL 
TAZMİNAT DAVALARI .......................................................................................................... 105 

A. ATAD TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN DEVLETİN SORUMLULUĞU 
PRENSİBİ ................................................................................................................... 106    
B. ULUSAL HUKUKUN ÖZERKLİĞİ İLKESİNE ATAD TARAFINDAN 
GETİRİLEN SINIRLAMALAR ................................................................................. 115 
1. Eşit İşlem İlkesi ........................................................................................................ 117 
2. AT Hukuku ile Tanınan Hakların İleri Sürülmesini Olanaksız Hale  
Getirme Yasağı ............................................................................................................ 117 
3. Ölçülülük, Yeterlilik ve Etkililik Prensibi ................................................................ 118 
C. DEVLETİN SORUMLULUĞU PRENSİBİNİN ÜYE ÜLKELERDE 
UYGULANMASI........................................................................................................ 124 
1. Francovich Kararına Üye Ülke Hükûmetlerinin Tepkileri ....................................... 124 
2. Devletin Sorumluluğu Prensibinin Ulusal Mahkemelerce Uygulanması ................. 126 
  a) İngiltere .......................................................................................................... 127 
  b) Belçika............................................................................................................ 128 
  c) Fransa ............................................................................................................. 130 
  d) Almanya ......................................................................................................... 131 
  e) İtalya ............................................................................................................... 131 
  f) Danimarka ....................................................................................................... 132 
  g) Finlandiya ....................................................................................................... 133 
  h) Holanda .......................................................................................................... 133 

 
 
 



 IV 

III. AT REKABET HUKUKUNUN UYGULANMASINDA ULUSAL MAHKEMELER ....... 134 
A. AT REKABET HUKUKUNUN UYGULANMASINDA KOMİSYON’UN 
YETKİLERİ ................................................................................................................. 136  
B.ULUSAL MAHKEMELERİN AT REKABET HUKUKU ALANINDAKİ 
YETKİLERİ................................................................................................................. 137  
C. AT REKABET HUKUKUNUN ÜYE ÜLKELERDE UYGULANMASI .............. 141 

      1.İngiltere............................................................................................................ 142 
      2. Danimarka ...................................................................................................... 143 
      3. İtalya ............................................................................................................... 143 
      4. Almanya ......................................................................................................... 144 
 
IV. DEĞERLENDİRMELER...................................................................................................... 144         

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÖN KARAR DAVASI ÇERÇEVESİNDE ATAD – ULUSAL MAHKEMELER 
YARGISAL İŞBİRLİĞİ 

 
I. ÖN KARAR DAVASININ KURUMSAL ÇERÇEVESİ ........................................................ 147 
   A. GENEL OLARAK ...................................................................................................... 147 
   B. ÖN KARAR DAVASININ AMACI VE KAPSAMI .................................................. 150 

 1. Ön Karar Davasının Amacı ve Fonksiyonu .......................................................... 150 
  2. Ön Karar Davasının Kapsamı ............................................................................... 152 

   C. ÖN KARAR DAVASININ İŞLEYİŞİ ........................................................................ 155 
 1. Ulusal Mahkeme Kavramı .................................................................................... 155 
 2. Gereklilik Kavramı ............................................................................................... 156 

3. Ön Karar Başvurusunda Bulunmaya Gerek Olmayan Durumlar ve Acte Clair 
Doktrini ..................................................................................................................... 157   

 4. ATAD’ın Başvuruyu İncelemesi ve Kararın Hukuki Etkisi .................................. 158 
 
II. ATAD VE ULUSAL MAHKEMELER YARGISAL DİYALOĞU ....................................... 161 
   A. GENEL OLARAK ...................................................................................................... 161 
   B. ULUSAL MAHKEMELER – ATAD İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ........ 162 

 1. Hukuki (Legalist) Yaklaşım .................................................................................. 162 
 2. Neo-Realist Yaklaşım ........................................................................................... 163 
 3. Neo-Fonksiyonalist Yaklaşım ............................................................................... 165 
 4. Mahkemeler Arası Rekabet Yaklaşımı ................................................................. 166 

    C. ÖN KARAR DAVASINDA KRİTİK AŞAMALAR ................................................. 168 
 1. Ulusal Mahkemenin Başvuru Kararı ..................................................................... 168 
 2. Başvurunun ATAD Tarafından İncelenmesi ......................................................... 171 
  a) ATAD’ın Yapılan Başvuruyu Değerlendirmesi .............................................. 171 
  b) ATAD’ın Olgularla İlgili İnceleme Yapması ................................................. 175 
  c) Ulusal Mahkemenin Ön Görüşünün ATAD Kararına Etkisi .......................... 175 
 3. ATAD Kararının Ulusal Mahkemece Uygulanması ............................................. 176 

 



 V 

III. ÖN KARAR DAVASININ ÜYE ÜLKELERDE UYGULANMASI .................................... 179 
A. GENEL OLARAK .................................................................................................. 179 
B. ÖN KARAR DAVASININ ULUSAL MAHKEMELERCE UYGULANIŞINA 
ÖRNEKLER ................................................................................................................ 181 
 1. Belçika .................................................................................................................. 181 
 2. Fransa.................................................................................................................... 182  
 3. Almanya ................................................................................................................ 182 
 4. İtalya ..................................................................................................................... 184 
 5. Hollanda ................................................................................................................ 185 
 6. İngiltere ................................................................................................................. 186 
 7. Danimarka............................................................................................................. 188 
 8. Finlandiya ............................................................................................................. 188 

  
IV. DEĞERLENDİRMELER...................................................................................................... 189 
      
SONUÇ…………........................................................................................................................ 191   
 
KAYNAKÇA………. ................................................................................................................. 195  
 



 VI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VII 

 

ÖNSÖZ 

Dr. Hacer Soykan ADAOĞLU, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
(Gazi Mağusa) Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde AB ile ilgili 
hukuk derslerini vermektedir; ayrıca, Üniversitenin diğer bazı bölümlerinde de 
(Uluslararası İlişkiler Bölümü başta olmak üzere) AB'nin özellikle "kurumsal 
yapısı" ile ilgili dersleri okutmaktadır. 

Dr. ADAOĞLU, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve 
elinizde tuttuğunuz kitabın içeriğini oluşturan çalışması, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Uluslararası Kamu 
Hukuku) Anabilim Dalı programı çerçevesinde, benim Danışmanlığımda, 
jürisi tarafından çok başarılı görülerek tamamlanmış bulunan Doktora 
Tezidir. 

Bütün bunları yazmamın nedeni, ilginç bir duruma dikkat çekmek 
istememdir. Bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 
Avrupa Birliğinin tam üyesidir. Ama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en 
önde gelen Üniversitesinde Avrupa Birliği Hukuku derslerini veren öğretim 
üyesi, Türkiye'de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yetişiyor. Bu 
durumun önemini tam olarak belirlemek için bir noktaya daha vurgu yapayım: 
Dr. ADAOGLU'nun asıl alanı, Uluslararası Kamu Hukukudur ve sadece tezini 
yazarken, Avrupa Birliğine yoğunlaşmıştır. Buna rağmen, rahatlıkla ifade 
edeyim ki, Tez çalışması bağlamında birlikte yaptığımız çalışmalar, Dr. 
ADAOGLU'nun AB'nin kurumsal yapısındaki hukuksal öğeler ve özellikle de 
Avrupa Topluluklarının Yargı Düzeni hakkında uzmanlık düzeyinde ehliyet 
kazanması için yetmiştir. İddia ediyorum, Dr. ADAOĞLU, bugün Kıbrıs 
Türklerinin ihtiyaç duyduğu uzman hukukçu sıfatıyla Avrupa Birliğine ilişkin 
konularda, hem Rumlarla, hem AB ile yürütülecek görüşmelerde çok başarılı 
performans ortaya koyabilecek  genç bir  akademisyendir. 

Bu durum, Türkiye'nin ve özelde de Ankara Üniversitesinin dikkate şayan 
bir yanını göstermektedir. Ankara Üniversitesi, 1980'lerdeki ivmeyi çok iyi 
yakalayarak, Avrupa entegrasyonunun Türkiye bakımından hem bilimsel açıdan, 
hem eğitimsel açıdan ele alınmayı zorunlu kılacak derecedeki önemini fark 
ederek, konuyu uğraş alanına en geniş biçimde dâhil etmiş üniversite olmuştur. 
Bir yandan, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulup, 
etkinliklerine derhal başlamış, öbür yandan, Avrupa'nın (ve dolayısıyla 
da, dünyanın) en geniş kapsamlı Lisans Üstü Avrupa Birliği programlarını 
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örgütleyen birimlerinden biri olarak, Üniversitemizin Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde bir disiplinlerarası bölüm oluşturulmuştur. Üstelik Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde konuyla ilgili dersler, peyderpey Fakültenin 
Ders Programına dâhil edilmiştir. Bugün, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde, "Avrupa Birliği Ekonomisi", "Avrupa Birliği Kurumsal 
Hukuku" ve "Avrupa Birliği Maddî Hukuku" adıyla üç ders verilmektedir. Bu 
etkinliklere, Siyasal Bilgiler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler Bölümündeki 
çalışmaları ve Ziraat Fakültesi, özellikle Tarım Ekonomisi alanındaki 
çalışmaları eklersek, ortaya çıkan görünüm gerçekten şaşırtıcıdır. Şimdi, 
Üniversiteye düşen, bu birimler arasında verimli ve etkili bir koordinasyon ve 
işbirliği sağlayıcı yeni bir kurumsal yapılanmayı sağlamaktır. Örneğin, (Avrupa 
Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırmaları Kurumu) veya 
(Uluslararası Entegrasyonlar ve Avrupa Birliği Etüdleri Enstitüsü) gibi 
adlarla gerçekleştirilecek bir üst yapı, Devletin destek ve bağlantıları da 
(örneğin Devlet Plânlama Teşkilatı ile niteliği Üniversiteyi de memnun edecek 
şekilde bir ilişki kurularak) sağlandığı takdirde, bu alanda dünyanın en önemli 
akademik kurumlarından biri olarak Türkiye'de kurulmuş olacaktır. Böyle bir 
performans, üyelik sürecinde, Avrupa Birliğinde Türkiye'nin itibarına çok 
yüksek ölçüde katkıda bulunur; ayrıca, Türkiye'nin uyum sürecine çok büyük 
yarar sağlar. 

Ankara Üniversitesi bu potansiyeli mutlaka değerlendirmelidir; bu 
potansiyeli ortaya çıkaranlara da teşekkür borcunu yerine getirerek; çünkü 
bugünkü yapılanmasıyla, Ankara Üniversitesinin AB çalışmalarının ulaştığı 
düzey, bu açıdan Üniversiteyi dünyanın sayılı yüksek öğretim 
kurumlarından biri durumuna çıkarmıştır. Ankara Üniversitesi, bu 
potansiyelinin bilincini dolu dolu yaşamalı ve ülkenin yararına en iyi biçimde, 
bu potansiyeli harekete geçirmeli, kullanmalıdır. 

Dr. Hacer Soykan ADAOĞLU gibi, Türkiye dışında, kendi toplumlarına 
hizmet etmek durumunda olan, Türkiye'de yetişen Türkler, ana vatanda, bu 
büyük adımlar atıldıkça, kendilerine daha bir güvenle bakacaklar ve daha güzel 
eserler verecekler, daha yararlı işler yapacaklardır. Ayrıca böyle bir 
yapılaşmanın Türkiye'nin dışa yansımaları olan, Kıbrıs gibi sorunlannın 
çözümüne bulunacağı katkıyı da bilhassa göz önünde tutmak tabiatıyla gerekli 
hale gelecektir. 

Türk akademik çevresinin AB'ye yönelimi hakkında, böylesine genişlikte 
bir bakışla, bir an için olsun, değerlendirme yapmamı sağlayan Dr. 
ADAOĞLU'na çok teşekkür eder, başarılarının devamını candan dilerim. 

Prof. Dr Tuğrul ARAT 
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GİRİŞ 

Avrupa Birliği (AB), ekonomik ve siyasi bütünleşme süreci içinde kendine 
özgü ve etkili bir hukuk sistemi yaratmayı başarmıştır. Avrupa Topluluğu (AT)1 
hukuk sisteminin gelişmesinde ve üye ülkelerde etkili bir şekilde 
uygulanmasında Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) önemli bir rol 
oynamaktadır. AT hukuk sistemi içinde hukukun üstünlüğünün sağlanması, AT 
hukukunun üye ülkelerde uygulanmasının hukuki denetimi, AT normlarının 
geçerliliğinin belirlenmesi ve yorumlanması yetkilerine sahip olan ATAD, tüm 
üye ülkeleri bağlayan, tek örnek bir hukuk sisteminin oluşmasını sağlamıştır. 
Ancak, AT hukukunun etkili bir hukuk sistemi olabilmesi, üye ülkelerde 
uygulanmasına bağlıdır. Bu hukukun üye ülkelerde uygulayıcısı ise ulusal 
mahkemelerdir. Dolayısıyla, AT hukuk sisteminin gelişmesi ve üye ülkelerde 
etkili bir şekilde uygulanmasında ulusal mahkemelerin de önemli bir rolü 
vardır. 

AT hukuk sistemi içinde ATAD, Antlaşmalarla belirlenen sınırlı konularda 
yetkilidir. ATAD’ın yetkilerinin Antlaşmalarda saklı tutulduğu haller dışında 
kalan konularda, üye devletlerin ulusal mahkemeleri yetkilidir. Özellikle, AT 
hukukunun ulusal alanda uygulanmasının sağlanması görevi ulusal 
mahkemelere yüklenmiştir. Bu anlamda, AT hukuk sisteminin gelişmesinde ve 
üye ülkelerde etkili bir şekilde uygulanmasında ATAD ile ulusal mahkemeler 
arasında bir yetki bölüşümünün olduğu söylenebilir. 

Ulusal mahkemelerin AT hukuk sistemi içinde çeşitli işlevleri vardır. AT 
hukuku, üye devletlerin, Topluluk kurumlarının ve bireylerin uyması gereken 
birtakım kurallar ve kısıtlamalar içermektedir. Belli bir durum ve olay 
karşısında, ulusal makamlar veya bireyler tarafından AT hukukuna uygun 
davranılıp davranılmadığının denetimi, ulusal mahkemelerce yapılmakta ve 
bireylere AT hukuku ile verilen hakların güvence altına alınması 
sağlanmaktadır. Ulusal mahkemeler, doğrudan etkili normların bireylere 
uygulanmasını sağlamak, ulusal hukukla AT hukukunun çatışması durumunda 
AT hukukuna öncelik vermek ve ulusal hukuku olabildiğince AT hukukuna 
uygun yorumlamak yükümlülüğü altındadırlar. AT hukukunun doğrudan etkisi 

                                                 
1 1992 yılında Maastricht Antlaşması ile kurulan Avrupa Birliği, Avrupa Toplulukları’nı da 
kapsayan üç sütundan oluşmuştur. Avrupa Birliği’nin üzerine kurulduğu diğer iki sütun olan, 
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ve önceliği prensipleri olarak formüle edilen bu yükümlülüklerin teorik 
çerçevesi ATAD tarafından oluşturulmuş, uygulanması görevi ise ulusal 
mahkemelere yüklenmiştir. 

Ulusal mahkemelerin AT hukuk sistemi içindeki işlevi yukarda 
belirtilenlerle sınırlı değildir. ATAD’ın yetkisine girmeyen, ancak AT 
hukukunun ulusal alanda uygulanmasına ilişkin bazı uyuşmazlıkların çözülmesi 
görevi de, ATAD ve Kurucu Antlaşmalarla ulusal mahkemelere verilmiştir. 
ATAD içtihadı ile bireylere, AT hukukunu uygulamayan ya da Topluluk 
yönergelerini süresi içinde ve gerektiği şekilde, iç hukuka geçirmeyen devlet 
aleyhine tazminat davası açma olanağı tanınmış ve bu tür davaların ulusal 
mahkemelerde açılması gerektiği belirtilmiştir. Ulusal mahkemelerin özel 
olarak yetkili mahkeme olarak öngörüldüğü bir diğer alan da AT rekabet 
hukukunun uygulanmasına ilişkindir. Ulusal mahkemeler, AT Antlaşması’nın2 
rekabet hukukuna ilişkin 81. ve 82. maddelerinin uygulanması konusunda çıkan 
uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir. 

AT hukukunun ulusal alanda uygulayıcısı olan ulusal mahkemeler AT 
hukukunun geçerliliği ve yorumu konusunda karar verme yetkisine sahip 
değildir. AT Antlaşması’nın ön karar davasını düzenleyen 234. maddesi 
uyarınca bu yetki, münhasıran ATAD’a aittir. Dolayısıyla, AT hukukunun 
ulusal alanda uygulanması, ATAD – ulusal mahkemeler yetki dengesi ve 
işbirliği üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, AT hukuki bütünleşme sürecinde ve 
AT hukukunun ayrı bir hukuk sistemi olarak varlığı ve devamı noktasında, 
ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli ilişki 
tarafların yargısal diyalogu ile yürümektedir. Ön karar davası, bu yargısal 
diyaloga olanak ve yasal dayanak oluşturması açısında çok önemli bir 
prosedürdür. 

Bu çalışmanın amacı, AT hukukunun ulusal alanda uygulanmasında, 
ATAD ile ulusal mahkemeler arasındaki ilişkinin incelenmesi ve ATAD 
tarafından belirlenen ilkelerin ulusal mahkemelerce nasıl uygulandığının 
saptanmasıdır. AT hukukunun temel prensiplerinin ve ulusal alanda 
uygulanmasına ilişkin ilkelerin gelişmesine ulusal mahkemelerin katkısı, bu 
ilkelerin ulusal alanda uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların nasıl 
aşıldığı ve ATAD – ulusal mahkemeler diyalogunun ne şekilde yürütüldüğü 
incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, ulusal mahkemelerin AT hukukunun 
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uygulanmasındaki işlevleri ayrı ayrı ele alınmış ve her işlevde, ATAD 
tarafından belirlenen ilkeler ve bu ilkelerin ulusal alanda uygulanması, üye 
ülkelerden örneklerle incelenmiştir. 

AT hukukunun ulusal alanda uygulanması ele alınmazdan önce, AT 
hukukunun genel yapısı ve kaynaklarına değinmek gerektiği düşüncesi ile 
birinci bölüm, AT hukukunun genel özelliklerinin incelenmesine ayrılmıştır. Bu 
bölümde bir hukuk kaynağı olarak ATAD kararlarının etkisi ve niteliği üzerinde 
özel olarak durulmuştur. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, AT hukukunun önceliği prensibinin ulusal 
mahkemelerce uygulanması ele alınmış ve bu alanda ulusal mahkemeler ile 
ATAD arasında ortaya çıkan çatışmalar incelenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak 
öncelik prensibinin içeriği ve ATAD kararları tarafından nasıl geliştirildiği 
örnek kararlarla ele alınmıştır. ATAD’ın çizdiği çerçevenin ulusal 
mahkemelerce uygulanması aşamasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların 
nasıl çözüldüğü üye ülkelerden örneklerle incelenmiştir. Bu çerçevede, öncelik 
prensibinin oluşmasında ve gelişmesinde ulusal mahkemelerin oynadığı rol ve 
bu süreç içinde ATAD’la aralarındaki ilişki ele alınmıştır. Bu bölümde özellikle 
ulusal anayasa mahkemeleri ve alt mahkemelerin ATAD’la olan ilişkilerindeki 
farklılıklara değinilmiştir.  

Üçüncü bölümde ise, AT hukukunun doğrudan etkisi prensibi uyarınca, 
birey haklarının ulusal mahkemelerce korunması yükümlülüğü ele alınmış ve 
ulusal mahkemelere bu alanda yüklenen görevler incelenmiştir. Öncelik 
prensibinde olduğu gibi, doğrudan etki prensibi de ATAD kararları ile 
oluşturulan bir prensip olduğundan, ilk önce, bu prensibin ATAD tarafından 
geliştirilmesi, örnek kararlarla ele alınmıştır. Bu bağlamda, ATAD’ın ulusal 
mahkemelere yüklediği görevler belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise, 
ulusal mahkemelerin bu konudaki tutumu, ATAD’ın öngördüğü sisteme ne 
derece uygun davrandıkları, bu alanda ortaya çıkan sorunlar ve bunların nasıl 
aşıldığı üye ülkelerden örneklerle incelenmiştir. Bu çerçevede, ulusal 
mahkemelerin doğrudan etki prensibine katkısı ve ATAD’la olan ilişkileri 
belirlenmeye çalışılmıştır.  

ATAD’ın yargı yetkisinin sınırlı oluşu ve sadece Antlaşmalarda belirlenen 
alanları kapsaması, bazı uyuşmazlıkların çözümünde ulusal mahkemelerin özel 
olarak görevlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu uyuşmazlıkları iki ana 
grupta toplamak mümkündür. Bunlar; AT hukukunun uygulanmaması 
nedeniyle zarara uğrayan bireylerin, ulusal makamlar aleyhine getirecekleri 
tazminat davaları ve AT rekabet hukukunun uygulanmasına ilişkin olarak AT 
Antlaşması’nın 81. ve 82. maddelerine aykırı ticari anlaşma ve işlemlerin 
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geçersizliğinin belirlenmesini içeren davalardır. ATAD’ın yargı yetkisinin bu 
tür uyuşmazlıkları içermesindeki pratik ve yasal zorluklar, bu davaların ulusal 
mahkemeler önüne getirilmesi sonucunu doğurmuş ve ulusal mahkemelerin 
‘AB mahkemesi’ haline dönüşmesini sağlamıştır. Çalışmanın dördüncü 
bölümünde, ulusal mahkemelerin AB mahkemesi gibi hareket ettiği ve yetkili 
mahkeme olarak gösterildiği bu iki alan incelenmiştir. Önceki bölümlerde 
olduğu gibi bu bölümde de, konunun öncelikli olarak ATAD boyutu ele alınmış 
ve ATAD tarafından öngörülen ilkeler incelenmiştir. Özellikle, AT hukukunu 
uygulamayan devlet aleyhine açılacak tazminat davalarında uygulanacak ilkeler 
ve tazminata ilişkin ATAD tarafından ortaya konan esaslar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca, ulusal hukukun özerkliği ilkesi üzerinde 
durulmuş ve ATAD kararları ile bu ilkeye getirilen sınırlamalar ele alınmıştır. 
Bu sınırlamaların ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisine etkisi saptanmaya 
çalışılmıştır. 

AT hukukunu ulusal alanda uygulayacak olan ulusal mahkemeler, 
uygulayacakları Topluluk normlarının yorumu ya da geçerliliğinin belirlenmesi 
konusunda yetkili değildir. Böyle bir durumda, ulusal mahkemelerin ATAD’a 
ön karar başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.  Bu başvuru çerçevesinde, 
sadece AT hukukunun yorumu ve geçerliliği konularının çözümü sağlanmakla 
kalmamakta, ulusal mahkemelerle ATAD arasında önemli ve kritik bir ilişki de 
kurulmaktadır. Ön karar davası içindeki bazı boşluklar, taraflara bir anlamda 
‘manevra’ alanı kazandırmakta ve hukuki bütünleşme sürecini etkileme olanağı 
tanımaktadır. Ön karar davasının bazı aşamaları ATAD – ulusal mahkemeler 
ilişkisi açısından kritik aşamalardır. Bu aşamalarda tarafların benimseyeceği 
tutum, hem ulusal hukuk sistemlerini, hem ATAD’ın etkililiğini hem de AT 
hukuki bütünleşme sürecini etkileme potansiyeline sahiptir.  

Çalışmanın beşinci bölümünde, ön karar davası içindeki boşlukların ATAD 
ve ulusal mahkemelerce nasıl değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin ATAD 
– ulusal mahkemeler ilişkisine nasıl yansıdığı ele alınmıştır.  Buradaki amaç, ön 
karar davasının salt usul hukuku açısından incelenmesi değil, yargısal diyalog 
açısından kritik görülen bazı aşamaların analiz edilmesidir. Ön karar davası, 
ulusal mahkemelerden gelen taleple başlamaktadır. Bu nedenle yargısal 
diyalogun başlaması ulusal mahkemelerin böyle bir işbirliğine istekli olması ile 
olanaklıdır. Bu çerçevede, ilk önce, ulusal mahkemelerin ATAD ile işbirliğine 
girme nedenlerini açıklamaya çalışan yaklaşımlar ele alınmıştır. Daha sonra ise, 
ön karar davasının kurumsal çerçevesi konusunda kısa bir bilgi verilmiştir. Bu 
açıklamalardan sonra, ön karar davasının, ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi 
açısından kritik olarak görülen bazı aşamaları tek tek ele alınmış ve her aşamada 
ATAD ve ulusal mahkemelerin geliştirdikleri genel tavır, ilgili istatistiksel 
çalışmalara da atıfta bulunularak incelenmeye çalışılmıştır. Her bölümde olduğu 
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gibi burada da, üye ülkelerden örneklerle, ortaya çıkan tablonun ulusal 
mahkemelere nasıl yansıdığı somutlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonuç kısmında ise, her bölüm sonunda ortaya konan 
değerlendirmeler göz önüne alınarak ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisinin 
gelişimi, niteliği ve yaşanan sorunlar konusunda saptamalar ve öneriler ortaya 
konulmuştur. 

Bu çalışma, 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlükte olan mevzuat, ATAD 
kararları ve mevcut kaynaklar incelenerek hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GİRİŞ 

Avrupa Birliği (AB), ekonomik ve siyasi bütünleşme süreci içinde kendine 
özgü ve etkili bir hukuk sistemi yaratmayı başarmıştır. Avrupa Topluluğu (AT)1 
hukuk sisteminin gelişmesinde ve üye ülkelerde etkili bir şekilde 
uygulanmasında Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) önemli bir rol 
oynamaktadır. AT hukuk sistemi içinde hukukun üstünlüğünün sağlanması, AT 
hukukunun üye ülkelerde uygulanmasının hukuki denetimi, AT normlarının 
geçerliliğinin belirlenmesi ve yorumlanması yetkilerine sahip olan ATAD, tüm 
üye ülkeleri bağlayan, tek örnek bir hukuk sisteminin oluşmasını sağlamıştır. 
Ancak, AT hukukunun etkili bir hukuk sistemi olabilmesi, üye ülkelerde 
uygulanmasına bağlıdır. Bu hukukun üye ülkelerde uygulayıcısı ise ulusal 
mahkemelerdir. Dolayısıyla, AT hukuk sisteminin gelişmesi ve üye ülkelerde 
etkili bir şekilde uygulanmasında ulusal mahkemelerin de önemli bir rolü 
vardır. 

AT hukuk sistemi içinde ATAD, Antlaşmalarla belirlenen sınırlı konularda 
yetkilidir. ATAD’ın yetkilerinin Antlaşmalarda saklı tutulduğu haller dışında 
kalan konularda, üye devletlerin ulusal mahkemeleri yetkilidir. Özellikle, AT 
hukukunun ulusal alanda uygulanmasının sağlanması görevi ulusal 
mahkemelere yüklenmiştir. Bu anlamda, AT hukuk sisteminin gelişmesinde ve 
üye ülkelerde etkili bir şekilde uygulanmasında ATAD ile ulusal mahkemeler 
arasında bir yetki bölüşümünün olduğu söylenebilir. 

Ulusal mahkemelerin AT hukuk sistemi içinde çeşitli işlevleri vardır. AT 
hukuku, üye devletlerin, Topluluk kurumlarının ve bireylerin uyması gereken 
birtakım kurallar ve kısıtlamalar içermektedir. Belli bir durum ve olay 
karşısında, ulusal makamlar veya bireyler tarafından AT hukukuna uygun 
davranılıp davranılmadığının denetimi, ulusal mahkemelerce yapılmakta ve 
bireylere AT hukuku ile verilen hakların güvence altına alınması 
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sağlanmaktadır. Ulusal mahkemeler, doğrudan etkili normların bireylere 
uygulanmasını sağlamak, ulusal hukukla AT hukukunun çatışması durumunda 
AT hukukuna öncelik vermek ve ulusal hukuku olabildiğince AT hukukuna 
uygun yorumlamak yükümlülüğü altındadırlar. AT hukukunun doğrudan etkisi 
ve önceliği prensipleri olarak formüle edilen bu yükümlülüklerin teorik 
çerçevesi ATAD tarafından oluşturulmuş, uygulanması görevi ise ulusal 
mahkemelere yüklenmiştir. 

Ulusal mahkemelerin AT hukuk sistemi içindeki işlevi yukarda 
belirtilenlerle sınırlı değildir. ATAD’ın yetkisine girmeyen, ancak AT 
hukukunun ulusal alanda uygulanmasına ilişkin bazı uyuşmazlıkların çözülmesi 
görevi de, ATAD ve Kurucu Antlaşmalarla ulusal mahkemelere verilmiştir. 
ATAD içtihadı ile bireylere, AT hukukunu uygulamayan ya da Topluluk 
yönergelerini süresi içinde ve gerektiği şekilde, iç hukuka geçirmeyen devlet 
aleyhine tazminat davası açma olanağı tanınmış ve bu tür davaların ulusal 
mahkemelerde açılması gerektiği belirtilmiştir. Ulusal mahkemelerin özel 
olarak yetkili mahkeme olarak öngörüldüğü bir diğer alan da AT rekabet 
hukukunun uygulanmasına ilişkindir. Ulusal mahkemeler, AT Antlaşması’nın2 
rekabet hukukuna ilişkin 81. ve 82. maddelerinin uygulanması konusunda çıkan 
uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir. 

AT hukukunun ulusal alanda uygulayıcısı olan ulusal mahkemeler AT 
hukukunun geçerliliği ve yorumu konusunda karar verme yetkisine sahip 
değildir. AT Antlaşması’nın ön karar davasını düzenleyen 234. maddesi 
uyarınca bu yetki, münhasıran ATAD’a aittir. Dolayısıyla, AT hukukunun 
ulusal alanda uygulanması, ATAD – ulusal mahkemeler yetki dengesi ve 
işbirliği üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, AT hukuki bütünleşme sürecinde ve 
AT hukukunun ayrı bir hukuk sistemi olarak varlığı ve devamı noktasında, 
ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi büyük önem taşımaktadır. Bu önemli ilişki 
tarafların yargısal diyalogu ile yürümektedir. Ön karar davası, bu yargısal 
diyaloga olanak ve yasal dayanak oluşturması açısında çok önemli bir 
prosedürdür. 

Bu çalışmanın amacı, AT hukukunun ulusal alanda uygulanmasında, 
ATAD ile ulusal mahkemeler arasındaki ilişkinin incelenmesi ve ATAD 
tarafından belirlenen ilkelerin ulusal mahkemelerce nasıl uygulandığının 
saptanmasıdır. AT hukukunun temel prensiplerinin ve ulusal alanda 
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uygulanmasına ilişkin ilkelerin gelişmesine ulusal mahkemelerin katkısı, bu 
ilkelerin ulusal alanda uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların nasıl 
aşıldığı ve ATAD – ulusal mahkemeler diyalogunun ne şekilde yürütüldüğü 
incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, ulusal mahkemelerin AT hukukunun 
uygulanmasındaki işlevleri ayrı ayrı ele alınmış ve her işlevde, ATAD 
tarafından belirlenen ilkeler ve bu ilkelerin ulusal alanda uygulanması, üye 
ülkelerden örneklerle incelenmiştir. 

AT hukukunun ulusal alanda uygulanması ele alınmazdan önce, AT 
hukukunun genel yapısı ve kaynaklarına değinmek gerektiği düşüncesi ile 
birinci bölüm, AT hukukunun genel özelliklerinin incelenmesine ayrılmıştır. Bu 
bölümde bir hukuk kaynağı olarak ATAD kararlarının etkisi ve niteliği üzerinde 
özel olarak durulmuştur. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, AT hukukunun önceliği prensibinin ulusal 
mahkemelerce uygulanması ele alınmış ve bu alanda ulusal mahkemeler ile 
ATAD arasında ortaya çıkan çatışmalar incelenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak 
öncelik prensibinin içeriği ve ATAD kararları tarafından nasıl geliştirildiği 
örnek kararlarla ele alınmıştır. ATAD’ın çizdiği çerçevenin ulusal 
mahkemelerce uygulanması aşamasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların 
nasıl çözüldüğü üye ülkelerden örneklerle incelenmiştir. Bu çerçevede, öncelik 
prensibinin oluşmasında ve gelişmesinde ulusal mahkemelerin oynadığı rol ve 
bu süreç içinde ATAD’la aralarındaki ilişki ele alınmıştır. Bu bölümde özellikle 
ulusal anayasa mahkemeleri ve alt mahkemelerin ATAD’la olan ilişkilerindeki 
farklılıklara değinilmiştir.  

Üçüncü bölümde ise, AT hukukunun doğrudan etkisi prensibi uyarınca, 
birey haklarının ulusal mahkemelerce korunması yükümlülüğü ele alınmış ve 
ulusal mahkemelere bu alanda yüklenen görevler incelenmiştir. Öncelik 
prensibinde olduğu gibi, doğrudan etki prensibi de ATAD kararları ile 
oluşturulan bir prensip olduğundan, ilk önce, bu prensibin ATAD tarafından 
geliştirilmesi, örnek kararlarla ele alınmıştır. Bu bağlamda, ATAD’ın ulusal 
mahkemelere yüklediği görevler belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise, 
ulusal mahkemelerin bu konudaki tutumu, ATAD’ın öngördüğü sisteme ne 
derece uygun davrandıkları, bu alanda ortaya çıkan sorunlar ve bunların nasıl 
aşıldığı üye ülkelerden örneklerle incelenmiştir. Bu çerçevede, ulusal 
mahkemelerin doğrudan etki prensibine katkısı ve ATAD’la olan ilişkileri 
belirlenmeye çalışılmıştır.  

ATAD’ın yargı yetkisinin sınırlı oluşu ve sadece Antlaşmalarda belirlenen 
alanları kapsaması, bazı uyuşmazlıkların çözümünde ulusal mahkemelerin özel 
olarak görevlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu uyuşmazlıkları iki ana 
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grupta toplamak mümkündür. Bunlar; AT hukukunun uygulanmaması 
nedeniyle zarara uğrayan bireylerin, ulusal makamlar aleyhine getirecekleri 
tazminat davaları ve AT rekabet hukukunun uygulanmasına ilişkin olarak AT 
Antlaşması’nın 81. ve 82. maddelerine aykırı ticari anlaşma ve işlemlerin 
geçersizliğinin belirlenmesini içeren davalardır. ATAD’ın yargı yetkisinin bu 
tür uyuşmazlıkları içermesindeki pratik ve yasal zorluklar, bu davaların ulusal 
mahkemeler önüne getirilmesi sonucunu doğurmuş ve ulusal mahkemelerin 
‘AB mahkemesi’ haline dönüşmesini sağlamıştır. Çalışmanın dördüncü 
bölümünde, ulusal mahkemelerin AB mahkemesi gibi hareket ettiği ve yetkili 
mahkeme olarak gösterildiği bu iki alan incelenmiştir. Önceki bölümlerde 
olduğu gibi bu bölümde de, konunun öncelikli olarak ATAD boyutu ele alınmış 
ve ATAD tarafından öngörülen ilkeler incelenmiştir. Özellikle, AT hukukunu 
uygulamayan devlet aleyhine açılacak tazminat davalarında uygulanacak ilkeler 
ve tazminata ilişkin ATAD tarafından ortaya konan esaslar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca, ulusal hukukun özerkliği ilkesi üzerinde 
durulmuş ve ATAD kararları ile bu ilkeye getirilen sınırlamalar ele alınmıştır. 
Bu sınırlamaların ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisine etkisi saptanmaya 
çalışılmıştır. 

AT hukukunu ulusal alanda uygulayacak olan ulusal mahkemeler, 
uygulayacakları Topluluk normlarının yorumu ya da geçerliliğinin belirlenmesi 
konusunda yetkili değildir. Böyle bir durumda, ulusal mahkemelerin ATAD’a 
ön karar başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.  Bu başvuru çerçevesinde, 
sadece AT hukukunun yorumu ve geçerliliği konularının çözümü sağlanmakla 
kalmamakta, ulusal mahkemelerle ATAD arasında önemli ve kritik bir ilişki de 
kurulmaktadır. Ön karar davası içindeki bazı boşluklar, taraflara bir anlamda 
‘manevra’ alanı kazandırmakta ve hukuki bütünleşme sürecini etkileme olanağı 
tanımaktadır. Ön karar davasının bazı aşamaları ATAD – ulusal mahkemeler 
ilişkisi açısından kritik aşamalardır. Bu aşamalarda tarafların benimseyeceği 
tutum, hem ulusal hukuk sistemlerini, hem ATAD’ın etkililiğini hem de AT 
hukuki bütünleşme sürecini etkileme potansiyeline sahiptir.  

Çalışmanın beşinci bölümünde, ön karar davası içindeki boşlukların ATAD 
ve ulusal mahkemelerce nasıl değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin ATAD 
– ulusal mahkemeler ilişkisine nasıl yansıdığı ele alınmıştır.  Buradaki amaç, ön 
karar davasının salt usul hukuku açısından incelenmesi değil, yargısal diyalog 
açısından kritik görülen bazı aşamaların analiz edilmesidir. Ön karar davası, 
ulusal mahkemelerden gelen taleple başlamaktadır. Bu nedenle yargısal 
diyalogun başlaması ulusal mahkemelerin böyle bir işbirliğine istekli olması ile 
olanaklıdır. Bu çerçevede, ilk önce, ulusal mahkemelerin ATAD ile işbirliğine 
girme nedenlerini açıklamaya çalışan yaklaşımlar ele alınmıştır. Daha sonra ise, 
ön karar davasının kurumsal çerçevesi konusunda kısa bir bilgi verilmiştir. Bu 
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açıklamalardan sonra, ön karar davasının, ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi 
açısından kritik olarak görülen bazı aşamaları tek tek ele alınmış ve her aşamada 
ATAD ve ulusal mahkemelerin geliştirdikleri genel tavır, ilgili istatistiksel 
çalışmalara da atıfta bulunularak incelenmeye çalışılmıştır. Her bölümde olduğu 
gibi burada da, üye ülkelerden örneklerle, ortaya çıkan tablonun ulusal 
mahkemelere nasıl yansıdığı somutlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonuç kısmında ise, her bölüm sonunda ortaya konan 
değerlendirmeler göz önüne alınarak ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisinin 
gelişimi, niteliği ve yaşanan sorunlar konusunda saptamalar ve öneriler ortaya 
konulmuştur. 

Bu çalışma, 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlükte olan mevzuat, ATAD 
kararları ve mevcut kaynaklar incelenerek hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA TOPLULUĞU 
HUKUKUNUN GENEL YAPISI 

 

I. GENEL OLARAK AVRUPA TOPLULUĞU HUKUK DÜZENİ 

AT hukuk düzeninin niteliğinin belirlenmesi sorunu, Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana süregelen bir tartışmadır. Bu 
tartışmalar sonucunda AT hukuk sisteminin niteliğini belirlemeye çalışan 
birtakım teoriler ileri sürülmüştür. AT hukuk sisteminin genel yapısını 
açıklamaya başlamadan önce bu teorilerden doktrinde en çok tartışılanlar 
üzerinde durmakta yarar vardır. Esasen bu teoriler AT hukukunun niteliğinin 
açıklanması amacından çok, AT bütünleşmesini açıklamak için ortaya 
atılmıştır.1 

Çoğulcu ya da plüralist yaklaşıma göre, Avrupa bütünleşmesi ulus 
devletlerin egemenliğine dayanan esnek bir ortaklıktır. Bu ortaklık, ‘devletlerin 
çoğulcu topluluğu’ olarak görülmekte ve bütünleşmenin, hükümetler arası 
işbirliğinin artırılması ile gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu ortaklıkta 
kararlar üye devletlerin uzlaşması ile ortaya çıkmaktadır. Politik birlik bu 
uzlaşmanın sonucu olarak öngörülmekte ve bu yapı, federal bir oluşumun ilk 
aşaması olarak değerlendirilmektedir.2  

                                                 
1 Bu teorilerle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız; Valerio Lintner - Sonia Mazey, The European 
Community: Economic and Political Aspects, England: McGraw-Hill Book Company-Europe, 
1991, s. 1-11; Theo Hitiris, European Community Economics, Great Britain: Harvester 
Wheatsheat, 1994, s. 137-148; Michael O’Neill, The Politics of European Integration, New 
York: Routlege, 1996, s. 21- 121; David M, Wood - Birol A. Yeşilada, The Emerging European 
Union, New York: Longman Publishers, 1996, s. 15-30; Stephen George, Politics and Policy in 
the European Union, New York: Oxford University Press, 1996, s. 35-56; Paul Taylor, The 
European Union in the 1990s, New York: Oxford University Press, 1996, s.1-7. 
2 Hitiris, 1994, s.37. 
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Federalizm yaklaşımına göre ise bütünleşme, katılan devletlerden birtakım 
yetkilerin devredilmesi sonucu kurulan supranasyonal bir otorite ile 
gerçekleşmektedir. Supranasyonal otorite devletleri bağlayıcı karar alma 
yetkisine sahiptir. Özellikle dış ilişkiler, sosyo-ekonomik ve politik konular 
supranasyonal otorite tarafından düzenlenmektedir. Bu yaklaşım, birtakım 
yetkilerin merkezi otoritede, birtakım yetkilerin de üye devletlerde bulunduğu, 
yetki bölüşümünün federal anayasa ile belirlendiği bir sistemi öngörmektedir. 
Bu sistem üye devletlerin merkezi otoriteye bağlandığı bir federal devlet modeli 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu yaklaşımı savunanlar Avrupa bütünleşme 
sürecinin federalizme benzediğini ve bütünleşme sürecinin tamamlanması ile 
federal modele ulaşılacağını iddia etmektedir.3 

Fonksiyonel yaklaşımı savunanlar ise, her alanı kapsayacak yetkilere sahip 
olmadığından, AT’nin bir devlet olarak kabul edilemeyeceğini ileri sürmektedir. 
Bu yaklaşıma göre, AT, sadece Kurucu Antlaşmalarda belirtilen alanlarda 
yetkili olduğundan, kısıtlı yetkilerle donatılmış, özel amaçlara sahip bir 
organizasyon olarak değerlendirilmektedir.4 Genel anlamda yasama yetkisine 
sahip olmayan AT kurumlarının yetkilerini tanımlayan en uygun kavram, yetki 
devri kavramıdır. AT kurumları, üye ülkelerin yetkilerini devrettikleri alanlarda 
yasama gücüne sahiptirler. Fonksiyonel yaklaşıma göre, yetki devrinin olması 
gereken alanlar, politik nitelik taşımayan, üye ülkelerin ulusal çıkarlarını 
etkilemeyecek, teknik, ulaşım, sağlık araştırmaları gibi alanlar olmalıdır. Bu 
alanlarda yakınlaşma sağlandıktan sonra, politik nitelikli alanlara geçilmelidir. 
Dolayısıyla politik birleşme, politik olmayan birleşme aşamasından sonra ortaya 
çıkmalıdır. Fonksiyonel yaklaşımı savunanlar AT’nin federal bir yapıya doğru 
gidişinin de ancak fonksiyonel bir yaklaşımla mümkün olacağını ileri 
sürmektedirler.5 

Fonksiyonel yaklaşım daha sonra bazı düşünürlerce geliştirilmiş ve neo-
fonksiyonel yaklaşım adı ile yeniden düzenlenmiştir. Fonksiyonel yaklaşım, 
bütünleşmenin, ortak noktalardaki uzlaşma ile gerçekleşebileceğini 
savunmasına karşılık, neo-fonksiyonel yaklaşım, toplumlardaki çeşitli gruplar 
arasındaki rekabetin ve çıkar çatışmalarının, uluslararası bütünleşmeyi gerekli 
kılacağını savunmaktadır. Çeşitli gruplar arasındaki rekabet ve çekişme, tek bir 
devletin aşamayacağı sorunlar doğurmaktadır. Bu sorunların aşılması için 
devletler, supranasyonal bir oluşum altında bir araya gelmeli ve sorunların 

                                                 
3 Taylor, 1996, s.5. 
4 Prodromos D. Dagtoglou, The Legal Nature of the European Community, European 
Perspectives: Thirty Years of Community Law, Luxembourg: Office for Official Publications of 
the European Communities, 1983, s. 37. 
5 Lintner - Mazey, 1991, s.7. 
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çözümünü bu oluşuma bırakmalıdır. Bu oluşumun çözüm üretecek yetkilere 
sahip olması için, üye devletler, bazı alanlardaki yetkilerini bu oluşuma 
devretmelidirler. Ekonomik ve politik bütünleşme ancak ekonomik ve politik 
güçlerin bir araya gelmesinden oluşacağı için, devletler bu alanlardaki 
yetkilerini supranasyonal oluşuma devretmelidir. Bu sayede supranasyonal 
oluşum, kendi karar alma mekanizmalarını oluşturacaktır.6 

AT bütünleşmesini ‘hükümetler arası kuruluş’ modeli ile açıklamaya 
çalışanlar da vardır. Bu model, devletlerin uluslararası ilişkilerdeki kararlarını 
ve eylemlerini belirleyen etkenin ulusal çıkarlar olduğu tezine dayanmaktadır. 
Bu yaklaşım, AT’nin oluşumunun üye devletlerin çıkarlarının bir gereği 
olduğunu belirtmektedir. Buna göre, üye devletler, ulusal hedeflerini, kararların 
‘pazarlık’ süreci ile alındığı karar alma mekanizmalarına katılarak 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşıma göre, devletlerin AT’na katılımı 
ve AT organlarında alınan kararların temeli ulusal çıkarların uzlaşmasına 
dayanmaktadır. Bütünleşme sürecinin derinliğini, genişliğini ve hızını 
belirleyen etkenin ulusal çıkarlar olduğu savunulmaktadır.7 

Bütünleşme teorilerinin yanı sıra, AT hukukunun niteliği ile ilgili olarak en 
çok tartışılan konu AT hukukunun uluslararası hukukun bir parçası olup 
olmadığı sorunudur. Bir kısım yazarlar AT hukukunu uluslararası hukukun bir 
parçası olarak görürken, bir kısım yazarlar da uluslararası hukuktan bağımsız, 
kendine özgü nitelikleri olan supranasyonal bir hukuk sistemi olduğunu 
belirtmektedirler. 

AT hukukunun uluslararası hukukun bir parçası olduğunu iddia eden 
yazarların ana dayanak noktası, AT hukuk düzeninin uluslararası anlaşmalara 
dayandığı ve AT’nın uluslararası anlaşmalarla ortaya çıktığıdır.8 Ayrıca, üye 
devletlerin Kurucu Antlaşmaları değiştirme yetkisine sahip olmasına dayanarak 
ve AT hukukundaki doğrudan etki ve öncelik prensiplerinin, iddia edildiği gibi, 
uluslararası hukuka yabancı kavramlar olmadığı ileri sürülerek, AT hukuk 
düzeninin uluslararası hukukun bir parçası olduğu kanıtlanmaya çalışılmaktadır. 
AT hukukunun uluslararası hukukun bir parçası olduğunu savunanlara göre 
doğrudan etki ve öncelik kavramları uluslararası hukuka yabancı kavramlar 
değildir. Bu görüşü savunanlara göre, ATAD’ın AT hukukunu uluslararası 
hukuktan ayırma çabasının nedeni, üye ülkeler arasında hukuk birliğini 

                                                 
6 Ibid., s.7. 
7 Wood - Yeşilada, 1996, s.24. 
8 Ole Spiermann, “The Other Side of the Story: An Unpopular Essay on the Making of the 
European Community Legal Order”, European Journal of International Law, 1999, Vol. 10, 
No. 4,  s. 764. 
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gerçekleştirme sürecinde, ulusal anayasalardan kaynaklanan farklılıklardan 
kurtulmaktır. Üye ülke anayasalarının, uluslararası hukukun iç hukuktaki yeri 
ve etkisi konusundaki normları farklılık göstermektedir. AT hukukunun 
uluslararası hukuktan farklı olduğunu ve uluslararası hukukla ilgili var olan 
normların AT hukukuna uygulanamayacağını ileri sürmekle, ATAD, üye 
ülkeleri AT hukuku ile ilgili düzenlemeler yapmaya itmiştir.9  Bu görüşü 
savunanlara göre, AT hukuku nitelik olarak uluslararası hukuktan farklı 
değildir. Farklılık, her iki sistemin iç hukukta uygulanması aşamasında ortaya 
çıkmaktadır. AT hukuku uluslararası hukukun bir parçası olmakla birlikte, 
uygulanmanın zorlanması açısından daha fazla ve daha etkin olanaklara 
sahiptir.10 

Bizim de katıldığımız ve genellikle kabul edilen bir diğer görüşe göre ise, 
AT hukuku uluslararası hukukla yakın ilişki içinde olmasına karşılık, 
uluslararası hukuktan bağımsız, supranasyonal ve kendine özgü nitelikleri olan 
bir hukuk sistemidir. Aşağıda ayrı bir başlık altında incelenecek olan ‘kendine 
özgü nitelikler’ in bir kısmı uluslararası hukukta da görülebilmesine karşın, bu 
nitelikler uluslararası hukukun temel nitelikleri değil, istisnai olarak görülen 
özelliklerdir.11  

AT hukukunun yeni bir hukuk düzeni oluşturduğu görüşü ilk kez ATAD’ın 
5.2.1963 tarihli Van Gend en Loos12 davasında verdiği kararında açıklanmıştır. 
Buna göre: 

…Topluluk, devletlerin sınırlı alanlarda egemenlik haklarının kısıtlandığı 
ve süjelerinin sadece üye devletler olmayıp, aynı zamanda bu devletlerin 
vatandaşlarının da olduğu, uluslararası hukukun yeni bir hukuk düzenini 
oluşturmaktadır.13 

Van Gend en Loos davası özellikle iki açıdan çok önemlidir: Bu dava ile 
ATAD, ilk kez AT hukukunun üye ülke vatandaşları için haklar ve 
yükümlülükler yarattığını belirtmiş ve AT hukukunun yeni bir hukuk düzeni 
yarattığını vurgulamıştır. ATAD, AT hukukunun yeni bir hukuk düzeni 
olmasını bir anlamda doğrudan etki kavramına ve egemenlik haklarının 
                                                 
9 Jean Allain, “European Court is an International Court”, Nordic Journal of International Law, 
1999, No. 68,  s. 260. 
10 Ibid., s. 261. 
11 Spierman, 1999,  s. 775. 
12Case 26/68, NV. Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos v. 
Netherlands Inland Revenue Administration (1963) ECR I. 
13 Ibid., s.12. İlgili dava metni için ayrıca bakınız; Paul Craig - Grainne de Burca, EC Law: Text, 
Cases and Materials, New York: Oxford University Press, 4. Edition, 1997, s. 153. 
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kısıtlanmış olmasına bağlamıştır. Bu durum ATAD’ın uluslararası hukuka bakış 
açısını da göstermektedir. Bu bağlamda ATAD, doğrudan etki ve egemenlik 
haklarının kısıtlanması kavramlarını, uluslararası hukukun genel nitelikleri 
içinde görmemektedir. Burada ilginç olan nokta, ATAD’ın, AT hukukunu yeni 
bir hukuk düzeni olarak görmekle birlikte, bu hukukun, uluslararası hukukun bir 
parçası olduğunu belirtmesidir. Ancak, ATAD, bundan sonraki kararlarında, 
uluslararası hukuka atıfta bulunmaktan vazgeçmiş ve 15.7.1964 tarihli Costa v. 
Enel14 davasında verdiği kararda ‘uluslararası hukukun yeni bir düzeni’ 
ifadesini kullanmayı bırakmıştır. Bu kararda AT hukuku şu şekilde 
nitelendirilmiştir: 

… Alışılagelmiş uluslararası anlaşmalardan farklı olarak, AT antlaşması 
yürürlüğe girdiği andan itibaren üye devletlerin hukuk sistemleri ile bütünleşen 
ve yargı yerlerini bağlayan özgün bir hukuk düzeni kurmuştur. 

… Özgün ve orjinal doğası nedeniyle antlaşmalardan doğan 

hukuka hiçbir iç metin aykırı olamaz.15 

Daha sonraki kararlarında da ATAD, sürekli olarak AT hukukunun 
kendine özgü bağımsız bir hukuk düzeni olduğunu vurgulayarak, uluslararası 
hukuktan farklı olduğunu belirtmeye çalışmıştır. Weiler ve Haltern’e göre AT, 
kuruluş aşamasında sıradan bir uluslararası kuruluş olarak başlamış ve zamanla 
özel niteliklere sahip, kendine özgü bir kuruluş halini almıştır. Buna bağlı 
olarak da AT hukuk sistemi başlangıçta uluslararası hukuk şeklinde oluşmuş 
sonradan kendine özgü anayasal bir sisteme dönüşmüştür. Ayrıca, AT hukuku 
nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, üye ülke mahkemelerince uluslararası 
hukuktan farklı olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır. 16 AT hukukunu 
uluslararası hukuktan ayıran başlıca özellikleri şu şekilde özetlemek 
mümkündür: 

Geleneksel uluslararası hukuk devletlerin egemen eşitliğine dayanmasına 
karşılık, AT hukuku egemenlik yetkilerinin kısmen devrine dayanmaktadır. Bu 
konu supransyonalizm incelenirken daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

                                                 
14 Case 6/64, Flaminio Costa v. E.N.E.L. (1964) ECR 585. 
15 Ibid.,  paragraf: 3. 
16 J.H.H Weiler - Ulrich R. Haltern, “Constitutional or International? The Foundations of the 
Community Legal Order and the Question of Judicial Kompetenz – Kompetenz”, The European 
Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence- Legal Change in its Social 
Context, Anne Marie Slaughter - Alec Stone Sweet – J.H.H. Weiler (Eds.), Oregon: Hart 
Publishing, 2. Edition, 2000, içinde, s. 340. 
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AT hukuku, kaynakları açısından da, geleneksel uluslararası hukuktan 
farklılıklar göstermektedir. Uluslararası hukukun kaynakları, Uluslararası 
Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesinde; antlaşmalar, yapıla geliş kuralları, 
hukukun genel ilkeleri (asli kaynaklar), mahkeme kararları ve doktrin (yardımcı 
kaynaklar) olarak sayılmıştır.17 Buna karşılık AT hukukunun kaynakları; 
Kurucu Antlaşmalar, bunlar ışığında yapılan diğer (değiştirici) Antlaşmalar, AT 
organları tarafından çıkarılan “tüzük, yönerge ve kararlar”, ATAD tarafından 
tanınan hukukun genel ilkeleri, AT’ne üye olmayan ülkelerle akdedilen 
anlaşmalar, ATAD kararları ve doktrindir.18 Kaynaklardaki bu farklılığın yanı 
sıra, kaynakların iç hukuka etkisi, yürürlüğe girişi ve bağlayıcılığı açısından da 
farklılıklar söz konusudur.  Geleneksel uluslararası hukukta, uluslararası 
anlaşmaların yürürlüğe girişi, bağlayıcılığı ve iç hukuktaki yeri ulusal 
anayasalar tarafından belirlenen, yani devletlerin yetkisine bırakılan bir 
konudur. Oysa AT hukukunun kaynaklarının yürürlüğe girmesi ve bağlayıcılığı 
devletlerin yetkisine bırakılmış bir konu değildir. Örneğin, AT tüzükleri, AT 
resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra, üye ülkelerde başka herhangi bir iç 
hukuksal işleme gerek kalmaksızın yürürlüğe girmekte ve tüm üye devletleri ve 
onların uyruklarını bağlamaktadır. Dahası, AT hukuku kaynaklarının, iç 
hukukta normlar hiyerarşisindeki yerinin belirlenmesi de üye devletlere 
bırakılmış bir konu değildir. AT hukukunun önceliği prensibi uyarınca, AT 
normu ile iç hukuk normunun çatışması durumunda, AT normuna öncelik 
verilmesi gerekmektedir. 

AT hukukunun kaynaklarından olan tüzük, karar ve yönergelerin AT 
hukukuna uygunluğu da denetlenmektedir. ATAD, kurumların tasarruflarının ve 
eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetleme yetkisine sahiptir. Kurumların 
hukuki tasarruflarının AT hukukuna aykırı olması durumunda ATAD tarafından 
iptali söz konusu olabilmektedir. Bu da AT hukukunu geleneksel uluslararası 
hukuktan ayıran bir başka noktadır.19  

AT hukukunu, geleneksel uluslararası hukuktan ayıran bir diğer konu da, 
iki hukuk sisteminin, iç hukukta uygulanmasının zorlanmasıdır. Uluslararası 
hukukta âkit devletin, uluslararası anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi, uluslararası anlaşmanın ihlâlini doğurmaktadır. Geleneksel 
uluslararası hukukun en büyük eksikliklerinden biri, uluslararası 
yükümlülüklerin ihlâli durumunda bunu saptayacak ve ihlâlde bulunan kurum 
                                                 
17 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri I. Kitap, Ankara: Turhan Kitabevi, 2. Baskı, 
1989, s. 94. 
18 Henry Schermers – Denis Waelbroeck, Judicial Protection in the European Communities, 
Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 5. Edition, 1992, s. 19. 
19 Jo Shaw, “Process and Constitutional Discourse in the European Union”, Journal of Law and 
Society, March 2000, Vol. 27, No. 1, s. 16. 
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veya kişiyi yargı önüne çıkaracak zorunlu yargı sisteminin bulunmayışıdır. 
Buna karşılık, AT hukuku, zorunlu bir yargı sistemine ve AT hukukunun 
uygulanmasının zorlanmasını sağlayacak idarî ve hukukî mekanizmalara 
sahiptir. Öncelikle Komisyon, AT Antlaşması’nın 226. maddesi (eski 169. 
madde)20 uyarınca üye ülkelere bu konuda uyarıda bulunma ve ihlâle devam 
edilmesi durumunda konuyu ATAD önüne getirme yetkisine sahiptir. ATAD, 
böyle bir durumda ihlâli saptama ve hatta ihlâlde bulunan devlet aleyhine AT 
Antlaşması’nın 228. maddesi (eski 171. madde) uyarınca para cezası verebilme 
olanağına sahiptir. Ayrıca AT Antlaşması’nın 227. maddesine göre (eski 170. 
madde), üye devletler de AT hukukunu ihlâl eden başka bir üye devlet aleyhine 
ATAD önünde ihlâl davası açmaya yetkilidir. Geleneksel uluslararası hukukta, 
bir devletin uluslararası anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlâli 
durumunda ortaya çıkan uyuşmazlığın tarafları genellikle âkit devletlerdir. Oysa 
AT’nda, üye devletlerden bağımsız bir organ olan Komisyon, bu sorunu ilgili 
devletle çözmeye, çözemediği takdirde, konuyu ATAD önüne getirmeye 
yetkilidir.21 Uluslararası anlaşmaların ihlâli durumunda geleneksel uluslararası 
hukukta yerleşmiş bazı kavramların AT hukukunda geçerli olmaması da ilginç 
bir farklılıktır. Uluslararası hukukun önemli prensipleri olan karşılıklılık ve 
misilleme kavramları, AT hukukunda kabul edilmemekte ve Antlaşmaların 
uygulanmamasında geçerli bir neden olarak görülmemektedir.22 AT hukukunu 
uygulamayan devleti dolaylı yoldan zorlayan bir başka olanak da, üye ülke 
vatandaşlarına tanınan devlet aleyhine ulusal mahkemelerde tazminat davası 
açma hakkıdır. Üye devletin AT hukukunu uygulamaması veya AT 
yönergelerini süresi içinde iç hukuka geçirmemesi nedeniyle zarara uğrayan 
özel veya tüzel kişiler, ilgili devlet aleyhine ulusal mahkemelerde tazminat 
davası açabilmektedirler. Bu konu doğrudan etki kavramı incelenirken daha 
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

AT hukukunu uluslararası hukuktan ayıran bir başka özellik de her iki 
hukuk düzeninin süjelerinin farklılığıdır. Uluslararası hukukun süjeleri genel 
olarak devletler, devlet olma aşamasına ulaşmamış topluluklar ve kimi zaman 
da uluslararası örgütlerdir. Oysa AT hukukunun süjeleri üye devletlerin ve 
Topluluk kurumlarının yanı sıra, üye devletlerin uyruğunda bulunan özel ve 

                                                 
20AT Antlaşması maddeleri, 1997 tarihli Amsterdam Antlaşması ile yeniden düzenlenmiş ve 
numaralandırılmıştır.  Bu çalışmada Amsterdam Antlaşması’nda öngörülen madde numaraları 
esas alınacak, maddeden ilk söz edildiği yerde, parantez içinde eski numarası da belirtilecektir.  
21 J.H.H Weiler, “The Transformation of Europe”, The Yale Law Journal, 1991, Vol. 100, s. 
2420. 
22 Ibid.,, s. 2422. 
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tüzel kişilerdir. AT hukuku devletlerarası bir hukuk olmanın ötesinde, tüm üye 
devletlerin ‘ortak hukuku’ şeklinde görülmektedir.23  

Aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan AT hukukunun temel nitelikleri 
de göz önüne alındığında AT hukukunun uluslararası hukuktan farkları ve 
kendine özgü özellikleri daha da belirgin olarak görülecektir. Bu noktada AT 
hukukunun supranasyonal bir hukuk olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. AT 
hukukunun supranasyonal bir hukuk olduğu, supranasyonalizmin genel 
özellikleri ile AT hukukunun özelliklerinin karşılaştırılması yoluyla 
saptanabilmektedir. Supranasyonal nitelikte bir örgütün tanımını Günuğur şu 
şekilde yapmaktadır: 

Uluslarüstü örgüt; bir anlaşmayla kurulan, üyelerinin yetkilerinin bir 
bölümünü devrettikleri, oyçokluğu ile bağlayıcı hukuk normları belirleyebilen, 
belirlenen hukuk normları örgüte üye devletlerin ulusal hukuklarında doğrudan 
ya da dolaylı biçimde uygulanan ve hukuksal sonuçlar doğuran bir kuruluştur.24 

Martinez ise bir uluslararası örgütün supranasyonal örgüt sayılabilmesi için 
şu niteliklere sahip olması gerektiğini belirtmektedir: 

a) Belirli alanlardaki yetki devri sonucu, örgütün münhasıran sahip olduğu 
yetki alanları, 

b) Üye devletlerden bağımsız organlar, 

c) Üye devletler ve bunların uyruklarına doğrudan uygulanabilen bağlayıcı 
kararlar alma yetkisi, 

d) Üye ülkeleri, örgütün kararlarına uymaya zorlayıcı mekanizmaların 
varlığı.25 

Pazarcı ise, bu niteliklere ek olarak, uluslarüstü örgütlerin kararlarının, üye 
devlet yasaları karşısında üstünlüğe sahip olduğunu belirtmektedir.26  

                                                 
23 P.J.G. Kapteyn - P. VerLeoren van Themaat, Introduction to the Law of the European 
Communities, Netherlands: Kluwer Law International, 3.Edition, 1998, s. 77. 
24 Halûk Günuğur, Avrupa Topluluğu Hukuku, Ankara: Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi 
Yayını, Bilim Serisi, 1, 3. Baskı, 1996, s. 18. 
25 Magdalena M. Martin Martinez, National Sovereignty and International Organizations, 
Netherlands: Kluwer Law International, 1.Edition, 1996, s. 100.  
26 Pazarcı, 1989, s. 259. 
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Görüldüğü gibi supranasyonalizmi belirleyen temel niteliklerden biri, üye 
devletlerin birtakım yetkilerinin örgüte devredilmiş olmasıdır.  AT hukukunun 
en önemli özelliklerinden biri, üye ülkelerden birtakım yetkilerin, AT 
organlarına devrini öngörmesidir. Bu konu kurucu antlaşmalarda yer almamış 
olmasına karşın, ATAD içtihadı ile geliştirilmiş ve üye ülkeler tarafından da 
zaman içinde benimsenmiştir. Egemenlik ya da yetki devrinin ele alındığı en 
önemli davalardan biri Costa v. Enel davasıdır: 

... Süresiz, özgün kurumlara, hukuki kişilik ve ehliyete sahip, uluslararası 
temsil yeterliliği olan ve özellikle devletlerin Topluluk lehine yetki sınırlaması 
ve devrinden doğan gerçek yetkilerle donatılmış bir hukuk topluluğu kurarak 
üye devletler, belirli alanlarda, egemenlik haklarını sınırlamışlar(dır). 

... Devletlerin iç hukuk düzenlerinden Topluluk hukuk düzeni lehine 
anlaşma hükümlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini devretmeleri zorunlu 
olarak egemenlik haklarının kesin sınırlamasına yol açar.27 

Bu özelliği nedeniyle AT bütünleşme sürecinin, üye ülkelerin egemenlik 
alanlarının kısıtlanması temeline dayandığı söylenebilir. Egemenlik devrinin 
içeriğini ise Jean Victor Louis şu şekilde tanımlamaktadır: 

Egemenlik devri, kara parçasının devri gibi maddesel bir anlamda 
algılanmamalıdır. Buna karşılık, egemenlik devri, bazı yetkilerin Topluluk 
organlarına devredilmesi ve bunun sonucunda da belli bir konuda yetkinin 
devletlere mi, Topluluk organlarına mı ait olduğunun belirlenmesi sorunudur.28 

Görüldüğü gibi, egemenlik devri, daha çok bir yetki paylaşımını içermekte 
ve klâsik anlamda egemenliğin bölünmez ve devredilmez özelliğini değiştirerek 
egemenlik kavramına yeni bir yaklaşım getirmektedir. ATAD tarafından 
benimsenen egemenlik anlayışı, Bodin, Hobbes ve Hegel gibi filozoflar 
tarafından geliştirilen ve 19. yüzyıl devlet anlayışının temelinde yatan klâsik 
egemenlik anlayışından farklıdır. Klâsik anlamda egemenlik, devredilemez ve 
bölünemez bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. ATAD tarafından 
benimsenen egemenlik anlayışı ise, bir yetki bölüşümünü ve bu bölüşülen 
yetkinin üye ülkeler tarafından kolektif kullanımını içermektedir. Özellikle AT 
yetki alanına bırakılan alanlarda paylaşılan ve kolektif olarak kullanılan bir 
egemenlik söz konusudur. Üye devletlerden AT’na yetki devri, geriye dönüşü 
mümkün olmayan bir nitelik taşımaktadır. O nedenle,  üye devletler, 
                                                 
27 Case 6/64, (1964) ECR 585, paragraf: 3. 
28 Jean Victor Louis, The Community Legal Order, Brussels: The European Perspectives Series, 
1995, s. 13. 
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devrettikleri yetkileri AT’ndan geri alamazlar ve yetki devrinin olduğu 
alanlarda düzenleme yapamazlar. Üye ülkelerin yetkisine bırakılan alanlarda 
ise, bu yetki yine AT hukukuna uygun olarak ve bu hukukun üye ülkelerde 
uygulanmasını etkilemeyecek şekilde kullanılmalıdır. AT yetkisine giren 
alanlarda üye devletlerin düzenleme yapma yetkilerini devretmeleri, yasama 
yetkilerinin kısıtlanması sonucunu doğurmaktadır. Bu anlamda egemenlik devri 
kısıtlı alanlarda olmakla birlikte sürekli yeni alanları içine alan dinamik bir 
süreçtir.29 Görüldüğü gibi, AT supranasyonal modeli, egemen aktörler 
arasındaki kurumsal ve hukuki ilişkiler üzerine kurulmuştur. Ancak ulusal 
egemenlik, bütünleşme sürecini olumsuz yönde etkileyecek bir etken değil, 
süreç içinde ortadan kaldırılması mümkün bir kavram olarak görülmektedir.30  
Buna karşılık, bazı yazarlara göre, AT’nin amacı, ulus-devleti ortadan 
kaldırmak değil, ulusal politikaların dayanışma ve bütünleşmeyi içeren yeni bir 
disipline devrini sağlamaktır.31 

AT hukukunu supranasyonal bir hukuk düzeni yapan niteliklerden biri de 
AT Antlaşması’nın 205. maddesinde (eski 148. madde) yer alan Konsey’deki 
oy çokluğu ile karar alma prensibidir. Oybirliği, AT hukuku için istisna 
oluşturmaktadır. AT Antlaşması’nın sadece yirmi yedi maddesinde oybirliği 
kuralı aranmaktadır.32 Oyçokluğu prensibini getiren AT Antlaşması, 205/1. 
maddesine göre, “... Antlaşmanın karşıt hükümleri saklı kalmak üzere, Konsey, 
kendisini oluşturan üyelerin çoğunluğu ile karar alır”. Ancak, Konsey’de 
uygulanan çoğunluk genellikle ağırlıklı oy sistemi olmaktadır. Buna göre, üye 
ülkelere tanınan ağırlıklı oylar, devletlerin nüfusu, siyasal ve ekonomik güçleri 
göz önüne alınarak belirlenmektedir.  

Supranasyonalizmin özelliklerinden biri de üye ülkelerde doğrudan 
uygulanabilir hukuk kurallarının, örgüt organlarınca oluşturulabilmesidir. 
Doğrudan uygulama, örgüt organlarınca alınan kararların, yayınlanmasından 
veya yayınlanmasında belirtilen andan başlayarak üye ülkelerde 
kendiliklerinden hüküm doğurmasıdır. Dolayısıyla bu kuralların iç hukukta 
hüküm doğurmaları için herhangi bir tamamlayıcı iç hukuksal işleme gerek 
yoktur.33 AT Antlaşması’nın 249. maddesi uyarınca, AT normları üye devletler 

                                                 
29 Ibid.,  s. 15. 
30Jose de Areilza, Sovereignty or Management? The Dual Character of the EC’s 
Supranationalism- Revisited, Harvard Law School, Jean Monnet Working Paper Series, 1995, s. 
3. 
31 Alexander Somek, “On Supranationality”, European Integration Online Papers (EIOP), 
2001, Vol. 5, No. 3, s. 9. 
32 Günuğur, 1996, s. 36. 
33 Pazarcı, 1989,  s. 259. 
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için doğrudan bağlayıcıdır. Bu prensip ATAD içtihadı ile de teyit edilmiştir. 
Özellikle Costa v. Enel davasında bu konu açıkça ortaya konmuştur. Buna göre: 

... Alışılagelmiş uluslararası anlaşmalardan farklı olarak AT Antlaşması, 
yürürlüğe girdiği andan itibaren, üye devletlerin hukuk sistemleriyle bütünleşen 
ve yargı yerlerini bağlayan özgün bir hukuk düzeni kurmuştur.34 

Doğrudan uygulanırlık kavramı ile yakından ilişkili olan ve aşağıda daha 
ayrıntılı olarak ele alınacak olan kavram doğrudan etki kavramıdır. Buna göre, 
AT hukuku normları, belli şartlar altında özel ve tüzel kişiler lehine haklar 
doğurmakta ve bu haklar ulusal yargı organları önünde hak sahipleri tarafından 
ileri sürülebilmektedir.35 AT Kurucu Antlaşmalarında yer almamasına karşın, 
ATAD, 1960’lı yıllardan başlayarak, doğrudan etki kavramı üzerinde tutarlı ve 
ısrarlı bir şekilde durmuş ve bu kavramın AT hukukunun temel niteliği haline 
gelmesini sağlamıştır. 

Supranasyonal bir hukuk sisteminin bir diğer özelliği olarak, üye ülkelerin 
örgütün kararlarına uymasını zorlayacak mekanizmaların varlığı gösterilmiştir. 
AT yargısal sisteminin temel özelliklerinden biri, getirmiş olduğu zorunlu yargı 
sistemidir. AT yargısal sistemi çerçevesinde, AT hukukundan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye devletlere karşı, devlet iradesinden 
bağımsız olarak Komisyon, (AT Antlaşması Madde 226) veya diğer bir üye 
devlet (Madde 227) ATAD önünde dava açabilmektedir. AT Antlaşması’nın 
228. maddesi uyarınca ise ihlâle devam eden devlet aleyhine Komisyon’un 
önerisi ile ATAD tarafından para cezası verilebilmektedir. ATAD 4 Haziran 
2000 tarihinde Commission v. Hellenic Republic davasında Yunanistan aleyhine 
para cezasına hükmettiği kararında “para cezasının amacının AT hukukunun 
etkin bir şekilde uygulanmasının zorlanması olduğunu” belirtmiştir.36  

Tüm bu özellikler AT hukukunu, uluslararası hukuktan bağımsız, 
supranasyonal bir hukuk düzeni yapan özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İçinde bulunduğu bütünleşme süreci, AT’nu geleneksel uluslararası 
kuruluşlardan farklı bir yapıya getirmiş, ancak üniter ya da bir federal devlet 
aşamasına henüz ulaştıramamıştır. Bugün gelinen noktada AT’nu en iyi 
tanımlayan kavram supranasyonalizm olarak görülmektedir. 

 

                                                 
34 Case 6/64, (1964) ECR 585, paragraf: 3. 
35 Günuğur, 1996, s. 45 
36 Case C-387/97, Commission v. Hellenic Republic (2000) ECR  I – 05047, paragraf, 90. 
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II. AT HUKUK DÜZENİNİN NİTELİKLERİ VE KAYNAKLARI 

A.  AT HUKUK DÜZENİNİN TEMEL NİTELİKLERİ 

AT hukukunun temel nitelikleri, AT ile üye devletlerarasındaki ilişkinin 
ana hatlarını da belirlemektedir. ATAD, “AT Antlaşması, üye devletlerin hukuk 
sistemleri ile bütünleşen ve yargı yerlerini bağlayan kendi hukuk sistemini 
kurmuştur” demekle, AT hukukunun iç hukuk karşısındaki özerkliğini, iç 
hukukta doğrudan uygulanmasını ve iç hukuka önceliğini belirtmiştir. AT 
hukuku - iç hukuk ilişkisini belirleyen bu niteliklere ek olarak iki hukuk 
sisteminin birbirini tamamladığını da söylemek mümkündür.37 

1. AT Hukukunun Özerkliği 

AT hukukunun özerkliği hem uluslararası hukuk, hem de iç hukuk 
açısından söz konusudur. AT hukukunun özerkliği, daha çok, ATAD’nın 
uluslararası hukuktan ve iç hukuktan ayrı bir AT hukuku kimliği yaratma 
çabasının sonucudur.38 AT hukukunun iç hukuk karşısındaki özerkliği, “AT 
hukukunun ulusal hukuklardan ayrı ve bağımsız bir hukuk niteliği taşıması ve 
bu hukuk düzenini oluşturan kuralların her üye devlet tarafından eksiksiz ve 
ayni biçimde uygulanması”39 anlamını taşır. Özerkliğin bir sonucu olarak, AT 
hukuku, iç hukuktaki yasama işleminden bağımsız biçimde, iç hukukta 
uygulanır. AT hukukunun özerk oluşu, ATAD’ın, ulusal mahkemelerle işbirliği 
içinde olmasına engel değildir. ATAD, AT hukukun uygulanmasında, hem iç 
hukuk sistemlerine, hem de ulusal mahkemelere göndermelerde bulunmaktadır. 
AT hukukunun üye ülkelerde uygulanmasını sağlayacak olan, ulusal 
mahkemelerdir. Dolayısıyla, AT hukuk sistemi ile iç hukuk arasındaki ilişkiyi 
‘koordineli fakat bağımsız hukuk sistemleri’ olarak nitelemek de mümkündür.40 

AT hukuku, uluslararası hukuk karşısında da özerkliğe sahiptir. AT 
hukukunun uluslararası hukuktan farklı özelliklere sahip olması, onu 
uluslararası hukuktan ayırmakta, bağımsız ve özerk bir hukuk dalı yapmaktadır.  

                                                 
37 Robert Kovar, “The Relationship Between Community Law and National Law”, European 
Perspectives: Thirty Years of Community Law, Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 1983, s. 109. 
38 Ibid.,  s. 110. 
39 Gülören Tekinalp - Ünal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul: Beta Basım Yayım 
Dağıtım A.Ş. 1. Bası, 1997, s. 102. 
40 Francisco Pubio Llorente, Constitutionalism in the ‘Integrated’ States of Europe Harvard 
Law School, Jean Monnet Working Paper Series, 1998, s. 17. 
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2. AT Hukukunun Birliği 

AT hukukunun birliği; AT hukukunu oluşturan, Kurucu ve Değiştirici 
Antlaşmaların, kurumların tasarruflarının ve ATAD kararlarının bir bütün 
oluşturduğu ve bu kuralların tüm üye ülkelerde ayni şekilde uygulanması ve 
yorumlanması sonucu hukuki bütünleşmenin sağlanabileceği anlayışına dayanır. 
O nedenle, AT hukukunun birliği, AT hukukunun tüm üye ülkelerde tek örnek 
şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını gerektirir. Bu nedenle, ulusal 
hukukla AT hukukunun çatışması durumunda AT hukukuna öncelik verilmesi 
gerekir. Ayrıca AT hukukunun yorumu ya da geçerliliği söz konusu olduğunda, 
bu belirlemenin, tüm yargı yerlerini bağlayıcı tek bir yargı yeri tarafından 
yapılması gerekir. AT hukuk sistemi içinde ön karar davası olarak anılan bu 
davaya bakmaya ATAD münhasıran yetkilidir. 

3. AT Hukukunun Doğrudan Uygulanırlığı 

AT hukukunun temel niteliklerinden olan doğrudan uygulanırlık, AT 
hukukunun birliğinin ve üye ülkelerden AT organlarına yetki devrinin bir 
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan uygulanırlık, AT hukuku 
normlarının iç hukukta uygulanabilmesi ve hüküm doğurabilmesi için, herhangi 
bir iç hukuka geçirme işlemine gerek olmamasını ifade etmektedir. 

Geleneksel uluslararası hukukta, uluslararası hukukun iç hukukta etki 
doğurması ile ilgili olarak iki temel görüş söz konusudur. Bunlardan düalist 
(ikici) doktrine göre, uluslararası hukuk ve iç hukuk farklı ve bağımsız iki ayrı 
hukuk düzeni oluşturmaktadır. Bir hukuk düzeninde oluşturulan kuralın 
ötekinde doğrudan hukuksal etki doğurması söz konusu değildir. Uluslararası 
hukukun iç hukukta etki doğurabilmesi için, iç hukuka geçirme işlemine gerek 
vardır. Buna karşılık, monist (tekçi) doktrine göre ise, uluslararası hukuk ve iç 
hukuk düzenleri ayni bütünün parçalarını oluşturmaktadırlar. Uluslararası 
hukukun iç hukukta uygulanabilmesi için herhangi bir iç hukuka geçirme 
işlemine gerek yoktur.41 

Costa v. Enel davasında verdiği kararında ATAD, “... AT Antlaşması 
yürürlüğe girdiği andan itibaren üye devletlerin hukuk sistemleriyle bütünleşen 
ve yargı yerlerini bağlayan özgül bir hukuk düzeni kurmuştur” ifadesine yer 
vermiştir. Bu kararı ile ATAD’ın monist doktrini benimsediği ileri 
sürülmüştür.42 Ancak, AT hukukunun doğrudan uygulanırlığını, uluslararası 
hukuk- iç hukuk ilişkilerini açıklayan doktrinlerle nitelemek yanlış olabilir. 
                                                 
41 Pazarcı, 1989, s. 18. 
42 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 123. 
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Monist ve düalist doktrinlerden birini seçmek devletlere bırakılmışken, AT 
hukukunda doğrudan uygulama devletlere bırakılmış bir seçim olarak değil, AT 
hukuk sisteminin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. O nedenle, üye 
devletler AT hukukunun iç hukukta ne zaman ve nasıl etki doğuracağını kural 
olarak belirleme yetkisine sahip değildir. Dahası ulusal yasama organları AT 
hukukunun iç hukukta uygulanmasını engelleyecek tasarruflardan da kaçınma 
yükümlülüğü altındadır.43  

4. AT Hukukunun Önceliği 

AT hukukunun önceliği prensibi aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacağından, 
burada sadece genel özellikleri üzerinde durulacaktır. AT hukukunun üstünlüğü 
olarak da anılan bu prensip, yetki devri ve doğrudan uygulanırlık kavramlarının 
bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. AT hukukunun birliğinin ve tüm 
ülkelerde tek örnek bir şekilde uygulanmasının sağlanması, öncelik prensibinin 
üye devletlerce uygulanmasına bağlıdır. Bu prensip, AT hukuki 
bütünleşmesinin ve AT hukukunun ayrı bir hukuk sistemi olarak varlığının 
temel gereklerinden biri olarak da görülmektedir. 

Tüm bu önemine karşılık öncelik prensibi, ne Kurucu, ne de Değiştirici 
Antlaşmalarda yer almıştır. ATAD’ın 1960’lı yıllarda ortaya koyduğu 
içtihadıyla oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Öncelik prensibi, AT normu ile iç 
hukuk normunun çatışması durumunda ortaya çıkmaktadır. ATAD, böyle bir 
durumda, AT normuna öncelik verilmesi gerektiğine karar vermiştir. 
Dolayısıyla AT hukukunun önceliği, kendisiyle çatışan iç hukuk kurallarının 
uygulanmasını durdurma anlamına gelmektedir.44 ATAD öncelik prensibinin 
uygulama alanını genişletmiş ve AT hukukunun ulusal anayasalarla çatışması 
halinde bile AT hukukuna öncelik verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu karar 
üye ülke hukuk sistemlerindeki normlar hiyerarşisini de etkilemiştir. AT 
normlarının iç hukuktaki hiyerarşide, anayasa da dâhil olmak üzere, en üstte yer 
alması gerektiği ATAD tarafından öngörülmektedir.45  Doğrudan uygulanırlık 
prensibinde olduğu gibi, AT hukukunun önceliği de üye devletlerin tercihine 
bırakılmış bir konu değil, AT hukuk sisteminin bir gereğidir ve geleneksel 
uluslararası hukuktaki, uluslararası hukukun önceliğinden farklıdır. AT hukuk 
sisteminde öncelik, yasa koyucuya yüklenen bir görev olmaktan öteye, ulusal 
yargıçlar tarafından ulusal mahkemelerde uygulanacak bir kural olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, AT hukukuna öncelik verme 

                                                 
43 Ibid.,  s. 126. 
44 Günuğur, 1996, s. 74. 
45 Pavlos Eleftheriadis, “Begging the Constitutional Question”, Journal of Common Market 
Studies, June 1998, Vol. 36, No. 2, s. 259. 
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yükümlülüğü ulusal yargıçlara yüklenmiş bir görevdir. Ayrıca ulusal yargıçlar, 
varolan ulusal normları da AT hukukuna uygun olarak yorumlamalıdır.46 
Esasen tüm ulusal makamlar eylem ve işlemlerinde AT hukukunu uygulamakla 
yükümlüdür.47  

5. AT Hukukunun Doğrudan Etkisi 

Öncelik prensibinde olduğu gibi, doğrudan etki prensibi de aşağıda ayrıntılı 
olarak ele alınacağından, burada sadece temel özellikleri üzerinde durulacaktır. 

Öncelik ve doğrudan uygulanırlık kavramları ile yakın ilişkili olan 
doğrudan etki kavramı, AT hukukuna kendine özgü bir nitelik kazandıran ve 
uluslararası hukuktan ayıran kavramlardan biridir. Bu önemine karşılık 
doğrudan etki kavramı ne Kurucu, ne de Değiştirici Antlaşmalarda yer almış, 
öncelik kavramı gibi, ATAD’ın içtihadıyla geliştirilmiştir. Doğrudan etki, 
kısaca, AT hukuku normlarının, belli koşullar altında, özel ve tüzel kişiler 
lehine, ulusal yargı organları önünde ileri sürülebilecek haklar yaratmasıdır. 
Başka bir anlatımla, doğrudan etki, her AB vatandaşının, kendi ulusal 
mahkemesinden, AT Antlaşmalarının, yönerge, tüzük ve kararlarının kendisine 
uygulanmasını isteme hakkıdır.48 Doğrudan etkinin amaçlarından biri, AB 
vatandaşlarını AT hukukunun süjesi yapmaktır. Bu amaçla, bireyle, AT hukuku 
arasına girebilecek aşamaların ortadan kaldırılması ve bireylerin doğrudan AT 
hukukundan yararlanabilmeleri sağlanmaktadır. Bireyler, ulusal 
mahkemelerden, AT hukukuna aykırı iç hukuk normlarının kendilerine 
uygulanmamasını da talep edebilme hakkına sahiptir. Bu sayede AT, bu hukuk 
sisteminin uygulanmasının sağlanmasında, bir anlamda, bireyle işbirliği içine 
girmektedir. Özellikle devlet organları aleyhine açtıkları davalarla bireyler, AT 
hukuki bütünleşmesinin sağlanmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir.49 

B.  AT HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

AT hukukunun kaynakları, geleneksel uluslararası hukukun 
kaynaklarından farklılık göstermektedir. Uluslararası hukuk kurallarının 
çoğunluğu devletlerarası anlaşmalar ve uluslararası örf ve adet kurallarından 
oluşmasına karşılık, AT hukukunun kaynaklarının önemli bir bölümünü AT 
organlarının hukuki tasarrufları oluşturmaktadır. 

                                                 
46 Ian Ward, A Critical Introduction to European Law, London: Butterworths, 1996, s. 59. 
47 Jo Shaw, Law of the European Union, London: MacMillan Press, 2. Edition, 1996, s. 209. 
48 Kovar, 1983, s. 143. 
49 Weiler, 1991, s. 2414. 
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AT hukuku kaynaklarını; Antlaşmalar, AT organlarının tasarrufları, ATAD 
tarafından kabul edilen hukukun genel ilkeleri, AT’nin Birlik dışı ülkelerle 
akdettiği anlaşmalar ve ATAD kararları olarak belirtmek mümkündür. Bunlara 
ek olarak, üye ülke hukuklarını da AT hukukunun bir kaynağı olarak 
değerlendirenler vardır.50 AT hukukunun kaynakları ile ilgili olarak tartışılan 
konulardan biri, bu kaynaklar arasında hiyerarşik bir ilişkinin bulunup 
bulunmadığıdır. Ne AT Kurucu ve Değiştirici Antlaşmaları, ne de tüzük, karar 
ve yönergelerde ‘AT hukuku normlar hiyerarşisi’ kavramına yer verilmiştir. 
Sadece iptal davaları ile ilgili olan AT Antlaşması’nın 230. maddesinde (eski 
173. madde) Antlaşmalara aykırılığın iptal nedeni olduğu belirtilerek 
Antlaşmaların diğer kaynaklara üstünlüğü ortaya konulmuştur. Ancak AT 
Antlaşması 249. maddesinde belirtilen AT organlarının hukuki tasarrufları olan, 
tüzük, karar ve yönergeler arasında herhangi bir hiyerarşik ilişkinin mevcut 
olmadığı savunulmaktadır.51  

1. Kurucu Antlaşmalar 

AT Antlaşmaları, ‘Kurucu Antlaşmalar’, bunlara değişiklik getiren 
‘Değiştirici Antlaşmalar’, onlara bağlı protokol ve ekler ve üye ülke katılım 
antlaşmalarından oluşur.52 Antlaşmalar, birincil ya da temel kaynaklar olarak 
nitelenmektedir. Bu Antlaşmalar ayni zamanda AT’nin anayasal metinleri 
olarak da kabul edilmekte ve ‘bütünleşme antlaşmaları’ olarak da 
tanımlanmaktadırlar.53 

Kurucu Antlaşmalar; 1951 tarihinde Paris’te imzalanan ve Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu’nu kuran Antlaşma ile 1957 yılında Roma’da imzalanan ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran 
Roma Antlaşmaları’dır. Değiştirici Antlaşmalar ise, 1986 tarihli Avrupa Tek 
Senedi, 1992 tarihli Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması), 1997 
tarihli Amsterdam Antlaşması ve son olarak da 2001 tarihli Nice 
Antlaşması’dır. Bunlara, 1957 yılında imzalanan ve üç Topluluk için tek bir 
Genel Kurul ve Mahkeme oluşturulmasını sağlayan “Avrupa Toplulukları İçin 
Ortak Organlar Oluşturulmasına İlişkin Antlaşma” ile  1965 yılında imzalanıp, 
1967 yılında yürürlüğe giren ve üç Topluluk için tek bir Konsey ve Komisyon 
oluşturan Füzyon veya Birleşme Antlaşması’nı da ekleyebiliriz.  

                                                 
50 Schermers – Waelbroeck, 1992, s. 107. 
51 Roland Bieber – Isabelle Solome, “Hierarchy of Norms in European Law”, Common Market 
Law Review, 1996, Vol. 33, s. 913. 
52 Schermers – Waelbroeck, 1992, s. 9. 
53 Deirde Curtin, “The Constitutional Structure of the Union: A Europe of Bits and Pieces”, 
Common Market Law Review, 1993, Vol. 30, s. 63. 
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Antlaşmalar, hem AT içinde hem de üye ülke hukuk sistemlerinde ‘üstün 
hukuk’ konumundadır ve ne AT organlarının tasarrufları, ne de iç hukuktaki 
normlar bunlara aykırı olabilir.54 Bu nedenle Antlaşmaların iç hukuka ve AT 
hukukuna uygunluğunun denetlenmesi söz konusu değildir. Antlaşmalar sadece 
üye devletlerarasında hak ve yükümlülükler yaratan devletler arası Antlaşmalar 
değil, üye devlet vatandaşları için de hak ve yükümlülükler getiren anayasal 
metinlerdir.  

2. AT Organlarının Hukuki Tasarrufları 

Bu kurallara ikincil ya da türev hukuk adı da verilmektedir. Günuğur türev 
hukuku şu şekilde tanımlamaktadır: “Organların anlaşmalardan aldıkları 
yetkiyle, Toplulukların hedeflerini gerçekleştirmek için kabul ettikleri normlar 
bütünüdür”.55 Bu hukuki tasarrufların neler olduğu ve temel nitelikleri AT 
Antlaşması’nın 249. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre: 

Antlaşmalarda belirlenen görevlerini yerine getirmek için Konsey’le 
birlikte hareket eden Avrupa Parlamentosu ve Konsey’le Komisyon, 
antlaşmalarda öngörülen koşullarda tüzükler ve yönergeler çıkarır, kararlar alır, 
tavsiye ve görüş bildirirler. 

Tüzük, yönerge ve kararların hukuka uygunluğu ATAD tarafından 
denetlenmekte ve hukuka aykırılık durumunda iptali sağlanmaktadır. AT 
Antlaşması’nın 230. maddesi bu iptal davasını düzenlemekte ve iptal 
nedenlerini belirtmektedir: 

... Adalet Divanı, Konsey ve Komisyon’un görüş ve tavsiye dışındaki 
tasarruflarının yasallığını kontrol eder. Bu açıdan Adalet Divanı, bir üye devlet, 
Konsey ya da Komisyon tarafından, yetkisizlik, şekil hükümlerinin ihlâli, 
antlaşmanın ya da antlaşmanın uygulanmasına yönelik herhangi bir kuralın 
ihlâli veya yetkinin kötüye kullanılması nedeniyle açılan davalarda karar 
vermeye yetkilidir. ...Böyle bir dava, ilgili tasarrufun yayınlanmasından veya 
muhataba bildiriminden itibaren iki ay içinde açılmalıdır. 

Görüldüğü gibi, iptal davası, sadece tüzük, yönerge ve kararları 
kapsamaktadır. Bu sistemin Fransız idare hukukundan esinlendiğini söylemek 
mümkündür.56 Üye ülkeler için de bağlayıcı olan bu kaynakların kendine özgü 
                                                 
54 Weiler, 1991, s. 2414. 
55 Günuğur, 1996, s. 200. 
56 James Hanlon, European Community Law, London: Sweet & Maxwell, 2. Edition, 2000,  s. 
116. 
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nitelikleri vardır. Bu niteliklerden bir kısmı Antlaşmalarda belirtilmiş, bir kısmı 
ise ATAD içtihadı ile geliştirilmiştir. 

a) Tüzükler 

AT Antlaşması’nın 249. maddesinde de belirtildiği gibi tüzükler, genel 
kapsama sahip, tüm yönleriyle üye ülkeleri bağlayan ve her üye ülkede 
doğrudan uygulanan hukuki tasarruflardır. Tüzükler, AT resmi gazetesinde 
yayınlandıktan 20 gün sonra ya da tüzükte belirlenen tarihte tüm üye ülkelerde 
yürürlüğe girerler. O nedenle, üye ülkelerde uygulanmaları için herhangi bir iç 
hukuka geçirme işlemine gerek yoktur. ATAD, daha da ileri giderek, üye 
ülkelerin tüzükleri iç hukuka geçiren işlemlerden kaçınmaları gerektiğini 
belirtmiştir.57 Bu nitelikleri ile tüzükler, AT hukukundaki en etkili hukuki 
tasarruflardır. Tüzükle düzenleme yapmanın esas amacı, tüm üye ülkelerde ayni 
şekilde ve ayni anda uygulanan normlar yaratarak, hukuk birliğini sağlamaktır. 
Hangi alanların tüzükle düzenleneceği Antlaşmalarla belirlenmiştir. Ayrıca 
ATAD, tüzüklerin gerekçeli olması gerektiğini de belirtmiştir. Barge v. High 
Authority davasında ATAD, “tüzüğün amacının genel hatları ile belirtilmesi, 
tüzüğün gerekliliğini gösteren gerekçenin ve getirilen sistemin ana hatlarının 
gösterilmesi gerektiğini”58 belirtmiştir.  

b) Kararlar 

AT Antlaşması’nın 249. maddesinde açıkça belirtildiği üzere kararlar, 
yöneldiği muhataplar açısından, tüm yönleriyle bağlayıcıdırlar. Kararlar tek bir 
üye ülkeye yönelik olabileceği gibi, üye ülke uyruğundaki gerçek veya tüzel 
kişilere yönelik de olabilirler. Tüzükler gibi doğrudan bağlayıcıdırlar. 
Antlaşmalarda kararla düzenlenmesi öngörülen alanların yanı sıra, organlar da 
karar tasarrufunu seçme yetkisine sahiptir.59 

c) Yönergeler 

Yönergeler, karar ve tüzüklerden farklı bir yapıya sahiptirler. AT 
Antlaşması’nın 249. maddesine göre yönergeler, “üye ülkeleri amaçlanan 
sonuçlar açısından bağlayıcı olan ancak uygulanmalarına ilişkin şekil ve 
metotları ulusal makamlara bırakılan hukuki işlemlerdir.” Bu özellikleri 
nedeniyle yönergeler, doğrudan uygulama niteliğine sahip değildir. AT 
                                                 
57 Craig – De Burca, 1997, s. 99. 
58 Case 18/62, Mrs. Emilia Barge v. High Authority of the European Coal and Steel Community 
(1963) ECR 259.  
59 Craig – De Burca, 1997, s. 101. 
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hukukunda yönergeler, üye ülkeler arasında normların uyumlaştırılması 
amacıyla kullanılmaktadır.60 Bu sayede, AT hukukunun uygulanmasında farklı 
hukuki sistem ve kültürlere sahip üye ülkelere, bu farklılıklarını korurken, 
AT’nın amaçlarını etkili bir koordinasyon aracılığıyla, birlikte gerçekleştirme 
olanağı sağlanmaktadır. 

Yönergelerin tüm üye ülkelere yöneltilmesine gerek yoktur. Bir veya daha 
fazla üye ülkeye yönlendirilmesi olasıdır. Ancak kararlar gibi özel veya tüzel 
kişilere yönlendirilmeleri mümkün değildir. Yönergelerin iç hukuka geçirilmesi 
üye devlete getirilen bir yükümlülüktür. Yönergeleri iç hukuka geçirme için 
tanınan süre genellikle bir ile üç yıl arasında değişmektedir.61 Yönergelerin 
süresi içinde yerine getirilmesi kadar, doğru ve düzgün bir şekilde yerine 
getirilmesi de önemlidir. İç hukuktaki düzenleme yönergenin amacını 
genişletici ya da kısıtlayıcı olmamalıdır. Doğru ve düzgün uygulama bazı 
şartların varlığına dayanır. Öncelikle iç hukuktaki işlemin öngördüğü hukuki 
düzenleme, yönergede öngörülen içerik ile ayni olmalıdır. Üye devletlerin 
yönergenin bir kısmını iç hukuka geçirmesi ya da değişikliğe uğratması 
mümkün değildir. İç hukuktaki düzenleyici işlemin niteliği ve çeşidi yönergede 
öngörülen amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Örneğin yasa ile yapılması 
daha etkili olacak bir düzenleme, tüzük ya da yönetmelikle yapılmamalıdır.62 

d) Tavsiye ve Görüşler 

AT Antlaşması’nın 249. maddesinde belirtildiği gibi, tavsiye ve görüşler, 
üye ülkeleri bağlayıcı değildir. Bu nedenle, AT kurumlarının bu iki tasarrufunu, 
‘yumuşak hukuk’ (soft law) olarak niteleyenler de vardır.63 Tavsiye ve görüşler 
bağlayıcı nitelik taşımadığından kaynak teşkil etmemekte, ancak AT hukukunun 
uygulanmasında yol gösterici rol oynamaktadır. Ayrıca ATAD, ulusal hukukun 
yorumlanmasında tavsiye ve görüşlerin dikkate alınması gerektiğini 
belirtmiştir.64 

3. ATAD Tarafından Kabul Edilen Hukukun Genel İlkeleri 

Her hukuk sistemi, yazılı kuralların yanı sıra, birtakım yazısız kuralları da 
içermektedir. Hukukun genel ilkeleri yasaların uygulanması sırasında ortaya 
çıkabilecek boşlukların doldurulması ve yasaların yorumlanması amacıyla 

                                                 
60 Ibid.,  s. 99. 
61 Shaw, 1996,  s. 200. 
62 Kapteyn – Van Themaat, 1998, s.330. 
63 Ibid., s. 202. 
64 Ibid.,  s.203. 
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kullanılan ilkelerdir. AT hukukunda kabul edilen hukukun genel ilkelerini 
Schermers – Waelbroeck üç gruba ayırmaktadır65:  

- Batı Avrupa hukuk sisteminde ‘ortak hukuki miras’ olarak kabul edilen 
prensipler: Bunlar daha çok doğal hukuk görüşünün kabul ettiği birtakım 
kurallardır. 

- Üye ülkelerin yazılı hukuk sistemlerinde görülen ortak kurallar: Bunlar 
pozitif hukuk sistemi içinde yer alan ve üye ülkelerin çeşitli yasalarında görülen 
ortak kurallardır. 

- Üye ülke hukuk sistemlerinden bağımsız olarak, ATAD tarafından 
geliştirilen AT hukukuna özgü genel prensipler: Bu prensipler ATAD’ın 
kararlarıyla oluşabileceği gibi, diğer AT organlarının belirli konularda sürekli 
ve ayni şekilde aldıkları idâri veya siyasi nitelikteki kararlarla da ortaya 
çıkabilmektedir. 

AT hukukunda kabul edilen hukukun genel ilkeleri, Antlaşmaların 
uygulanmasında ve yorumlanmasında kullanılmaktadır. AT Antlaşması’nın 
230. maddesine göre, organların tasarruflarının iptal nedenlerinden biri de 
‘Antlaşmalara veya Antlaşmaların uygulanması ile ilgili kurallara aykırılıktır.’ 
Bundan hareketle ATAD, hukukun genel ilkelerine aykırılığın bir iptal nedeni 
olabileceğini belirtmiştir.66   

AT hukukunda kabul edilen hukukun genel ilkelerinden en önemlilerini şu 
şekilde özetlemek mümkündür: 

a) Temel Haklar 

AT Antlaşmaları ve türev hukuk, temel haklarla ilgili herhangi bir 
düzenleme içermemektedir. 26 Eylül 2000 tarihinde ‘AT’nin Temel Hakları 
Taslağı’ oluşturulmuş, 7-9 Aralık 2000 tarihinde yapılan Nice zirvesinde 
açıklanmış ve Parlamento, Bakanlar Konseyi ve Komisyon tarafından da 
onaylanmıştır. Ancak, bu tarihten önce, temel haklarla ilgili yazılı 
düzenlemenin yokluğu bazı sorunlara neden olmuştur. Özellikle Almanya, AT 
hukukunun Alman Anayasası’nda yer alan insan hakları ile ilgili normların 
üstünde yer alamayacağını ve bunlara aykırı AT normlarının ülkesinde 
uygulanamayacağını iddia etmiştir. Bu teze karşılık,  Stauder67 davasında 
                                                 
65 Schermers – Waelbroeck, 1992, s. 27.  
66 Hanlon, 2000, s. 126. 
67 Case 29/69, Stauder v. Ulm (1969) ECR 419. 
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ATAD, temel insan haklarının AT hukukunun bir parçası olduğunu 
belirtmiştir.68 Bu gelişmeden sonraki kararlarında ATAD, AT normlarının temel 
insan haklarına uygun olması gerektiğini kabul etmiş, ancak bu incelemenin, 
ulusal anayasal normlar ışığında değil, AT normları ışığında yapılacağını 
öngörmüştür. Bu durum Internationalle Handelgesselschaft69 kararında şu 
şekilde belirtilmiştir: 

... Temel haklara saygı, AT hukukunun genel prensiplerinin bir parçasıdır 
ve ATAD tarafından korunmaktadır... Üye devletlerin ortak anayasal 
geleneklerinden esinlenen bu hakların korunması, Topluluğun yapısı ve 
amaçları çerçevesinde sağlanmalıdır.70 

Görüldüğü gibi ATAD, temel hakların belirlenmesinde üye devlet 
anayasalarındaki ortak hükümlerin genel ilke oluşturduğunu kabul etmiştir. 
1973 yılında verdiği Nold71  kararı ile ATAD, üye devletlerin taraf olduğu ya da 
kabul ettiği temel haklarla ilgili uluslararası anlaşmaların, AT hukuku 
çerçevesinde bir rehber teşkil edeceğini belirtmiş ve ilk kez uluslararası 
anlaşmalara atıfta bulunmuş,72 ancak bu anlaşmaların hangileri olduğunu 
belirtmemiştir. Rutili73 kararı ile ATAD, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
açıkça yer vermiş ancak bu Sözleşme’nin AT hukukunun bir kaynağı teşkil 
ettiği konusunda bir yorum getirmemiştir.74 Tüm üye ülkelerin bu Sözleşme’yi 
kabul etmiş olması nedeniyle ortak bir hukuk oluştuğu kabul edilmiştir. Ancak 
Sözleşme, Nold içtihadı nedeniyle ATAD tarafından dikkate alınması gereken 
bir belge niteliğindedir.75 Bu Sözleşmeye daha sonra Avrupa Tek Senedi’nde de 
atıfta bulunulmuştur.76 Ayrıca Maastricht Antlaşması’nın 6. maddesi 2. 
paragrafında da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan 
haklara, Topluluk çerçevesinde saygı duyulacağı belirtilmiştir. Yine bu madde 
uyarınca, adı geçen sözleşmedeki hakların, üye ülkelerin ortak anayasal 
geleneklerinden kaynaklanması nedeniyle, AT hukukunun genel prensibi 
                                                 
68 Ibid.,  paragraf: 7. 
69 Case 11/70, Internationale Handelsgesellschaft GmbH v. Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel, (1970) ECR 1125. 
70 Ibid., paragraf: 2. 
71 Case 4/73, Nold (J) Kotilen und Baustoffgrofshandlung v. Commission, (1974), ECR 491. 
72 Ibid.,  paragraf: 13. 
73 Case 36/75, Roland Rutilli v. Minister for Interior, (1975), ECR 1219. 
74 Ibid.,  paragraf: 32. 
75 Ayşe Işıl Karakaş, Ulusalüstü Anayasal Düzen Olarak Avrupa Topluluğu Hukuk Düzeni 
ve Ulus Devlet Egemenliği, İstanbul: Der Yayınları, 1993, s. 52. 
76 Avrupa Tek Senedi başlangıcında, “…demokrasinin, üye devletlerin anayasa ve yasalarında, 
İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nda yaratılan 
temel haklara, özellikle özgürlük, eşitlik ve soyal adalete dayanarak ilerletileceği” ilkesi yer 
almaktadır. 
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sayıldığı kabul edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan 
hakların AT hukukunun genel prensiplerinden sayılmasının nedeni, bu hakların, 
üye devletlerde ortak kabul edilen anayasal gelenek oluşturmasıdır.77   

b) Usule İlişkin Haklar 

Bu hakları ‘savunma hakları’ başlığı altında inceleyen yazarlar da vardır.78 
Bunlar daha çok doğal hukuk doktrininin öngördüğü prensipler olup, üye ülke 
hukuk sistemlerinde değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu prensipler, 
hem ATAD, hem de ulusal mahkemeler önündeki davalara uygulanacak olan, 
genellikle usule ilişkin prensiplerdir. Bunları; mahkemede temsil edilme ve 
dinlenme hakkı, gizlilik hakkı, temyiz hakkı gibi haklar şeklinde özetleyebiliriz. 
Bu haklara, ‘ayni suçtan birden fazla yargılanmama’ ve ‘kanunsuz suç ve ceza 
olmaz’ ilkelerini de ekleyebiliriz. 

c) Yasal Güvence İlkesi 

Yasal güvence kavramı çeşitli ilkelerden oluşmaktadır. Bunlar, zamanaşımı 
esası, kazanılmış haklara saygı, yasaların geriye yürümezliği gibi ilkelerdir.79 

d) Eşitlik İlkesi 

AT hukuku, eşitliğin sağlanması ya da ayrımcılığın önlenmesi konusuna 
büyük önem vermektedir. Ayrımcılık, ayni şartlar altındaki olaylara ve bireylere 
farklı uygulamalar yapma anlamını taşımaktadır.80 Ayrımcılığın önlenmesi 
konusu, Antlaşmalarda da yer almaktadır. Örneğin AT Antlaşması 141. maddesi 
(eski 119. madde) cinsiyete, 7. maddesi (eski 4. madde) ise uyrukluğa dayalı 
ayrımcılığı yasaklamaktadır. Bunlara ek olarak AT hukuku kapsamında, çeşitli 
alanlarda da ayrımcılığın önlenmesine ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Örneğin 
AT Antlaşması’nın 40. maddesi tarım sektöründe üreticiler arasında 
ayrımcılığın önlenmesi amacını taşımaktadır. Yine AT Antlaşması’nın 90. 
maddesi (eski 95. madde), yerli ürünlerle ithal edilen ürünlere farklı vergi 
uygulanmasını yasaklamaktadır. 

ATAD’ın özellikle üzerinde durduğu ayrımcılık, bireyler arası 
ayrımcılıktır. Bu çerçevede özellikle cinsiyete ve uyrukluğa dayanan farklı 
uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Cinsiyete dayalı ayrımcılık, 
                                                 
77 Hanlon, 2000, s. 59. 
78 Schermers – Waelbroeck, 1992, s. 72. 
79 Ibid.,  s. 52-59. 
80 Ibid.,  s. 69. 
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çoğunlukla, kadın çalışanlara ayni işi yapan erkek çalışanlardan daha az ücret 
verilmesi, uyrukluğa dayalı ayrımcılık ise bir ülkede, o üye ülke vatandaşlarına 
işe almada öncelik verilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.81 Hem Antlaşmalar 
hem de ATAD kararları bu yöndeki ayrımcılığın yasaklanması yönündedir. 

e) Orantılılık İlkesi 

Ölçülülük ilkesi olarak da bilinen bu ilke uyarınca, AT normlarının 
getirdiği yükümlülükler ve kullanılan araçlar, güdülen amaçla orantılı 
olmalıdır.82  Başka bir ifade ile, orantılılık ilkesi, ulaşılmak istenen sonuç ile 
yöntem arasında belli bir dengenin olması gerektiğini ifade etmektedir.83 Bu 
ilke hem Topluluk organlarının işlemleri hem de üye ülkelerdeki yasama ve 
yürütme işlemlerine uygulanmaktadır. 

4. ATAD Kararları 

Kıta Avrupası hukuk sisteminde mahkeme kararları sadece taraflar 
açısından bağlayıcıdır. Hukuk kurallarını önündeki olaya uygulamakla görevli 
olan mahkemeler, bu kuralların uygulanması aşamasındaki yorumları ile bir 
anlamda bağlayıcı birtakım kavramlar yaratabilmelerine karşılık, ATAD 
kararları hem tüm üye ülkeler için bağlayıcı olmakta, hem de birtakım anayasal 
prensipler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, AT hukuk sisteminin gelişmesinde ve 
AT bütünleşmesinin sağlanmasında, ATAD, en önemli aktörlerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. ATAD, sadece AT hukuk sistemini değil, ulusal hukuk 
sistemlerini de şekillendiren, etkileyen bir yargı yeri olarak görülmektedir. 
‘Yabancı’ bir mahkemenin, ulusal hukuk sistemlerinde bu derece etkili olması 
geleneksel uluslararası hukukta rastlanan bir durum değildir. 

AT hukukunun önemli bir kaynağını oluşturan ATAD kararları, ATAD – 
ulusal mahkemeler ilişkisinin şekillenmesinde de rol oynadığından, bu 
çalışmanın konusu açısından da özel bir öneme sahiptir.  O nedenle, bu kısımda, 
ATAD’ın hukuk yaratma işlevi ile ATAD kararlarının niteliği ve etkililiği 
üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.  

a) ATAD’ın Hukuk Yaratma İşlevi 

ATAD, Avrupa Tek Senedi’nden sonra kurulan Avrupa Toplulukları İlk 
Derece Mahkemesi ile birlikte AT’nin yargı organıdır. Yetkileri ve 
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83 Craig – De Burca, 1997, s. 340. 
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fonksiyonları nedeniyle genellikle AT’nin politik organları sayılan Konsey, 
Komisyon ve Parlamento’dan ayrı olarak değerlendirilmesine karşın, ATAD, 
AT bütünleşmesinin sadece hukuki şekillenmesinde değil, politik 
bütünleşmenin gerçekleşmesinde de çok önemli rol oynamaktadır. AT’nın 
bugün geldiği bütünleşme aşamasına ATAD’ın politika belirleyici (policy 
making) kararları olmadan ulaşılamayacağı savunulmaktadır.84 Bu çerçevede 
ATAD’ın AT bütünleşme sürecinde bir liderlik rolü üstlendiği de söylenebilir. 
Bu rol kapsamında 1960’larda verdiği kararları ile AT hukukunun anayasal 
prensipleri sayılan öncelik ve doğrudan etki prensiplerini oluşturmuş, 
1970’lerdeki kararları ile AT hukuki bütünleşmesinin çevre, sağlık, sosyal 
güvenlik, işgücünün serbest dolaşımı gibi alanlara da yayılmasını sağlamış, 
işgücünün serbest dolaşımının hızlanmasını ve yoğunlaşmasını mümkün kılmış 
ve 1980’lerdeki kararları ile de AT’nın ekonomik alanlardaki yetkisinin 
genişlemesine olanak tanımıştır. Bu hukuk yaratıcı yargısal etkinliği (judicial 
activism) ile ATAD, yargı yerlerinin alışılmış rollerinin ötesinde politika 
belirleyici bir fonksiyon üstlenmiştir.85  

ATAD, hukuki konuların ötesinde, politik bir rol üstlenmekle 
eleştirilmiştir. Bu eleştirilere karşılık, hukuki alan ile politik alan arasındaki 
çizginin her zaman belirgin olmadığı, hatta var olmadığı ileri sürülmüştür.86 
Özellikle AT politik ve ekonomik bütünleşmesinin, hukuki bütünleşme ile 
gerçekleştirilmeye çalışıldığı düşünülürse, ATAD’ın bu konuda aktif rol 
oynaması ve politika belirleyici bir işlev yüklenmesi kaçınılmaz görünmektedir. 
Burada asıl sorun, ATAD’ın bu işlevi yerine getirirken kullandığı hukuki 
dayanaklar ve prensipler nedeniyle ortaya çıkmaktadır.87 

ATAD’ın yetkilerinin bu şekilde genişlemesinin ve AT içinde ve üye 
ülkelerde etkisinin artmasının nedenleri çeşitli yaklaşımlarla açıklanmaya 
çalışılmıştır. Hukuki özerklik yaklaşımına göre, ATAD, üye ülke ulusal 
çıkarlarının çok fazla etkilenmediği bir hukuki bütünleşme süreci geliştirmeyi 
başarmıştır.88 ATAD’ın bu başarıya ulaşabilmesinin en önemli nedeni, üye 
                                                 
84 Mary Volcansek, “The European Court of Justice: Supranational Policy Making”, West 
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ülkelerin ATAD’ın faaliyetleri ile, özellikle 1960-1970 dönemleri arasında fazla 
ilgilenmemeleridir. Bu dönemlerde ATAD, ön karar davası yoluyla gelen 
davalarda verdiği kararlarında, üye ülkelerin çıkarlarına ters düşmemeye 
çalışmış, ancak kararların gerekçeleri ile de AT hukukunun anayasal prensipleri 
sayılan öncelik ve doğrudan etki gibi kavramları yerleştirmeyi başarmıştır. 
Kararın sonuç kısmı ile daha çok ilgilenen üye devletler, ATAD’ın karar 
gerekçelerinde yerleştirmeye çalıştığı prensiplerin, uzun dönemde ortaya 
çıkabilecek sonuçlarına kayıtsız kalmışlardır. Dolayısıyla ATAD’ın uzun 
dönemde yetkilerini genişletmesine ve AT anayasal prensiplerini 
yerleştirmesine olanak tanımışlardır. Başka bir ifade ile ATAD, verdiği kararlar 
ile AT hukukunun uzun dönemli etkisini hedeflerken, üye devletler, ATAD 
kararlarının kısa dönemli etkileri ile ilgilenmişlerdir.89 Bu yaklaşım farklılığı 
(difference in time horizons) ATAD lehine sonuçlar doğurmuştur. 1980 
sonlarında ATAD, AT hukukunun uygulanması ile ilgili prensipleri yerleştirmiş 
ve ulusal mahkemelerin de desteği ile üye ülkeleri AT hukukuna uymaya 
zorlamada etkililiğini artırmıştır. Üye ülkeler ATAD’ın 1960’lardan beri 
yerleştirdiği prensiplerin etkisini fark ettiklerinde ise, bunları değiştirmek için 
artık çok geç olduğunu görmüşlerdir. 

Politik güç yaklaşımı ise, tam tersine, ATAD’ın etkisinin üye devletlerin 
desteği sayesinde gerçekleştiğini savunmaktadır. Güçlü bir yargı organının, AT 
içindeki haklarının güvencesi olacağını düşünen üye ülkeler, ATAD’ın güç 
kazanmasına olanak tanımıştır. Devletlerin, Kurucu Antlaşmalarda birtakım 
boşluklar bırakarak, bu boşlukların ATAD tarafından doldurulması konusunda 
üstü kapalı bir irade açıkladıkları da savunulmaktadır.90  Ancak zaman içinde 
güç ve etkililik kazanan ATAD, sonuçta, üye ülkelerin onaylamadığı kararlar 
alabilecek noktaya ulaşmıştır.91 

Benimsenen yaklaşım ne olursa olsun ATAD’ın bugün Antlaşmalarla 
belirlenen rolünün ötesine geçtiği açıktır. ATAD’ın Antlaşmalarla belirlenen 
yetkileri incelendiği zaman, kurucu üyelerin ATAD’a bu kadar etkin bir görev 
ya da rol vermedikleri söylenebilir. Avrupa Toplulukları’nın kurulma 
aşamasında ATAD için öngörülen görev, Topluluk Antlaşmalarının 
uygulanmasının güvence altına alınmasıdır. AT Antlaşması’nın 220. (eski 164. 
madde), AKÇT Antlaşması’nın 31. ve Euratom Antlaşması’nın 136. maddeleri 
tahtında, ATAD, Antlaşmaların uygulanması ve yorumlanmasında hukuka 
uygun davranıldığını gözetmekle görevlendirilmiştir.92 Bu görevlerini yerine 
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getirmek için ATAD’a birtakım yetkiler tanınmıştır. Bu çerçevede ATAD, AT 
kurumlarının ve üye devletlerin eylem ve tasarruflarının AT hukukuna 
uygunluğunu denetlemek ve AT hukukunu yorumlamak yetkilerine sahiptir. 
Özellikle AT Antlaşması’nın 226. 227. ve 228. maddeleri ATAD’a üye 
devletleri AT hukukuna uygun davranmaya zorlama yetkisini vermektedir. Bu 
görevden hareketle ATAD, üye ülkelerin Antlaşmaları uygulamalarını güvence 
altına alacak bazı ‘kurallar’ öngören kararlar almaya başlamıştır.  AT 
hukukunun anayasal prensipleri sayılan doğrudan etki ve öncelik prensipleri bu 
amacın sonuçları olarak görülebilir. Ayrıca, AT hukuk sisteminde kabul edilen 
temel haklar, AT’nin uluslararası anlaşma akdetme yetkisi gibi alanlar da 
ATAD kararları ile düzenlenmiştir. ATAD, ekonomik nitelikli kararları ile ortak 
pazarın kurulması ve düzenli işleyişine de önemli katkıda bulunmuştur. 
ATAD’ın yarattığı hukuka ‘Topluluk Ortak Hukuku’ (Community Common 
Law) adı da verilmektedir.93 

Görüldüğü gibi, ATAD, sadece AT hukukunun uygulanmasının ve 
yorumlanmasının hukuki denetimini yapan bir yargı organı olmanın ötesinde, 
Antlaşmalarda öngörülen yetkilerini genişleterek ‘hukuk koyucu’ bir organ 
durumuna gelmiştir. Bilindiği üzere, Kıta Avrupası hukuk sisteminde, mahkeme 
kararları sadece dava konusu olayın taraflarını bağlamakta, gelecekteki olaylar 
için bağlayıcılık taşımamaktadır. Herkese uygulanacak kuralların yaratılması 
görevi, yasama organlarına bırakılmıştır. Ancak, bu genel prensibe karşılık, 
mahkemelerin, çok geçerli bir neden olmadıkça geçmiş kararlarını takip ettikleri 
görülmektedir. Ayrıca yasaların çok genel kurallar içermesi de mahkemelerin 
boşluk doldurmak suretiyle bir anlamda hukuk yaratmasına olanak 
sağlamaktadır.94 Kurucu Antlaşmalarının bazı maddelerinin çok genel ifadeler 
içermesi, bu ifadelerin ATAD tarafından yorumlanması sonucunu 
doğurmuştur.95 ATAD Antlaşmaları yorumlama işlevini, yalnız tarafları değil, 
tüm üye devletleri bağlayan, hukuk yaratma işlevine dönüştürmüştür. ATAD 
hukuk yaratıcı kararlarının gerekçesi olarak Antlaşmanın amaçlarını göstermiş 
ve bir anlamda bu işlevini meşrulaştırmıştır. Örneğin, öncelik ve doğrudan etki 
prensiplerini geliştirirken, Antlaşmaların öngördüğü ortak pazara ulaşmada 
hukuk birliğinin sağlanması gerekliliğinden hareket etmiştir.96 1980 
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ortalarından itibaren ise ATAD’ın birçok kararına dayanak olarak, üye 
devletlere, Antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 
gerekli önlemleri alma ve Antlaşma amaçlarına ulaşmayı engelleyecek 
tasarruflardan kaçınma yükümlülüğünü yükleyen AT Antlaşması’nın 10. 
maddesini gösterdiği görülmektedir.97 Özellikle AT hukukunun uygulanmasının 
üye ülkelere yüklenen bir yükümlülük olduğunu belirten kararlarının hukuki 
dayanağı olarak ATAD, 10. maddeyi sıkça kullanmıştır.98 

ATAD’ın hukuk yaratıcı kararları incelendiği zaman, bunların genellikle 
AT’nin yaşamsal ihtiyaçlarının (existential necessities) karşılanması amacına 
yönelik olduğu görülmektedir.99 ATAD, öncelikle AT hukukunun temel 
gereksinimlerini belirlemiş ve bu amaçla bazı ilkeler ve standartlar 
geliştirmiştir.100 ATAD’ın bu yaklaşımı, diğer AT organlarının, ATAD’ın 
hukuk yaratıcı kararlarını desteklemesini sağlamıştır. Özellikle, ATAD’ın temel 
haklar konusundaki kararları ile ilgili olarak, 1977 yılında Parlamento, 
Komisyon ve Konsey ortak bir açıklama yaparak, ATAD’ı desteklediklerini 
açıklamışlardır.101 Buna karşın, ATAD’ın, hukuk yaratma işlevi ile Komisyon, 
Parlamento ve Konsey arasında öngörülen kurumsal dengeyi bozduğu 
savunulmaktadır.102 ATAD dışındaki kurumların yarattığı hukukun ATAD 
tarafından AT Antlaşması’nın 230. maddesi tahtında denetlenebilmesine 
karşılık, ATAD’ın yarattığı hukuku denetleyecek herhangi bir organ 
bulunmamaktadır. Bu durum ATAD’ın yarattığı hukukun etkililiğini daha da 
artırmakta ve diğer kurumların yarattığı hukuka oranla daha güçlü bir konum 
kazandırmaktadır. Ancak bazı hukukçular AT hukuk sisteminin gelişmesi ve 
AT hukuki ve siyasal bütünleşmesinin gerçekleşmesi için ATAD’ın hukuk 
yaratmasının kaçınılmaz ve gerekli olduğunu, sorunun bu yetkinin nasıl ve ne 
zaman sınırlanacağı olduğunu belirtmektedirler.103 

                                                 
97 Antony Arnull, The European Union and its Court of Justice, New York: Oxford University 
Press, 1999, s. 547. 
98 Örneğin Case 33/76 Rewe-Zentralfinanz AG and Rewe-Zentral AG v Landwirtschaftskammer 
für das Saarland, (1976) ECR 1989, davasında ATAD, ulusal mahkemelerin, bireylerin AT 
hukukundan doğan haklarını güvence altına alması konusundaki yükümlülüğünün hukuki 
dayanağı olarak 10. maddeyi göstermiştir. Yine Case 6/90 Francovich and Bonifaci v Italy, 
(1991) ECR 5357, davasında, ATAD, direktifleri iç hukuka geçirmeyen devletin, bireylere karşı 
tazminat sorumluluğunun hukuki dayanağı olarak 10. maddeyi göstermiştir. 
99 Reed, 1995, s. 11 
100 Sanem Baykal, AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi No: 
14, 2002, s. 30. 
101 Volcansek, 1992,  s. 118. 
102 Ayşe Füsun Arsava, “ATAD’ın Hukuk Yaratma Yetkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 
1999, Cilt. 54, No. 3, s. 14. 
103 Stephen Weatherill - Paul Beaumont, EC Law, England: Penguen Book, 1995, s. 174. 
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b) ATAD Kararlarının Niteliği 

ATAD, Antlaşmalarla belirlenen yetkilerini kendi içtihadı ile 
genişletmiştir. ATAD bir taraftan kendi yetkilerini genişletirken, diğer taraftan 
da ulusal mahkemelerin yetkilerini genişletici içtihat oluşturmuştur. Bu sayede 
ulusal mahkemelerin ATAD kararlarını uygulamasını sağlamıştır.104 ATAD 
Usul Kuralları 65. maddesi uyarınca, ATAD kararları, yargıç tarafından 
taraflara bildirildiği (tefhim edildiği) andan itibaren bağlayıcıdır. 
Bağlayıcılıktan ne kastedildiği yine ATAD kararları ile belirlenmiştir.105 Bu 
çerçevede, ATAD, ulusal mahkemelerin ATAD kararlarını uygulamakla 
yükümlü olduklarını, aksi takdirde AT Antlaşması’nın 10. maddesi uyarınca AT 
hukukuna aykırı davranmış sayılacaklarını belirtmiştir.  ATAD kararları AT 
hukukunun bir parçası ve kaynağı sayılmaları nedeniyle de, ulusal mahkemeler 
açısından bağlayıcıdır.106  

c) ATAD Kararlarının Etkililiği 

ATAD’ın etkililiği, kararlarının ulusal mahkemelerde uygulanmasına 
bağlıdır. Etkililik kavramı ayni zamanda meşruluk kavramı ile de yakından 
ilgilidir. Genel kural olarak, geçmiş kararları ile bağlı olmamasına karşın, 
ATAD’ın genellikle kendi kararlarını takip ettiği görülmektedir. Geçmiş 
kararlardan ayrıldığı durumlarda ise, ATAD’ın, ayrıntılı ve ikna edici 
gerekçeler ileri sürdüğü ve geçmiş karardaki dava konusunun şartları ile yeni 
kararın verildiği dava konusunun şartları arasında ayırıma gitmeye çalıştığı 
görülmektedir.107 Üye ülkelerin ATAD’ı bağımsız bir yargı organı olarak 
görmeleri de meşruluğun sağlanmasında önemli bir unsurdur. Bu bağlamda 
ATAD, yetkilerini genişletmeye ve özellikle hukuk oluşturma yetkisini 
yerleştirmeye çalıştığı dönemlerde, üye ülkeleri rahatsız edici kararlar 
vermekten kaçınmıştır.108 Ancak, hukuki bir kurum olarak bağımsızlığını 
ve tarafsızlığını korumak için, kararlarında hukuki bir tutarlılık sergilemesi ve 
tarafların politik baskılarından etkilenmediğini göstermesi gerekmektedir.  
ATAD’ın başarısının bir nedeni olarak da bu dengeyi iyi kurmuş olması 
gösterilmektedir.109  

                                                 
104 Schmidt, 1999 s.14. 
105 Tuğrul Arat, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1. 
Bası, 1989, s. 135. 
106 Arnull, 1999, s. 528. 
107 Ibid.,  s.529. 
108 Garett, et. al, 1998, s.151. 
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ATAD, yalnızca ulusal mahkemeler ve üye ülke hükümetleri nezdinde 
değil, üye ülke vatandaşları gözünde de meşru bir mahkeme haline gelmeye 
çalışmıştır. Doğrudan etki prensibini geliştirmekle ATAD, bireylere AT 
hukukuna dayanarak ulusal mahkemelerde, ulusal makamlar aleyhine hak iddia 
etme yetkisini tanımıştır. Bu sayede hem bireyler aracılığı ile AT hukukunun 
daha etkili uygulanmasını sağlamış, hem de bireylerin desteğini alarak kendi 
etkililiğini artırmıştır.110 Yapılan çalışmalar, bireylerin ATAD konusundaki 
bilgisi arttıkça, desteğin de arttığını göstermektedir.111 Ancak ATAD kararları 
tüm bireyleri, sosyal grupları, ekonomik sektörleri eşit şekilde 
etkilememektedir. Genellikle AT hukukunun etkili olduğu alandaki bireyler 
ATAD konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Örneğin cinsiyet ayırımcılığının 
önlenmesi konusunda verdiği kararları ile ATAD, özellikle çalışan kadınların 
desteğini almıştır.112 Sonuç olarak, bireylerin ATAD’a olan desteğinin artması 
ve Divan’ın meşruluğunun kabul edilmesi, ulusal mahkemelerin de ATAD 
kararlarını uygulamalarını olumlu etkilemiştir. Bu durum ATAD kararlarının 
etkisini ve bağlayıcılığını artırmıştır. Ulusal mahkemelerin ve bireylerin 
desteğini alan ATAD, bugün Avrupa’nın en güçlü supranasyonal nitelikli 
mahkemesi ve politik aktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.113  

5. Birlik Dışı Ülkelerle Yapılan Anlaşmalar 

Bu anlaşmalardan bir grubu AT’nin tüzel kişi olarak üçüncü ülkelerle 
yaptığı anlaşmalar oluşturmaktadır. Üye devletlerden AT organlarına devredilen 
yetkiler sadece AT organlarının yasama faaliyetine olanak tanımakla 
kalmamakta, ayni zamanda AT’na, bir tüzel kişi olarak, uluslararası anlaşma 
yapma yetkisi de vermektedir.114 ATAD kararları uyarınca bu tür anlaşmalar 
AT hukuk düzeninin bir parçasıdır ve üye devletler açısından bağlayıcıdır.115 

İkinci grup anlaşmalarda ise AT bir tüzel kişilik olarak yer almamaktadır. 
Bu anlaşmalar, üye devletlerin tümünün taraf olduğu ve bu nedenle AT 
hukukunun kaynağı olarak kabul edilen anlaşmalardır. Buna örnek olarak 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gösterilebilir. Üye devletlerin AT 
Antlaşması’ndan önce kabul etmiş olduğu uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak 
                                                 
110 Arnull, 1999, s. 563. 
111 James Gibson - Gregory Calderia, “The Legitimacy of the Court of Justice in the European 
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AT Antlaşması’nın 307. maddesine (eski 234. madde) göre önceden yapılmış 
uluslararası anlaşmalar yürürlükte kalmakta, ancak AT Antlaşması ile 
uyumsuzluk halinde, üye devletlere bu uyumsuzluğu giderme yükümlülüğü 
getirilmektedir. 

Bir başka grup anlaşma ise, hem AT’nin tüzel kişilik olarak, hem de üye 
devletlerin aynı tarafta ayrı ayrı yer aldığı anlaşmalardır. Bunlar da AT 
hukukunun kaynağını oluşturmaktadır.116 

6. AT Sözleşmeleri 

AT Sözleşmeleri, AT Antlaşması’nın 293. maddesi (eski 220. madde) 
uyarınca, üye ülkeler arası yapılan sözleşmelerdir. Bunlar, AT hukuku ve AT ile 
ilişkili olan, ancak, Antlaşmalarla AT kurumlarına yetki devri yapılmayan 
alanlarda yapılan sözleşmelerdir.117 Bunlara örnek olarak 1968 yılında 
imzalanan, “Adli ve İdari Kararların Uygulanmasına İlişkin Sözleşme”, 1980’de 
imzalanan “Sözleşmelerden Kaynaklanan Borçlara Uygulanacak Hukuka İlişkin 
Sözleşme” ve 1989’da imzalanan “Topluluk Patent Haklarına İlişkin Sözleşme” 
gösterilebilir.  

7. Uluslararası Hukukun Genel Kuralları ve Bölgesel Teamül Hukuku 

Uluslararası hukukun genel kuralları, genellikle, bağlayıcı nitelik 
taşımamakta ve çoğunlukla hukukun genel prensipleri ya da teamül hukuku 
şeklinde uygulanmaktadır.118 ATAD, bazı kararlarında, uluslararası hukukun 
genel kurallarını ve teamül kurallarını kaynak olarak kullanmaktadır.119 

III. DEĞERLENDİRMELER 

Kendine özgü kaynakları, nitelikleri, zorlama mekanizmaları ve süjeleri ile 
AT hukuku, geleneksel uluslararası hukuktan farklı bir hukuk sistemi olma 
özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile AT hukuk sisteminin üye ülke hukuk 
sistemleri üzerindeki etkisi de uluslararası hukuktan farklıdır. ATAD içtihadı 
sonucunda, AT Antlaşmaları, geleneksel anlamda uluslararası anlaşma olmanın 
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ötesinde, tüm üye ülkelerde ‘üstün’ hukuk olarak uygulanan AT Anayasası 
şekline dönüşmüştür. Bu dönüşüm süreci, üye ülkelerin özellikle yasama 
yetkilerinin kısıtlanması sonucunu doğurmuştur. Bu anlamda AT hukuki 
bütünleşmesi, üye ülkelerin yasama yetkilerinin devri temeli üzerine 
kurulmuştur. 

Tüm bu niteliklerine karşın, AT hukukunun üye ülkelerde uygulanması 
ulusal mahkemelere bağlıdır. O nedenle, AT hukuk sistemi içinde ulusal 
mahkemeler, çok önemli bir işleve sahiptir. ATAD’ın sadece Antlaşmalarla 
belirlenen alanlarda yetkili olması, AT hukukunun bireylere uygulanmasında, 
ulusal mahkemelerin görevlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Takip eden 
bölümlerde, AT hukukunun ulusal alanda uygulanması ve bu uygulanma 
aşamasında ATAD- ulusal mahkemeler ilişkisi incelenmeye çalışılacaktır. 

 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AT HUKUKUNUN ÖNCELİĞİ PRENSİBİNİN 
ULUSAL MAHKEMELERCE UYGULANMASI 

I. GENEL OLARAK 

AT hukukunun önceliği prensibi, ATAD – ulusal mahkemeler diyalogu 
sonucu oluşan, AT anayasal hukukunun en önemli prensiplerinden biridir. 
Kurucu Antlaşmalarda AT hukukunun önceliğine ilişkin açık bir hüküm yer 
almamaktadır. Bu prensibin ‘teorik’ çerçevesi ATAD tarafından belirlenmiş, 
uygulanması ise ulusal mahkemeler tarafından gerçekleşmiştir. 

AT hukukunun önceliği prensibi, AT hukukunun ulusal alanda 
uygulanmasına ilişkin bir prensiptir. Bu prensip uyarınca, AT hukuku ile ulusal 
hukukun çatışması durumunda, AT hukukuna öncelik verilmesi gerekmektedir.  
Öncelik prensibi, tüm ulusal makamların göz önüne alması gereken bir prensip 
olmakla birlikte, esas olarak ulusal mahkemeleri hedef alan bir ‘yükümlülük’ 
olarak karşımıza çıkmaktadır.120 ATAD, bu prensibi ortaya koymakla 
kalmamış, ayni zamanda, bu prensibin uygulanmasına ilişkin bir takım ilkeler 
de oluşturmuştur. Bu bağlamda, öncelik prensibi, hem AT mevzuatının iç 
hukukta öncelikli olarak uygulanmasını hem de bu mevzuatın uygulanmasına 
ilişkin ATAD tarafından ortaya konan ilkeleri içermektedir. Öncelik prensibinin 
uygulanmasına ilişkin ilkeler, bu prensibin ulusal alanda uygulanmasında ortaya 
çıkan sorunlar ışığında geliştirilmiştir. Dolayısıyla, öncelik prensibi, ATAD ve 
ulusal mahkemeler arasında önemli bir ilişkinin oluşmasına yol açmıştır. 

AT mevzuatının ulusal hukukta öncelikli olarak uygulanması ile ATAD 
kararlarının bağlayıcılığı farklı konular olmasına karşın, birbirini tamamlayan 
unsurlar olarak ele alınmalıdır. Sonuç itibarı ile öncelik prensibi, ATAD 
kararları ile ortaya konmuş bir prensiptir ve ATAD kararlarının bağlayıcı 
niteliği gereği olarak ulusal mahkemelerce uygulanmaktadır. Bu açıdan ele 
alındığında, ulusal mahkemeler ile ATAD arasındaki ilişki daha da önem 
kazanmaktadır. Bu bölümde, AT hukukunun önceliği prensibinin gelişimi, 
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ATAD ve ulusal mahkemeler boyutunda ele alınacak ve bu çerçevede ortaya 
çıkan ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi incelenmeye çalışılacaktır. 

II. AT HUKUKUNUN ÖNCELİĞİ PRENSİBİNİN NİTELİĞİ 
VE GELİŞİMİ 

AT hukuku ile iç hukuk arasındaki ilişki,  geleneksel uluslararası hukukla 
iç hukuk ilişkisinden daha karmaşık ve iç içe geçmiş bir ilişki olarak karşımıza 
çıkmaktadır. AT ile üye ülkeler ilişkisi, geleneksel uluslararası kuruluşlardaki 
gibi devletlerarası anlaşmalarla değil, ATAD tarafından geliştirilen AT hukuku 
‘anayasal prensipleri’ ve AT anayasası olarak kabul edilen Kurucu 
Antlaşmalarla belirlenmektedir.121 AT anayasal prensipleri olarak kabul edilen 
doğrudan uygulama, doğrudan etki ve öncelik prensipleri birlikte 
değerlendirildiği zaman, AT hukukunun iç hukuku bütünleyen ya da iç hukuka 
eklemlenen bir hukuk sistemi olmasının ötesinde bir ‘üst hukuk’ olduğu 
görülmektedir.122  ATAD, özellikle ön karar davalarında verdiği kararlarında, 
AT hukuku ile iç hukuk ilişkilerini belirleyen ilkelerin yerleşmesini ve AT 
Antlaşmalarının ‘anayasallaşmasını’ sağlamıştır.  

Bu ilkelerin en önemlilerinden biri öncelik ya da üstünlük prensibidir. AT 
hukukunun önceliği prensibinin içeriği aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir. 
Ancak, öncelik prensibini, özerklik prensibi ile bağlantılı olarak incelemek 
gerekmektedir. Bu nedenle, öncelik prensibini ele almazdan önce özerklik 
prensibi üzerinde kısaca durulacaktır. 

Özerklik prensibi, üye devletlerden AT organlarına yetki devrinin bir 
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. AT hukuku, üye devletlerin yasama 
yetkilerinin bir kısmının AT organlarına devri sonucu oluşan, hem üye 
devletleri hem de bireyleri bağlayan bağımsız bir hukuk sistemidir. Bu 
çerçevede AT hukuku ve ulusal hukuk ayni alanda uygulanan, birbirinden 
bağımsız, ayrı hukuk düzenleridir. AT hukuku, ulusal hukukun bir parçası 
haline gelmeksizin, ulusal hukuktan bağımsız olarak, üye ülkelerde 
uygulanmaktadır. Bu bağımsızlığın bir sonucu olarak, AT hukuku kural ve 
kavramları, AT hukuk sistemi ilkeleri ve Topluluk amaçları çerçevesinde 
yorumlanan ve uygulanan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.123 AT maddi 
hukukunun geliştirilmesi, AT kurumlarının yetkisine, ulusal maddi ve usul 
hukukunun geliştirilmesi ise ulusal hukuk sistemlerinin yetkisine bırakılmıştır. 
Ayrıca, her iki hukuk sistemi içindeki yasal düzenlemelerin geçerliliği, ait 
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oldukları hukuk sistemi tarafından denetlenmektedir. Esasen, ATAD’ın özerklik 
prensibini geliştirmesinin en önemli nedenlerinden biri de, AT hukukunun 
geçerliliğinin iç hukuk normları ışığında yapılmasını engellemektir. Özellikle, 
AT hukukunun iç hukukta uygulanmasının, ulusal anayasal normlara aykırılık 
nedeniyle engellenmesini önlemeye çalışmaktadır.124 Bu nedenle, AT hukuku iç 
hukukun bir parçası haline gelmeksizin, ulusal alanda uygulanmaktadır. İç 
hukukun bir parçası haline gelmesi durumunda, iç hukuktaki iptal nedenleri, 
yorum ilkeleri gibi ilkelere tabi olacağından, tüm üye ülkelerde ayni şekilde 
uygulanması tehlikeye düşecektir.125 

Her iki hukuk sisteminin ayni alanda ve hatta ayni bireylere uygulanıyor 
olması, bu iki hukuk sistemi arasındaki çizginin kesin ve katı bir şekilde 
çizilmesini engellemektedir. Bu çerçevede, AT hukuku ve ulusal hukuk 
birbirinden bağımsız ancak çok sıkı ilişki içinde olan hukuk sistemleridir.126 AT 
hukuku, iç hukuku bütünleyen, tamamlayan ya da iç hukuka eklemlenen bir 
hukuk sistemidir. Bu noktada, her iki hukuk sistemi yan yana durmakta, 
birbirini tamamlamakta, ancak iç içe geçmemektedir.  

Bu kesin çizginin olmayışı, iki hukuk sisteminin çatışması sonucunu 
doğurabilmektedir. Bu çatışmanın önlenebilmesi için, AT hukuku ile ulusal 
hukuk sistemleri arasında bir yetki bölüşümünün oluşması öngörülmüştür. 
Öncelik hakkı -“Pre-emtion” - ilkesi127 olarak belirlenen bu bölüşüm uyarınca, 
üye devletlerin AT kurumlarına yetki devrinin yer aldığı alanlarda düzenleme 
yapma yetkisi AT’na aittir. Yetki devrinin söz konusu olmadığı alanlar ise, üye 
devletlerin yetkisine bırakılmıştır. Başka bir ifade ile yetki devrinin söz konusu 
olduğu alanlarda, üye ülkeler düzenleme yapma yetkilerini 
kaybetmektedirler.128  

Yetki devrinin kesin olmadığı ya da yetki devrine karşın, ulusal 
düzenlemenin var olduğu alanlarda, ulusal hukukla AT hukuku arasında bir 
çatışma ortaya çıkabilmektedir. İşte bu durumda sorun, öncelik prensibi ile 
çözülmekte ve AT hukukunun uygulanması esas olmaktadır. Dolayısıyla, 
öncelik prensibi, özerklik prensibinin bir sonucudur ve bu çerçevede ele 
alınmalıdır. Bu bağlamda en yalın şekli ile öncelik, AT hukuku ile ulusal 
hukukun çatışması durumunda AT hukukuna öncelik verilmesini ve aykırı tüm 
iç hukuk normlarının -anayasal normlar da dâhil olmak üzere- göz ardı 
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edilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, AT hukuku iç hukukun bir parçası 
olmaksızın ulusal normlar karşısında ‘üstün’ durumdadır ve ulusal 
mahkemelerce uygulanmalıdır. 

AT hukukunun önceliğinin, uluslararası hukukun önceliğinden farkı sadece 
kavramsal bir fark değildir. Uluslararası hukukta, uluslararası hukukun 
uygulanmaması devletlerarası bir sorun olarak görülmektedir. Oysa AT 
hukukunun uygulanmaması durumunda, özel veya tüzel kişiler devlet aleyhine 
ulusal mahkemelerde dava açma hakkına sahiptir. Bu nedenle AT hukukunun 
önceliği prensibini “etkili üstünlük” (effective supremacy) olarak nitelendirenler 
de vardır.129 Öncelik prensibi, sadece AT hukukunun bir niteliği olarak değil, 
ulusal mahkemelerce uygulanacak bir yükümlülük olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Üye ülkeler arasında bir hukuk birliğinin oluşturulması ve AT 
hukukunun tek örnek uygulanması, AT hukukuna tüm ulusal normlar karşısında 
öncelik verilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede öncelik prensibi, AT 
hukukunun bir hukuk sistemi olarak varlığı ve AT içinde hukukun 
üstünlüğünün sağlanması için vazgeçilmez bir ilke olma özelliğini de 
taşımaktadır.130 

AT hukuk sisteminin en önemli özelliklerinden biri olan ve iç hukukla AT 
hukuku ilişkisinin belirleyicisi durumunda olan öncelik prensibinin içeriği ve 
ulusal mahkemelerde nasıl uygulanacağı ATAD içtihadı ile belirlenmiştir. Her 
ne kadar Antlaşmalarda öncelik prensibi ile ilgili açık bir hüküm bulunmasa da, 
AT Antlaşması’nın 10. 234 (eski 177. madde). 226. 227. ve 228. maddeleri gibi, 
AT hukukunun uygulanması ile ilgili maddelerde AT hukukunun iç hukuka 
önceliği dolaylı olarak öngörülmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, Antlaşma 
maddelerinden öncelik prensibi çıkarımı, uluslararası hukuk değil, anayasa 
hukuku yorumu sonucudur.131 

Öncelik prensibi ATAD içtihadı ile geliştirilmiş olmasına karşılık, 
prensibin uygulanması ulusal mahkemelere aittir. Bu nedenle ATAD, yalnızca 
öncelik prensibinin içeriğini belirlemekle kalmamış, uygulanması ile ilgili 
olarak ulusal mahkemelere düşen görevleri de belirtmiştir. Bu bağlamda, 
öncelik prensibinin oluşumu, AT hukukunun belirleyici özelliklerinden biri 
haline gelmesi ve AT hukukunun temel ilkelerinden biri olarak yerleşmesi iki 
boyutlu bir sürecin sonucudur. Bu sürecin bir boyutu ATAD tarafından öncelik 
                                                 
129 J.H.H Weiler, “A Quiet Revolution: The European Court of Justice and its Interlocutors”, 
Comperative Political Studies, 1994, Vol. 26, No. 4, s. 513. 
130 Kieran Bradley - Alastair Sutton, European Union and the Rule of Law, Maastricht and 
Beyond: Building the European Union, Andrew Duff, et. al. (Eds), New York: Routledge, 1995, 
içinde, s. 242. 
131 Weiler, 1994, s. 514. 
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prensibinin içeriğinin oluşturulması, geliştirilmesi ve ulusal mahkemelerin bu 
çerçevedeki ‘görevlerinin’ belirlenmesidir. Sürecin daha karmaşık ve ‘sancılı’ 
olan ikinci boyutu, yani, öncelik prensibinin ulusal mahkemelerce kabulü, 
uygulanması ve üye ülkelerin bu konudaki tepkileridir. Bu süreç her üye ülkede 
farklı şekilde gelişmiştir. Dolayısıyla, öncelik prensibi her üye ülkede eş 
zamanlı olarak yerleşmemiştir. Bu bölümde, ilkin, AT hukukunun önceliği 
prensibinin gelişiminin ATAD boyutu incelenecek, daha sonra ise uygulamanın, 
üye ülkelerdeki gelişimi, bu konuda yaşanan sorunlar ve bu sorunların 
aşılmasında ATAD’la ulusal mahkemeler arasındaki işbirliği incelenmeye 
çalışılacaktır. 

A.   AT HUKUKUNUN ÖNCELİĞİ PRENSİBİNİN ATAD 
İÇTİHADI ARACILIĞIYLA GELİŞİMİ 

AT ekonomik ve siyasal bütünleşmesinin gerçekleşmesi, üye ülkeler 
arasında hukuki bütünleşmenin sağlanması ile olanaklıdır. Bu noktadan 
hareketle ATAD, hukuki bütünleşmenin sağlanabilmesinin en önemli 
unsurlarından biri olarak gördüğü, AT hukukunun ulusal hukuka önceliği 
prensibini geliştirmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, ATAD’ın öncelik 
prensibini geliştirecek kararlar verebilmesi ulusal mahkemeler sayesinde 
olmuştur. Ön karar davası yoluyla ATAD’a yapılan başvurularda verdiği 
kararları ile ATAD, AT hukukunun birçok önemli ve vazgeçilmez prensibinin 
oluşmasını sağlamıştır. 

Öncelik prensibinin dolaylı yoldan da olsa gündeme gelmesi 1960 
başlarında gerçekleşmiştir. Kısaca Van Gend en Loos132 davası olarak bilinen 
dava ile ATAD, öncelik prensibinin alt yapısını ve hukuki gerekçesini, öncelik 
prensibine hiç değinmeden oluşturmaya çalışmıştır. Bu davada ATAD, AT 
Antlaşması’nın 25. maddesinin133 (eski 12. madde), doğrudan etkiye sahip olup 
olmadığı, yani, bireylerce ulusal mahkemelerde ileri sürülüp sürülemeyeceği 
üzerinde durmuştur. ATAD, kararında, üye ülkelerin belirli alanlarda 
egemenliklerinin kısıtlanması suretiyle uluslararası hukuka ilişkin yeni bir 
hukuk düzeni kurulduğunu belirtmiştir.134 Öncelik prensibine yer verdiği daha 
sonraki kararlarında, ATAD, uluslararası hukuka atıf yapmaktan kaçınmıştır. 
Van Gend en Loos davasında öncelik prensibi tartışılmamasına karşın, dava ile 

                                                 
132 Case 26/62, (1963) ECR I. 
133 AT Antlaşması 25. maddesi, üye devletlerin aralarında yeni gümrük vergileri koymaktan 
kaçınmaları gerektiğini ve karşılıklı ticari ilişkilerinde halen uygulanan oranı 
yükseltemeyeceklerini hükme bağlamaktadır. 
134 Case 26/62, ECR I. 
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ilgili olarak atanan hukuk sözcüsü Roemer, raporunda bu konuya değinmiştir. 
Roemer’e göre, sadece doğrudan etki prensibine dayanarak, AT hukukunun tüm 
üye ülkelerde tek örnek uygulanması, dolayısıyla üye ülkeler arasında hukuki 
bütünleşmenin gerçekleşmesi sağlanamaz. Bunun ana nedeni her ülkenin 
anayasal normlarının farklı oluşudur.135 Roemer’in kastettiği anayasal normlar, 
uluslararası hukukla iç hukuk ilişkisini ve uluslararası hukukun iç hukuktaki 
yerini belirleyen normlardır. Her ne kadar Hollanda anayasası, uluslararası 
anlaşmalara iç hukuk karşısında öncelik tanısa da, bu durum her üye ülke için 
geçerli değildir.136 ATAD’ın ulusal anayasal normlardaki farklılığı göz önüne 
almamasının nedeni, AT hukukunu uluslararası hukuktan farklı bir hukuk 
olarak görmesi ve dolayısıyla ulusal anayasalardaki, uluslararası hukukla ilgili 
normların kapsamı dışında değerlendirmesidir. Bu noktadan hareketle, ATAD, 
kurulan bu “yeni hukuk sisteminin” iç hukukla ilişkisinin temeli olarak ulusal 
anayasal normları değil, üye ülkelerden Topluluk kurumlarına yetki devrini esas 
almıştır. Diğer bir deyişle, ATAD’a göre bu yeni hukuk sisteminin temeli, 
ulusal anayasal prensipler üzerine değil, üye devletlerin egemenlik devri üzerine 
kurulmuştur.137 O nedenle, ATAD, AT hukukunun önceliği prensibini, iç 
hukukla- uluslararası hukuk ilişkisini belirleyen bir ilke olarak değil, AT hukuk 
sisteminin bir özelliği, dahası bir yükümlülüğü olarak görmektedir.138 

Van Gend en Loos davasından iki yıl sonra ATAD, Costa v Enel 
davasında, AT hukukunun temeli ile ilgili görüşünü tekrarlamış ve Topluluk 
hukuku ile ulusal hukukun çatışması durumunda sorunun nasıl çözülmesi 
gerektiğine açıklık getirmiştir. İtalyan mahkemesinde görülen söz konusu 
davada, davacının iddiası, İtalya’da elektrik endüstrisini kamulaştıran ulusal 
yasanın, AT Antlaşması’nın çeşitli maddelerine aykırı olduğudur. Ön karar 
davası yoluyla ATAD’a havale edilen soru ise, AT Antlaşması’nın davacı 
tarafından iddia edilen maddelerinin doğrudan etkiye sahip olup olmadığı, 
dolayısıyla, bireylere, ulusal mahkemelerde hak iddia etme yetkisini tanıyıp 
tanımadığıdır. Her ne kadar soru doğrudan etki prensibi ile ilgili olsa da ATAD, 
öncelik prensibi üzerinde ilk kez ayrıntılı olarak durmuş, prensibin ana hatlarını 
ve AT hukuk sistemi için önemini belirtmiştir. Van Gend en Loos davasında 
olduğu gibi yine AT hukuk sisteminin temelinin egemenlik devrine dayandığını 
belirtmiştir. Ancak, burada, Van Gend en Loos davasından farklı olarak, 
uluslararası hukuka atıf yapmaktan özellikle kaçınılmıştır. Böyle yapmakla 
ATAD, ulusal anayasalardaki, uluslararası hukukun iç hukuktaki yeri ile ilgili 
düzenlemelerden AT hukukunu ayırmak ve öncelik prensibini AT hukuk 

                                                 
135 Craig – De Burca, 1997, s. 242. 
136 Arnull, 1999, s. 96. 
137 Kovar, 1983, s.113. 
138 Kapteyn - Van Themaat, 1998, s. 552. 
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sisteminin bir gerekliliği olarak yerleştirmek istemiştir. Başka bir deyişle, 
ATAD’a göre öncelik prensibi, bütünleşme sürecinin ve Topluluk hukukunun 
temelinin bir sonucudur.139 ATAD’ın görüşleri şu şekilde özetlenebilir:  

   Sıradan uluslararası anlaşmaların aksine, AT Antlaşması, yürürlüğe 
girdiği andan itibaren, üye ülkelerin hukuk sistemleri ile bütünleşen ve 
mahkemelerin uygulamakla yükümlü oldukları kendi hukuk düzenini 
kurmuştur. 

...Süresiz, özgün kurumlara, hukuki kişiliğe ve uluslararası temsil 
ehliyetine sahip ve özellikle üye ülkelerin Topluluk lehine yetki devrinden ya da 
egemenlik kısıtlamasından doğan, gerçek yetkilerle donatılmış bir hukuk 
Topluluğu kurmakla üye ülkeler, belirli alanlarda egemenliklerini sınırlayarak, 
hem kendilerini, hem de vatandaşlarını bağlayan bir hukuk düzeni kurmuşlardır. 
Topluluktan kaynaklanan normların üye ülke hukuk sistemleri ile bütünleşmesi, 
ve özellikle Antlaşma’nın amacı ve ruhu; üye ülkelerin tek taraflı olarak 
sonradan çıkaracakları bir tasarrufa, karşılıklılık esasına dayanarak kabul 
ettikleri bir hukuk sistemi karşısında öncelik tanımalarını olanaksız kılmaktadır.  

...Antlaşmada öngörülen yükümlülükler, akit devletlerin sonradan 
çıkaracakları ulusal normlarla değiştirilebilseydi, bu yükümlülükler kayıtsız ve 
şartsız olarak nitelendirilemeyecekti. 

...Topluluk hukukunun önceliği, tüzüklerin bağlayıcılığını ve üye ülkelerde 
doğrudan uygulanırlığını belirten 189. maddede de teyit edilmiştir. Eğer bir üye 
ülke ulusal bir norma öncelik tanırsa, bu maddenin etkisini tek taraflı olarak 
ortadan kaldırmış ve bu maddeyi anlamsız kılmış olacaktır. 

...Tüm bu gözlemlerin sonucu olarak, Antlaşmadan doğan hukukun orijinal 
ve özgül niteliği gereği olarak, hiçbir iç hukuk metni, bu hukuka aykırı olamaz.  

...Antlaşmalarda belirtilen hak ve yükümlülüklerin egemenlik haklarının 
kesin sınırlanmasına yol açması ve bu sınırlama karşısında, Topluluk kavramı 
ile bağdaşmayan tek taraflı sonraki tasarrufun üstün gelmesi mümkün 
değildir.140  

ATAD’ın bu görüş ve iddialarını tek tek ele alıp incelemekte yarar vardır. 
AT Antlaşmaları, AT hukuku ile ulusal hukuk arasındaki ilişkiyi açıkça 
                                                 
139 Kovar, 1983, s. 114. 
140 Case 6/64, (1964) ECR 585; İlgili dava metni için ayrıca bakınız; Stephen Weatherill, Cases 
and Materials on EC Law, London: Blackstone Press Ltd., 5. Edition,  2001, s. 82-83. 
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belirleyen düzenlemelere yer vermemiştir. ATAD, öncelik prensibine 
Antlaşmaların ‘ruhu ve amacını’ göz önüne alarak, yorum yoluyla ulaşmıştır. 
Yine Antlaşmalarda, ATAD’ın belirttiği gibi, AT’nin, “yürürlüğe girdiği andan 
itibaren üye ülkelerin hukuk sistemleri ile bütünleşen, kendi hukuk sistemini 
yarattığı”141 şeklinde bir ifade de yer almamaktadır.  Ayni şekilde, bu hukuk 
sisteminin, üye ülkelerin bazı alanlardaki egemenliklerinin devredilmesi sonucu 
oluştuğu yönünde de bir hükme rastlanmamaktadır. O nedenle, ATAD’ın 
öncelik prensibini dayandırmaya çalıştığı tezler de yine ATAD’ın Antlaşmaları 
yorumlaması sonucu ortaya çıkmıştır. ATAD’ın bu yorumunun yerinde olup 
olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Arnull’a göre, 
Antlaşmalarda öncelik prensibi ile ilgili herhangi bir madde bulunmayışı, 
kurucu üyelerin, kesin olarak öncelik prensibini istemedikleri anlamına 
gelmemektedir. Bu konunun düzenlenmemiş olmasının nedeni, konunun zaman 
içinde ATAD tarafından geliştirilmesine olanak tanımaktır. Antlaşmaların tümü 
incelendiği zaman, öncelik prensibine ulaşmak mantıklı bir yaklaşım olarak 
görülmektedir.142 Benzer şekilde Kovar da, Kurucu Antlaşmaların Topluluk 
hukukunun önceliği olmadan işlerlik kazanamayacak maddeler içermesini, 
kurucu üyelerin öncelik prensibini amaçladıklarının bir göstergesi olarak 
görmektedir.143 Buna karşılık Arsava’ya göre,  Topluluk Antlaşmalarının lâfzı 
ve sistematik yorumu göz önüne alındığında, üye devletlerin, ulusal hukuku 
ortadan kaldırma amacı gütmedikleri anlaşılmaktadır.144 

ATAD’ın ortaya koyduğu bir diğer tez ise, Antlaşmaların “ruhu ve 
amacının” üye ülkelerin ulusal normlara öncelik vermesini ‘imkânsız’ 
kıldığıdır.  Her üye ülke, Topluluk Antlaşma ve normları ile eşit şekilde bağlı 
olduğundan, hiçbirinin tek taraflı olarak, bu Antlaşmalarda belirtilen 
yükümlülüklerini ortadan kaldırıcı eylem ve işlemlerde bulunmayacağı kabul 
edilmiştir. Tek taraflı sonraki ulusal normun uygulanmasının olanaksızlığı, 
egemenlik devrinin bir sonucudur. Bu noktada devletler ‘radikal bir şekilde 
yetkisizleşmektedir’.145 Egemenlik devri sonucu, egemenliğin devredildiği 
alanlarda yasal düzenleme yapma yetkisi Topluluk organlarına geçmekte ve bu 
düzenlemeler ulusal normlar karşısında önceliğe sahip olmaktadır. ATAD’a 
göre, üye ülkelerin AT hukukunu öncelikli olarak uygulamayı reddetmeleri, 
Antlaşmalarda öngörülen bütünleşme ve işbirliği amaçlarına ulaşmayı 
engelleyecektir. Bu çerçevede ATAD, anlaşmalarda öngörülen amaçlara 
                                                 
141 Case 6/64, (1964) ECR 585. 
142 Arnull, 1999, s.97. 
143 Kovar, 1983, s. 112. 
144Ayşe Füsun Arsava, Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda 
Uygulanmasından Doğan  Sorunlar, Ankara: A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1. Bası, 
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145 Karakaş,  1993, s. 96. 



 47 

ulaşmada, üye ülkeler arasında tek örnek bir hukuk sisteminin uygulanmasını 
gerekli görmektedir. 

Öncelik prensibini desteklemek için ATAD ayrıca AT Antlaşması’nın 249. 
maddesine de yer vermiştir. Bu madde esasen öncelik prensibi ile değil, 
tüzüklerin doğrudan bağlayıcılığı ile ilgilidir. ATAD’a göre, üye ülkelerin 
sonradan bir yasa çıkarmaları, ya da AT normlarına aykırı bir ulusal normu 
uygulamaları, 249. maddenin amacına aykırı olacak ve doğrudan uygulama ile 
ilgili düzenlemeyi etkisiz kılacaktır. ATAD’ın, öncelik prensibini 249. madde 
ile ilişkilendirmesi güçlü bir savunma olarak görülmemektedir. 249. madde 
sadece tüzüklerin doğrudan uygulanırlığını düzenlemektedir, oysa ATAD, AT 
hukukunun tüm kaynaklarının ulusal hukukun tümüne önceliğini 
savunmaktadır.146 Ayrıca doğrudan uygulanırlık, AT hukukunun hiçbir iç 
hukuksal tasarrufa gerek olmadan üye ülkede uygulanmasını ifade etmekte, 
ancak AT hukukunun ulusal hukuktaki yeri konusunda bir belirlemeye yer 
vermemektedir.  

Van Gend en Loos ve Costa v Enel davalarında, ATAD, öncelik 
prensibinin teorik çerçevesini oluşturmaya çalışmıştır. Bu prensibin ulusal 
mahkemelerce nasıl uygulanacağını sonraki kararları ile netleştirmiştir. Birçok 
davada verdiği kararlarla ATAD, AT hukuku ile iç hukuk arasında çıkabilecek 
olası çatışmalara ve AT hukukunun uygulanması ile ilgili ulusal mahkemelerde 
yaşanan sorunlara çözümler üretmeye çalışmıştır. Internationale 
Handelgesellschaft, Simmenthal ve Factortame kararları, öncelik prensibinin 
gelişim sürecindeki önemli davalardır. 

Internationale Handelsgesellschaft147 davasında, ATAD, AT hukukunun 
ulusal anayasal normlar ve özellikle de ulusal hukuk sisteminde kabul edilen 
temel haklarla ilişkisini belirlemeye çalışmıştır. İlgili dava, Alman alt 
mahkemesinde görülmekte olduğu sırada 1967 yılında çıkarılan bir Konsey 
Tüzüğü ile getirilen düzenlemenin148 Alman anayasal normlarına aykırı olduğu 
iddia edilmiştir. Mahkeme bu incelemenin yapılması için konuyu Alman 
Anayasa Mahkemesi’ne göndermiştir. Ayrıca mahkeme, ilgili tüzükle getirilen 
sistemin, AT hukuku normlarına göre de geçerli olup olmadığı konusunda 
kuşkuya düşmüş ve bu soruyu da ön karar davası yoluyla ATAD’a havale 
etmiştir. ATAD, yaptığı inceleme sonucunda, AT hukukunun geçerliliğinin 

                                                 
146 Kovar, 1983, s. 113. 
147 Case 11/70, (1970), ECR 1125.  
148 120/65 sayılı Konsey Tüzüğü, tahıl ihracatında uygulanacak sertifikaların verilmesine ilişkin 
ortak bir kurum kurulmasını öngörmektedir. Bu tüzük uyarınca, ihracat sertifikası ya da lisansı 
almak için bu kuruma başvurmak ve depozito yatırılması gerekmektedir.  
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saptanmasında ulusal normların göz önüne alınmasının, AT hukukunun tek 
örnek ve etkili bir şekilde uygulanmasını olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir.149 
Bu çerçevede, AT hukukunun önceliği prensibinin tam olarak gerçekleşebilmesi 
için, AT hukukunun tüm normları, ulusal anayasal uygunluk denetimi dışında 
tutulmalıdır.150 ATAD’ın kararında belirttiği görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 

...Topluluk kurumlarının hukuki tasarruflarının geçerliliğinin 
belirlenmesinde, ulusal normların ve kavramların göz önüne alınması, Topluluk 
hukukunun tek örnekliği ve etkililiği üzerinde olumsuz etki yapacaktır. Bu tür 
tasarrufların geçerliliği sadece Topluluk hukukuna göre yapılmalıdır... 
Dolayısıyla, bir Topluluk tasarrufunun geçerliliği ya da etkisi, üye ülkelerdeki 
temel haklara ya da anayasal normlara aykırı olduğu gerekçesiyle ortadan 
kaldırılamaz.151 

Ancak, Alman Anayasa Mahkemesi, ATAD’ın görüşlerine katılmayarak 
farklı bir karara ulaşmış, Konsey Tüzüğünün Alman Anayasası’nda belirtilen 
temel haklara aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu durum bazı üye ülke anayasa 
mahkemeleri ile ATAD arasında bir gerilimin oluşmasına neden olmuştur. 
ATAD’ın AT normlarının, anayasal denetim dışında tutulması yolundaki 
görüşü, üye ülke anayasa mahkemeleri tarafından başlangıçta pek olumlu 
karşılanmamıştır. Ancak, ATAD, bu görüşünden geri adım atmayarak, AT 
hukukunun önceliğinin sağlanmasının, bir prensip ya da teori konusu olmanın 
ötesinde, üye ülkelere yüklenmiş bir yükümlülük olduğunu vurgulamıştır.  

ATAD, 1987 yılında Simmenthal152 davasında verdiği kararında, alt 
mahkemelere AT hukukuna aykırı ulusal normları uygulamama yetki ve 
görevini vermiştir. Söz konusu dava, İtalyan ulusal mahkemesinde görüldüğü 
sırada, taraflardan biri, mahkemenin ulusal normları göz ardı ederek AT 
hukukunu uygulamasına itiraz etmiş ve yürürlükteki yasaları uygulamadan 
kaldırma yetkisinin sadece İtalyan Anayasa Mahkemesi’ne ait olduğunu, davayı 
görmekte olan alt mahkemenin bu konuda yetkili olmadığını savunmuştur. 
Davayı görmekte olan İtalyan Mahkemesi ATAD’a ön karar davası yoluyla 
başvurarak, anayasa mahkemesi kararı olmaksızın ulusal normları göz ardı edip 
edemeyeceğini sormuştur. ATAD, kararında aşağıdaki görüşlere yer vermiştir: 

... Topluluk hukukunun önceliği ilkesi uyarınca, Antlaşma hükümleri ve 
kurumların doğrudan uygulanır tasarruflarının ulusal hukukla ilişkisi, bu 

                                                 
149 Case 11/70, (1970), ECR 1125, paragraf: 3. 
150 Kapteyn -  Van Themaat, 1998, s. 553. 
151 Case 11/70, (1970), ECR 1125, paragraf: 3. 
152 Case 106/77, Administrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA., (1978) ECR 629. 
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normların yürürlüğe girdikleri andan itibaren, aykırı tüm ulusal normların 
uygulanmaması sonucunu otomatik olarak doğurmaktadır. Bu normların üye 
ülke hukuk sistemlerine eklemlenmesi ve tüm ulusal normlar karşısında üstün 
olmaları, üye ülkelerin Topluluk normlarına aykırı yeni ulusal normlar 
oluşturmalarını da engellemektedir. 

Gerçekten de Topluluk yasama yetkilerinin geçerli olduğu alanlarda, ulusal 
yasama işlemlerine olanak tanımak ya da Topluluk hukukuna aykırı herhangi 
bir norma etkinlik kazandırmak, üye ülkelerin koşulsuz ve geriye dönüşü 
olmayacak biçimde kabul ettikleri Antlaşmalardan doğan yükümlülüklerin ve 
dolayısıyla Topluluğun temelinin tehlikeye düşmesi sonucunu doğuracaktır. 

Bundan çıkan sonuç uyarınca, her ulusal mahkeme, kendi yetkisindeki 
davalarda, Topluluk hukukunu bütünüyle uygulamak ve bireylere tanınan 
hakları korumak ve bu amaçla, önce veya sonra çıkarılmış olduğuna 
bakılmaksızın tüm ulusal normları uygulamamakla yükümlüdür. 

Buna bağlı olarak, ulusal yargıcın Topluluk hukukuna aykırı ulusal 
normları göz ardı etmesini engelleyici her türlü ulusal hukuk normu... Topluluk 
hukukunun özüne aykırı olacaktır. Bu durum, bir Topluluk normu ile sonradan 
çıkarılan ulusal normun çatışması durumunda, sorunun çözümünün, Topluluk 
normunu uygulayacak mahkeme dışında özel yetkili bir mahkemeye bırakılmış 
olması durumunda ortaya çıkmaktadır. 

...Bu durumda... Topluluk hukuku normlarını uygulamakla yükümlü olan 
ulusal yargıç, bu normlara tam etkililik sağlamak için, sonraki tarihli de olsa 
ulusal normların, yasama yoluyla veya diğer anayasal yollarla ortadan 
kaldırılmasını beklemeden veya talep etmeden, Topluluk hukuku normlarını 
uygulamakla yükümlüdür.153 

Simmenthal davası öncelik prensibinin ulusal hukuk sistemine getireceği 
değişiklikleri göstermesi açısından ilginç ve önemli bir davadır. Her ne kadar 
öncelik prensibinin ne olduğu ve ulusal mahkemelerce nasıl uygulanması 
gerektiği Costa v Enel ve Internationale Handelsgesellschaft davalarında 
belirtilmişse de, Simmenthal davası daha önce değinilmeyen bir soruna çözüm 
getirmeye çalışmıştır. Öncelik prensibi uyarınca, ulusal yargıç, yürürlükteki 
ulusal normu uygulamayıp, AT hukukunu uygulamakla görevlendirilmiştir. 
Ancak birçok üye ülkenin hukuk sistemi yürürlükteki normları kaldırma 
yetkisini sadece anayasa mahkemelerine vermektedir ve yürürlükte olan yasalar 
mahkemelerce uygulanmalıdır. Bu durumda alt mahkeme yargıcının yapması 
                                                 
153 Ibid.,  paragraf: 17-22. 
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gereken nedir? ATAD’ın bu konuda öngördüğü çözüm açık ve basittir. Alt 
mahkeme, AT hukukuna aykırı ulusal normun, Anayasa Mahkemesince 
yürürlükten kaldırılmasını beklemeksizin ve konuyu anayasa mahkemesine 
havale etmeksizin, AT hukukuna öncelik verecek ve ulusal normu 
uygulamayacaktır. ATAD’a göre ulusal hukuk sisteminin alt mahkemeye böyle 
bir yetki tanımış olup olmamasının önemi yoktur. Bu yetki doğrudan AT 
hukukunun uygulanmasının bir parçası ve gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 
Arnull’a göre, ulusal yargıca verilen yetki, aslında tam olarak anayasa 
mahkemelerinin ulusal yasaları iptal yetkisi ile ayni sonuçları doğurmamaktadır. 
Birçok üye ülkede anayasa mahkemesi kararı ile iptal edilen bir yasa, 
yürürlükten kalkmaktadır. Oysa ATAD’ın ulusal mahkemeye tanıdığı yetki, 
sadece önündeki uyuşmazlığa ulusal yasayı uygulamamak, bu yasayı göz ardı 
etmektir. Bu durumda, ulusal norm yürürlükte kalmaya devam etmekte, ancak 
herhangi bir uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olduğu zaman ulusal yargıç 
tarafından göz ardı edilmesi istenmektedir. Başka bir deyişle, AT hukukuna 
aykırılık, ATAD’ın belirttiği gibi ulusal normu otomatik olarak yürürlükten 
kaldırmamaktadır.154 Sonuç ne olursa olsun, ATAD, alt mahkemelere, ulusal 
hukuk sisteminin tanımadığı bir yetkiyi tanımakta ve ayrıca bunun alt 
mahkemelerin görevi olduğunu belirtmektedir. Bu karar uyarınca, ulusal 
mahkemeler anayasa mahkemesinin içtihadını izleme zorunluluğundan da 
kurtulmaktadır. Burada amaç, AT hukukunun iç hukuktaki etkililiğinin tam 
olarak sağlanmasıdır. ATAD, Simmenthal davasında ayrıca, öncelik hakkı - 
‘pre-emption’ -kavramına da yer vermiştir. Buna göre, belli bir alan AT hukuku 
tarafından düzenlendikten sonra, daha doğrusu, AT organlarına yetki devrinin 
olduğu alanlarda, ulusal parlamentolar düzenleme yapmamalıdır.155 Karakaş’a 
göre, bu alanda yasama organlarının işlemleri yetkisiz bir kurum tarafından 
yapılmış olmakta ve herhangi bir hukuki değer içermemektedir.156  

Factortame157 davasında ATAD, bir adım daha ileri giderek, ulusal 
mahkemede görülmekte olan bir davada, AT hukukuna aykırı ulusal normun 
yalnızca göz ardı edilmesi değil, dava sonuna kadar ulusal norma dayanılarak 
yapılacak işlemin durdurulması konusunda yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Factortame davası, üye ülke mahkemeleri ile 
ATAD’ın işbirliği içinde, AT hukukunun uygulanmasından doğan sorunları 
nasıl birlikte çözmeye çalıştıklarının bir örneğidir. Ulusal mahkeme, sahip 
olmadığı bir yetkiyi kullanabilmek için ATAD’tan ‘yetki’ istemekte ve ATAD 

                                                 
154 Arnull, 1999, s. 100. 
155 Ward, s. 54. 
156 Karakaş, 1993, s. 101. 
157 Case C-213/89, R. v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. And Others, 
(1990) ECR 2433. 



 51 

da gereken yetkiyi sağlamaktadır.158 İngiliz Mahkemesinde görülmekte olan 
Factortame davasında, İngiltere’de 1988 yılında çıkarılan Ticari Gemicilik 
Yasası’nın (Merchant Shipping Act) AT hukukuna aykırı olduğu iddia edilmiş 
ve İngiliz mahkemesinin konu ile ilgili kararı açıklanana kadar, ilgili yasaya 
dayanılarak yapılan işlemin yürürlüğünün durdurulması talep edilmiştir. Ancak 
İngiliz hukuk sistemi uyarınca, Kraliyet aleyhine açılan davalarda yürütmenin 
durdurulması kararı verme olanağı bulunmamaktadır. Ön karar davası yoluyla 
İngiliz mahkemesi tarafından ATAD’a havale edilen soru, böyle bir durumda 
AT hukukunun ulusal yargıçlara yürütmeyi durdurma yetkisi tanıyıp 
tanımadığıdır. Bu davada verdiği kararında ATAD, ulusal mahkemenin 
yürütmeyi durdurma kararı verebileceğini ve iç hukukta bunu engelleyen bir 
yasanın bulunması durumunda da, bu yasanın uygulanmaması gerektiğini 
belirtmiştir. ATAD’ın bu konudaki görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 

Topluluk hukukundan kaynaklanan bir davayı görmekte olan yargıcın, 
Topluluk hukukundan kaynaklanan hakları korumak için yürütmeyi durdurma 
kararı vermesini engelleyici ulusal bir normun varlığı, Topluluk hukukunun tam 
etkisini azaltacaktır. Bundan hareketle, bu şartlar altında ulusal mahkeme, 
yürütmeyi durdurma kararını engelleyen ulusal normu gözardı ederek, 
yürütmeyi durdurma kararı vermekle yükümlüdür.159 

İngiltere gibi parlamentonun üstünlüğü (sovereignty or supremacy of 
parliament) prensibinin kabul edildiği bir ülkede ATAD’ın kararı büyük etki 
yaratmıştır. Buna karşın, ATAD, bu davada diğerlerinden farklı olarak, öncelik 
prensibinin  gerekçelerini ve hukuki temellerini savunma ihtiyacı duymamış, 
sadece bu prensibin iç hukuktaki sonuçları üzerinde durmuştur. Bu tutumu ile 
ATAD, öncelik prensibini daha fazla tartışmaya gerek olmadığını ve AT 
hukukunun yerleşmiş bir ilkesi haline geldiği izlenimini vermek istemiştir. Bu 
konu Factortame davasındaki hukuk sözcüsü Tesauro’nun raporunda da dile 
getirilmiştir: 

...Bu kadar iyi yerleşmiş bir prensibin, hukuki temellerinin tartışmasına 
girmeyi gereksiz buluyorum. Bu aşamada önemli olan, ulusal mahkemelerin, 
AT hukuku ile getirilen haklara etkili bir hukuki koruma sağlamalarının 
gerçekleştirilmesidir.160 

Görüldüğü gibi, 1960-1989 yılları arasındaki otuz yıllık dönemde ATAD, 
öncelik prensibini oluşturmuş, ve AT hukukunun üye ülkelerde etkili bir şekilde 
                                                 
158 Imelda Maher, “National Courts as European Community Courts”, Legal Studies, 1994, Vol. 
14, s.  243. 
159 Case 213/89, (1990) ECR 2433, paragraf: 21. 
160 Craig - De Burca, 1997,  s. 250. 
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uygulanması için, iç hukuk sistemlerinde gerekli değişikliklerin sağlanması için 
çaba harcamıştır. Otuz yıllık dönem içinde, ATAD, kararları ile AT hukukunun 
önceliği prensibinin temellerini ve ulusal mahkemelerde nasıl uygulanacağını 
gösteren ilkeleri oluşturmaya çalışmıştır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi 
öncelik prensibi iki boyutlu bir süreçtir. Bu nedenle prensibin ‘tek taraflı’ olarak 
yerleştirilmesi mümkün değildir. ATAD’ın kararlarına karşılık, üye ülke 
mahkemelerinin bu konuda aldığı tutumun incelenmesi de gerekmektedir. 

B. ÖNCELİK PRENSİBİNİN ULUSAL MAHKEMELERCE    
UYGULANMASI 

Öncelik prensibinin ATAD’ın öngördüğü şekilde uygulanması ve bir 
anayasal prensip olarak gelişmesi, ulusal mahkemelerin uygulamalarına 
bağlıdır. Ulusal mahkemelerin AT hukukunu ATAD içtihadında öngörüldüğü 
şekilde uygulamaları her ülkede eşzamanlı olarak gerçekleşmemiş ve birtakım 
sorunlar yaşanmıştır. Farklı hukuki temellere dayandırılsa bile, bugün gelinen 
noktada AT hukukunun önceliği prensibinin tüm üye ülkelerce kabul edildiği 
söylenebilir.161 

ATAD’ın öncelik prensibi ile ilgili kararları, AT hukuku ile ulusal 
yargıçlar arasında mevcudiyeti varsayılan özel bir ilişki temeline 
dayandırılmıştır. Bu ilişki uyarınca, AT anayasal sisteminin kurulmasında ve 
AT hukukunun önceliğinin sağlanmasında, ulusal yargıçlar ve ATAD, işbirliği 
içinde çalışan aktörler olarak görülmektedir. ATAD yetkisine girmeyen 
alanlarda, ulusal yargıçlara ‘AT yargıcı’ işlevi verilmekte ve AT hukuk 
sisteminin yargıçları olarak bu hukuk sisteminin uygulanmasını güvence altına 
almakla görevlendirilmektedirler. Bu çerçevede ATAD, ulusal yargıçları, 
anayasal normlarla çatışsa bile AT hukukuna öncelik vermekle 
yetkilendirmekte, AT hukukunun yorumu ve geçerliliği ile ilgili konularda 
ATAD’a başvurmalarını zorunlu kılmakta ve tüm ulusal normları AT hukuku 
ışığında yorumlamakla görevlendirmektedir. ATAD’ın kurmaya çalıştığı sistem 
ulusal yargılama hukukunda, kanunlar hiyerarşisinde, yargıçların görev ve 
yetkilerinde, kısaca ulusal hukuk sistemi üzerinde değişikliklere neden 
olabilmektedir. ATAD, zaman içinde bu sistemi kurmaya çalışırken, ön karar 
davası yoluyla ulusal mahkemelere AT hukukunun uygulanması ile ilgili 
‘mesajlar’ göndermiş ve bu ‘mesajların’ gereğini yapmalarını istemiştir. Ancak, 
ulusal mahkemeler bu konuda sadece mesajları alan ve pasif bir şekilde bunları 
uygulayan aktörler olarak görülmeyi kabul etmemişlerdir. Ulusal mahkemeler 

                                                 
161 Alec Stone Sweet, “Constitutional Dialogues in the European Community”,  The European 
Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence, Legal Change in its Social 
Context, Slaughter – Sweet – Weiler (Eds.), 2000, içinde, s. 324. 
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ATAD ile olan ilişkilerinde kendi görüşlerini ATAD’a yansıtmışlar ve bunların 
da ATAD kararlarına yansıması konusunda ısrarcı olmuşlardır.162 

Üye ülke uygulamalarının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tablo, AT 
hukukunun önceliği prensibinin, ulusal mahkemelerle – ATAD arasındaki 
işbirliğinden çok, uyuşmazlığından çıkan kararlar sayesinde geliştiğini 
göstermektedir. Öncelik prensibinin ulusal mahkemelerde uygulanması 
sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların özellikle üç konuda yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bunlar, AT normlarının ulusal anayasal normlara aykırılığı 
sorunu, AT normlarının üye ülkelerde kabul edilen temel haklara aykırılığı 
sorunu ve yetki genişletme yetkisi ya da Kompetenz- Kompetenz olarak 
adlandırılan AT yetki alanının sınırının belirlenmesi sorunudur.  Öncelik 
prensibinin üye ülkelerde gelişimi bu üç sorun göz önüne alınarak incelenmeye 
çalışılacaktır. 

1. Öncelik Prensibi ve Anayasaya Aykırılık Sorunu 

Özellikle yazılı bir anayasaya ve yasaların anayasaya uygunluğunun özel 
bir mahkeme tarafından denetlenmesi sistemine sahip ülkelerde, AT 
normlarının ulusal anayasal normlara aykırılığı durumunda birtakım sorunlar 
yaşanmıştır. ATAD’ın, AT normlarının ulusal anayasal denetim dışında 
bırakılması yolundaki görüşünün üye ülkelerde hemen benimsendiğini 
söylemek zordur. Ayrıca, ulusal normların, anayasa mahkemesi kararı 
olmaksızın, sıradan mahkemelerce uygulanmaması da birçok üye ülkede sorun 
yaratmıştır. 

a) İtalya 

ATAD’ın öncelik prensibi ile ilgili içtihadının gelişiminin, daha çok 
İtalyan Anayasa Mahkemesi ile ATAD arasındaki ‘çatışmalı diyalog’dan ortaya 
çıktığı söylenebilir.163 İtalyan anayasa hukuku ve AT hukukunun önceliği 
prensibinin gelişimi birbirine paralel olarak gerçekleşmiştir. 

Öncelik prensibinin teorik temellerinin ortaya konduğu Costa v Enel 
davası, İtalyan hukuku açısından da önemli bir dava olarak görülmektedir. 
İtalyan Anayasa Mahkemesi, bu davadaki kararında, Avrupa Toplulukları’nın 

                                                 
162 Ibid.,  s. 312. 
163 Marta Cartabia, “The Italian Constitutional Court and the Relationship Between İtalian Legal 
System and the European Union” The European Court and National Courts – Doctrine and 
Jurisprudence, Legal Change in its Social Context, Slaughter – Sweet – Weiler (Eds.), 2000, 
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Kurucu Antlaşmalarının İtalyan yasaları ile ayni normatif değere sahip 
olduğunu, bu nedenle ikisi arasında bir çatışma olması durumunda sorunun lex 
posterior164 kuralına göre çözülmesi gerektiğini belirtmiştir.165 Buna karşılık, 
ATAD, yukarıda da belirtildiği gibi, lex posterior kuralının uygulanmasını 
kabul etmemektedir. Ancak ATAD’ın bu kararına karşın, İtalyan Mahkemesi, 
tutumunu değiştirmemiştir. 1973 yılında verdiği bir kararında,  İtalyan Anayasa 
Mahkemesi, AT hukukunun önceliği prensibini güvence altına almaya yetkili 
olduğunu ve AT hukukuna aykırı ulusal normların Anayasa Mahkemesi 
tarafından yürürlükten kaldırılabileceğini belirtmiştir. Bu karar uyarınca, alt 
mahkemeler, AT hukuku ile sonraki tarihli bir ulusal normun çatışması 
durumunda, ulusal normun iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvuracaklardır.166 Eğer sonraki tarihli olan norm AT normu ise, alt mahkeme, 
Anayasa Mahkemesi’ne havaleye gerek olmadan AT hukukunu uygulayıp, 
ulusal normu göz ardı edecektir. Başka bir ifade ile, Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararını gerektiren durum, ulusal normun sonraki tarihli olduğu durumdur. 
Bu sistem ATAD’ın öngördüğü sistemle çelişmektedir. ATAD, önceki veya 
sonraki tarihli olmasına bakılmaksızın, AT hukukunun, alt mahkemelerde, 
Anayasa Mahkemesi kararına gerek olmaksızın, uygulanmasını öngörmektedir. 
ATAD kararları ile çelişen bir diğer nokta da İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin 
ulusal normları iptal gerekçesi olarak, AT hukuku gereklerini değil, egemenlik 
devrinin temelini oluşturan İtalyan Anayasası 11. maddesini göstermesidir.167 

İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin bu içtihadına karşın, Anayasa Mahkemesi 
karşısında özerklik kazanmak isteyen bazı İtalyan alt mahkeme yargıçları bu 
içtihattan kaçınabilmenin yollarını bulmak için çalışmışlar ve ATAD’a ön karar 
davası yoluyla başvurarak bir anlamda yardım aramışlardır.168 Bu konudaki 
kritik dava, Simmenthal davasıdır. Bu davada ulusal mahkeme AT hukukunu 
uygulayarak İtalyan hükümeti aleyhine karar vermiştir. Bu karar aleyhine 
temyize giden İtalyan hükümeti, alt mahkemenin ulusal bir normu 

                                                 
164 Lex posterior derogat legi priori; kanunların uygulanması ve yürürlükten kalkmasına ilişkin 
bir prensiptir.  Bu prensip uyarınca, yeni çıkan bir kanun, eski kanunun hükümlerinin yürürlükten 
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Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı, Ankara: A.Ü Hukuk Fakültesi Yayınları, 1987, s. 100-102; 
Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Ankara: Turhan Kitabevi, 1997, s.159-163.  
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gerçekleştirmeye yönelik bir hukuk düzeninin kurulması amacıyla, diğer ülkelerin de eşit şekilde 
kabul etmesi koşuluyla, birtakım egemenlik haklarının kısıtlanmasını kabul eder. Bu amaçları 
taşıyan uluslararası kuruluşları destekler ve teşvik eder. 
168 Adelina Adinolfi, “The Judicial Application of Community Law in Italy (1981-1997)”, 
Common Market Law Review, 1998, Vol. 35, s. 1314. 
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uygulamamasının ancak İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararı ile 
mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Temyiz mahkemesi, ATAD içtihadına 
uygun olarak, öncelik prensibini uygulamış ve alt mahkemenin kararını 
onaylamıştır.169 Tüm bu gelişmelere karşılık İtalyan Anayasa Mahkemesi 1984 
yılına kadar lex posterior kuralı ile ilgili içtihadından vazgeçmemiştir. 1984 
yılında Granital170 davasındaki kararı ile İtalyan Anayasa Mahkemesi, 
doğrudan etkiye sahip AT normları ile çelişen ulusal normların, Anayasa 
Mahkemesi’ne havale yapılmasına gerek olmaksızın, ulusal mahkemelerce göz 
ardı edilebileceğini belirtmiştir.171 Bu kararında Mahkeme, ayrıca, AT hukuku 
ile ulusal hukuk arasındaki ilişkinin, ATAD içtihadına göre değil, İtalyan 
Anayasası’nın normlarına göre belirleneceğini vurgulamıştır. Burada kastedilen 
madde İtalyan Anayasası 11. maddesidir. Daha önce AT normlarının İtalyan 
Anayasası’na uygunluğunun denetlenmesinin hukuki dayanağı olarak kullanılan 
bu madde, Granital davasında AT normlarının anayasal denetim dışında 
tutulmasının hukuki dayanağı olarak gösterilmiştir. Bu maddeye, AT’nin 
düzenleme yaptığı alanlarda, ulusal normların uygulanmaması gerektiği 
görüşünün hukuki gerekçesi olarak da atıfta bulunulmuştur. Görüldüğü gibi, AT 
hukukunun önceliği prensibi, AT hukuk sisteminin niteliğine değil, ulusal 
anayasal normlara dayandırılmıştır.  Ayrıca, AT ve ulusal hukuk sistemlerinin 
“birbirinden bağımsız ancak koordineli” sistemler olduğu belirtilmiştir.172  

İtalyan Anayasa Mahkemesi içtihadı ile ulusal mahkemeler Anayasa 
Mahkemesi kararı olmaksızın AT hukukunu uygulama yetkisini kazanmışlardır. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi kararı ile yürürlükten kaldırılmayan ulusal norm 
uygulanmasa bile, yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu soruna 1989 yılında 
verdiği bir kararında173 değinen İtalyan Anayasa Mahkemesi, ulusal hukuk 
sistemi ile AT hukuku arasındaki aykırılıkları gidermek amacıyla, üye ülkelerin 
AT hukuku ile çelişen ulusal normları değiştirmeleri ya da yürürlükten 
kaldırmaları gerektiğini belirtmiştir.174 1994 yılında verdiği bir kararında 
Anayasa Mahkemesi, AT hukukuna aykırı ulusal normların yürürlükte 
kalmasının Topluluk tarafından getirilen yükümlülüklere aykırı olacağını 
vurgulamıştır. Bu kararlar ışığında, AT hukukuna aykırı bir ulusal norm, hem 
alt mahkemelerce uygulanmayacak, hem de İtalyan Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilebilecektir. İtalyan Anayasası’nın 11. maddesi uyarınca 
                                                 
169 Craig – De Burca, 1997, s. 247. 
170 Karar No: 170, 8 Haziran 1984, S.p.a Granital v. Amministrazione delle Finanze dello Stato, 
naklen, Adinolfi, 1998, s. 1313. 
171 Adinolfi, 1998, s. 1314. 
172 Ibid.,  s. 1314. 
173 Karar No: 232, 21 Nisan 1989, S.p.a Fragd v Amministrazione delle Finanze, naklen, Adinolfi, 
1998, s. 1315.  
174 Adinolfi, 1998,  s.1315. 
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egemenlik devrinin gerçekleştiği alanlarda, yasama yetkisi AT’na geçtiğinden, 
iç hukukta bu alanlarda yapılan düzenlemeler geçersiz olacaktır.175  

Tüm bu gelişmeler, AT hukukunun daha etkili uygulanmasını sağlamış ve 
öncelik prensibinin önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırmıştır. Ancak bu 
durum ATAD’ı tam olarak tatmin etmemiştir. ATAD, AT hukukunun ulusal 
hukukta uygulanmasının ve ulusal hukuka önceliğinin temeli olarak ulusal 
anayasaların alınmasına karşıdır. ATAD’a göre öncelik prensibi üye ülkelere 
bırakılan bir anayasal tercih olmanın ötesinde bu hukuk sisteminin bir gereğidir 
ve üye ülkelerin uyması gereken bir yükümlülüktür.  

b) Fransa 

Benzer sorunlar yasaların anayasaya uygunluğunun Anayasa Konseyi 
tarafından denetlendiği Fransa ve Almanya’da da yaşanmıştır. Fransa’daki 
durum, İtalya’dakinden biraz daha karmaşıktır. 1958 Fransız Anayasa’sının 55. 
maddesi, uluslararası anlaşmaların Fransız hukukunun bir parçası olduğunu ve 
Fransız yasalarının üstünde yer aldığını belirtmektedir. Buna karşın Fransa’daki 
üç yüksek mahkemeden her birinin AT hukukunun önceliği konusundaki 
tutumu farklılık göstermektedir.176 Ancak bugün gelinen noktada, farklı hukuki 
dayanaklarla da olsa, her üçünün de AT hukukunun önceliği prensibini 
uyguladıkları söylenebilir.177 

Fransız Anayasa Konseyi (Conseil Constitutionnel), 1975 yılında verdiği 
bir kararında, yasaların anayasaya uygunluğu denetimi ile, ulusal normların 
uluslararası anlaşmalara uygunluğunun farklı yargısal işlemler olduğunu ve 
Fransız Anayasa Konseyi’nin sadece yasaların anayasaya uygunluğunu 
denetlemeye yetkili olduğunu belirtmiştir.178 Bu kararın, alt mahkemelere, AT 
hukukuna öncelik vermeleri konusunda yetki tanıdığı kabul edilmektedir. 
Ancak  bu karardan önce de Fransız mahkemeleri AT hukukunun önceliğini 
uygulamaktaydı.179 Konu ile ilgili bazı davalardan örnekler aşağıda verilmiştir. 

                                                 
175 Giorgio Gaja, “New Developments in a Continuing Story: The Relationship Between EEC 
Law and Italian Law”, Common Market Law Review, 1990, Vol. 27, s. 85. 
176 Fransa’daki üç yüksek mahkeme; Conseil d’Etat (Danıştay), Conseil Constitutionnel (Anayasa 
Konseyi), ve Cour de Cassation ( Temyiz Mahkemesi)’dir. 
177 Jens Plötner, “Report on France”, The European Court and National Courts – Doctrine 
and Jurisprudence, Legal Change in its Social Context, Slaughter – Sweet – Weiler (Eds.), 
2000, içinde s. 42. 
178 Ibid., s. 43. 
179 Sweet, 2000, s. 314. 
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1971 yılında Fransız hukuk mahkemesinde görülen Vabre davası, alt 
mahkemelerin AT hukukuna öncelik verdiği davalara örnektir. Bu dava, 
gümrük tarifeleri uyuşmazlığını içermektedir. Davacı, kendisine uygulanan 
Fransız Gümrük Yasası 265. maddesinin AT Antlaşması 90. maddesine (eski 
95. madde) aykırı olduğunu iddia etmekte ve kendisine uygulanan gümrük 
vergisinin iadesini talep etmektedir. AT Antlaşması’nın 90. maddesi, ithal 
mallara, yerli mallara uygulanandan farklı bir vergi uygulanmasını 
yasaklamaktadır. Oysa, sözkonusu Fransız Gümrük Yasası, ithal mallar üzerine 
ek vergiler konulmasını öngörmektedir.180 Davayı görmekte olan alt mahkeme, 
konu ile ilgili ulusal yasayı, AT Antlaşması 90. maddesine aykırı olduğu 
gerekçesiyle uygulamamıştır. Alt mahkeme, kararını, ayrıca, Fransız 
Anayasası’nın 55. maddesine ve AT hukukunun özerk niteliğine dayandırmıştır. 
Fransız Gümrük makamları kararı temyiz etmişlerdir. Temyiz gerekçesinde, lex 
posterior kuralı uyarınca, alt mahkemenin ulusal yasayı uygulamakla yükümlü 
olduğunu, ulusal bir normun ancak Anayasa Konseyi kararı ile yürüklükten 
kaldırılabileceğini, yürürlükten kalkmadığı sürece tüm mahkemelerce 
uygulanması gerektiğini ve alt mahkeme yargıcının, bir ‘Anayasa Konseyi 
yargıcı gibi’ hareket etmeye yetkili olmadığını iddia etmiştir. Ancak temyiz 
talebi reddedilmiş ve alt mahkemenin kararı hem Paris İstinaf mahkemesi, hem 
de Cour de Cassation – Yargıtay- tarafından desteklenmiştir.181  

Alt mahkemeler ve Yargıtay’ın bu tutumuna karşın, Fransız idare 
mahkemeleri 1989 yılına kadar AT hukukunun önceliği prensibini 
uygulamaktan kaçınmışlardır. 1989’da Nicolo davasında Fransız Danıştayı, 
idare mahkemelerini, Anayasa’nın 55. maddesinde öngörülen AT hukukunun 
önceliği prensibini uygulamakla yetkilendirmiştir. Ancak Danıştay, ne ATAD 
kararlarına, ne AT hukukunun iç hukuktaki yerine, ne de Vabre davasında 
belirtilen hukuki tezlere değinmiştir.182 Danıştay’ın gerekçesi ATAD’ın 
öngördüğü gerekçeler olmasa da, sonuçta, AT hukukunun önceliği prensibinin 
idare mahkemelerinde uygulanmasını sağlamıştır. 

Öncelik prensibinin Fransa’da kabulünün engellenmesi yolunda yürütme 
organının bazı çabaları olmuştur. Özellikle Vabre davası ile AT hukukunun 
önceliği prensibinin Yargıtay - Cour de Cassation - tarafından 
benimsenmesinden sonra, ulusal normların, uluslararası normlar karşısında 
korunması amacıyla yasal düzenleme yapılması gerekliliği Fransız 
Parlamentosu’nda dile getirilmeye başlanmıştır. Bu çabaların sonucu olarak 
1981 yılında ‘Aurillac Amendment’ adı ile bilinen bir yasa tasarısıyla, AT 

                                                 
180 Craig – De Burca, 1997, s. 253. 
181 Ibid., s. 252. 
182 Plötner, 2000, s. 47. 
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hukukunun önceliğinin ve ATAD kararlarının uygulanmasının önlenmesi 
sağlanmaya çalışılmış, ancak tasarı yasalaşmamıştır.  

c) Almanya 

1967’den başlayarak verdiği kararlarıyla Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi, AT hukukunun önceliği prensibini benimsemiştir. Almanya’da AT 
hukukunun önceliği prensibinin kabulünde temel haklar ve yetki genişletme 
yetkisi sorunu dışında problem yaşanmamıştır. Ancak bu iki konu, AT 
hukukunun önceliği prensibinin kabulünü etkilemiş ve geciktirmiştir. Her iki 
konu da detaylı olarak ilgili bölümlerde ele alınacaktır. Bu kısımda sadece, bu 
iki konunun öncelik prensibine etkisi kısaca belirtilecek ve bu çerçevede Alman 
Federal Anayasa Mahkemesi ile ATAD arasındaki ilişkiye değinilecektir. 

1974 yılında verdiği ve Solange I diye anılan davadaki kararıyla, Alman 
Federal Anayasa Mahkemesi, AT hukukunun Alman Anayasası’nda güvence 
altına alınan temel haklara aykırılığı sorununu ele almıştır. Ayrıca, AT hukuku 
ve Alman hukuku ilişkisine yönelik yorumlara da yer vermiştir. Buna göre: 

ATAD tarafından oluşturulan hukuka uygun olarak, AT hukuku ne iç 
hukukun ne de uluslararası hukukun bir parçasıdır. AT hukuku özerk bir hukuk 
kaynağına sahip, bağımsız bir sistemdir... Anayasa ile güvence altına alınan 
temel haklar, temel haklara aykırı AT normları Antlaşmalarda belirtilen şekilde 
AT hukuk sisteminden çıkarılmadığı sürece, üstün durumdadır.183 

Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, ATAD’ın öngördüğü, 
AT hukukunun iç hukuka koşulsuz önceliği ilkesine ters düşmektedir. 
Dolayısıyla, ATAD’ın kurmaya çalıştığı AT hukuku – ulusal hukuk ilişkisini 
olumsuz etkilemektedir. 

Bu karardan 12 yıl sonra, 1986 yılında, Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi, AT hukukunda meydana gelen gelişmeleri de göz önüne alarak, 
tutumunu yumuşatmıştır. Solange II olarak anılan bu kararı ile Federal Anayasa 
Mahkemesi, “AT hukukunun, Alman Anayasası’nda yer alan temel haklara 
aykırılığı konusundaki yetkisini koruduğunu, ancak, temel hakların 
korunmasına ilişkin AT hukukundaki gelişme nedeniyle, bu inceleme yetkisini 
kullanmayacağını ve bu konuda yetkinin ATAD’a ait olduğunu” belirtmiştir.184 

                                                 
183 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr und – Vorratstelle für Getreide und 
Futtermittel, (1972), naklen, Craig – De Burca, 1997, s. 258. 
184 Juliane Kokott, “Report on Germany”, The European Court and National Courts – 
Doctrine and Juriprudence, Legal Change in its Social Context, Slaughter – Sweet – Weiler 
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ATAD’ın tam olarak öngördüğü şekilde olmasa da AT hukukunun önceliğinin 
Alman hukuk sistemince benimsendiğini söylemek mümkündür. Ancak, Alman 
Federal Anayasa Mahkemesi ile ATAD arasındaki ilişki özellikle Kompetenz – 
Kompetenz sorunu göz önüne alındığında daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu 
konu ilgili bölümde ele alınacaktır. 

d) Hollanda  

Hollanda Anayasası’nın 65 ve 66. maddeleri uluslararası anlaşmaların iç 
hukukta doğrudan uygulanması gerektiğini ve önce veya sonra çıkarılmış 
olmasına bakılmaksızın tüm ulusal normlara karşı önceliğe sahip olduğunu 
hükme bağlamaktadır. Dahası, Hollanda Anayasası uluslararası anlaşmaların 
anayasanın da üstünde olduğunu öngörmektedir.185 Bu çerçevede Hollanda 
hukuk sisteminin AT hukukuna öncelik vermekte herhangi bir sorun yaşamadığı 
söylenebilir. 

e) Lüksemburg 

Lüksemburg hukuk sistemi, uluslararası anlaşmalar ve iç hukuk arasındaki 
ilişki açısından monist bir yaklaşım sergilemektedir. 1950’lerden bu yana, 
Lüksemburg mahkemeleri uluslararası anlaşmalara aykırı ulusal normları 
geçersiz sayarak, uluslararası hukuka öncelik vermektedir. Bu çerçevede AT 
hukukunun önceliği prensibi Lüksemburg’da çok rahat benimsenmiştir. Dahası, 
AT hukukunun önceliği, AT hukuk sisteminin özerk ve kendine özgü niteliğine 
dayandırılmıştır.186 

f) Belçika 

1983 yılına kadar bir anayasa mahkemesine sahip olmayan Belçika’da 
durum biraz daha farklıdır. Belçika Anayasası, uluslararası hukukla iç hukuk 
ilişkilerinde düalist yaklaşım sergilemektedir. Ayrıca Belçika hukuk sistemi lex 
posterior kuralını da benimsemektedir. Ancak Belçika mahkemeleri, AT 
hukukunun uygulanması konusundaki engelleri ortadan kaldırarak lex posterior 
kuralını uygulamayı bırakmışlardır. 1970 yılında Belçika Kurucu Meclisi, 
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Belçika Anayasası’nda değişiklik yaparak yeni bir madde  (25bis [şimdi 34. 
madde]) eklemiş, böylece uluslararası kuruluşlara yetki devrinin hukuki temeli 
oluşturulmuştur. Bu değişiklik, AT hukukunun önceliği prensibinin hukuki 
dayanağını da teşkil etmektedir.187 Bu değişiklikten bir yıl sonra, 1971 yılında, 
Belçika Yargıtayı – Cour de Cassation - Le Ski davasındaki kararı ile AT 
hukukunun önceliğini benimsemiştir. Ancak bu önceliğin hukuki dayanağı 
olarak uluslararası hukuku göstermiştir. Bu noktadan hareketle, Mahkeme, üye 
ülkelerin Antlaşmalarla belirlenen alanlarda egemenliklerinin kısıtlanması 
suretiyle bir hukuk sistemi kurulduğunu ve hukuk sisteminin normlarının ulusal 
hukuk karşısında önceliğe sahip olması gerektiğini belirtmiştir.188 Fransa’da 
olduğu gibi Belçika’da da AT hukukunun öncelikle uygulanmasını 
engelleyecek birtakım yasal düzenlemeler yapma girişimleri olmuş, ancak 
başarı sağlanamamıştır.189 

g) İngiltere 

Parlamentonun üstünlüğü ya da egemenliği prensibinin egemen olduğu 
İngiltere’de, lex posterior kuralının katı bir şekilde uygulanıyor olmasının, AT 
hukukunun önceliğinin kabulünde daha fazla sorun yaratması beklenmekteydi. 
1991’e kadar AT normları ile İngiliz normları çatıştığı zaman İngiliz yargıçları 
sorunu iki şekilde çözmeye çalışmaktaydı: Lex posterior kuralı gereği sonraki 
ulusal normun, AT normunu değiştirdiği gerekçesiyle ulusal norma öncelik 
vermek; ikinci yöntem ise, ulusal normu, AT normu ışığında tekrar 
yorumlayarak AT normunun gereklerine uygun şekilde uygulamak.190 Bu ikinci 
yöntemin kullanılması sırasında ulusal yargıçlar ön karar davasını kullanarak 
ATAD’dan AT hukukunun yorumu ve nasıl uygulanacağı konusunda ‘yardım’ 
almışlardır. 1991 yılında, Factortame davasında, Lordlar Kamarası, 1972 
Avrupa Toplulukları Yasası’nın, AT hukukunun ulusal mahkemeler tarafından 
uygulanmasını öngördüğünü ve Parlamento açıkça AT hukukunun ortadan 
kalktığını belirtmediği sürece bu kuralın geçerli olacağını belirtmiştir. 
Factortame davasının Lordlar Kamarası’nda görüşülmesi sırasında Lord 
Bridge’in yaptığı açıklama, ATAD kararlarında öngörülen öncelik anlayışına en 
yakın yaklaşımlardan birini temsil etmektedir: 
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AT içinde yer alan Topluluk hukukunun üye ülke ulusal hukukuna 
üstünlüğü prensibi AT Antlaşması’nda yer almamış olsa bile, İngiltere’nin 
üyeliğinden çok önce ATAD içtihadı ile kesin olarak yerleşmiş bir prensiptir. 
Dolayısıyla, gönüllü olarak kabul ettiği 1972 Avrupa Toplulukları Yasası ile 
Parlamento, egemenlik kısıtlamasını da kabul etmiştir. 1972 Avrupa 
Toplulukları Yasası’nda açıkça belirtildiği gibi, görülmekte olan bir davada 
nihai karara ulaşırken, Topluluk hukukuna aykırı bir ulusal normu 
uygulamamak İngiliz mahkemelerinin görevidir.191 

Bu karar ile AT hukuku ve İngiliz hukuku arasındaki uyuşmazlıklarda, lex 
posterior kuralının uygulanmasına son verilmiş ve AT hukukunun resmi olarak 
etkililiğinin artması sağlanmıştır.192  

h) Finlandiya 

AT’na 1995 yılında katılan Finlandiya’da uluslararası hukuk – iç hukuk 
ilişkileri açısından düalist yaklaşım benimsenmiştir. Buna göre, uluslararası 
anlaşmaların iç hukukta etkili olabilmesi için parlamentonun bir onay kanunu 
çıkarması gerekmektedir. Ancak, Finlandiya Anayasası’na aykırı hükümler 
taşıyan uluslararası anlaşmaların iç hukukta etkili olabilmesi için daha farklı bir 
prosedür izlenmekte ve bunlara ‘İstisnai Yasalar’ - Exception Acts -  adı 
verilmektedir.  Bu sayede anayasada değişiklik yapmaya gerek olmaksızın, 
uluslararası anlaşmalar iç hukuka geçirilmekte ve bunların anayasaya aykırılık 
değil, kuraldışılık oluşturduğu kabul edilmektedir. Anayasaya aykırılığı 
bulunmayan uluslararası anlaşmaların iç hukuktaki yeri konusunda lex posterior 
kuralı uygulanırken, İstisnai Yasaların, anayasa da dâhil olmak üzere, tüm 
yasaların üstünde yer aldığı öngörülmektedir.193 Bu çerçevede, AT 
Antlaşmalarının iç hukuka geçirilmesi İstisnai Yasalar kapsamında 
gerçekleştirilmiş ve bunlara Finlandiya Anayasası’nın üstünde bir statü 
kazandırılmıştır. Ayrıca, AT kurumlarının tasarrufları da bu kapsama alınarak, 
iç hukuktaki yerleri konusundaki belirsizlik ve olası problemler ortadan 
kaldırılmıştır. Bu bağlamda, AT hukukunun önceliği prensibinin Finlandiya 
hukuk sisteminde benimsenmesi konusunda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. 
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i) Danimarka    

Yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen bir anayasa mahkemesinin 
bulunmadığı ve bu yetkinin tüm mahkemelere tanındığı Danimarka’da, AT 
hukukunun önceliği prensibinin sorunsuz kabul edildiği ve ATAD’ın 
kararlarının Danimarka yargıçları tarafından tanınıp uygulandığı söylenebilir.194 

j) Diğer Bazı Üye Devletler 

Uluslararası hukuk – iç hukuk ilişkileri açısından düalist bir yaklaşımı 
benimseyen İrlanda’da, iki hukuk sisteminin çatışması durumunda lex posterior 
kuralı uygulanmaktadır. Ancak, 1972 yılında İrlanda Anayasası’na eklenen 29. 
madde ile AT hukukuna ayrı bir statü verilmiştir.195 Bu madde ile AT hukuku, 
uluslararası hukuktan ayrı tutularak, anayasal denetim dışına alınmıştır.196 Bu 
düzenleme sayesinde AT hukukunun önceliği prensibinin İrlanda 
mahkemelerince benimsenmesinde herhangi bir sorun yaşanmamıştır.  

Uluslararası hukukun iç hukuka üstünlüğünün anayasal normlarla güvence 
altına alındığı Yunanistan ve İspanya’da da öncelik prensibinin kabulü ve 
uygulanması ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır.197 

2. AT Hukukunun Önceliği ve Temel Haklar Sorunu 

Öncelik prensibinin ulusal mahkemelerce kabulü aşamasında birçok 
mahkeme, ulusal anayasa ile güvence altına alınmış temel haklara aykırı AT 
normlarını uygulamayı reddetmiş ve AT hukuk sistemi içinde temel haklarla 
ilgili bir düzenleme yer almadığından, bu konuda ulusal anayasal düzenlemenin 
geçerli olduğunu iddia etmiştir. Temel haklar konusundaki sorun, AT 
hukukunun ulusal hukuk sistemlerince “üstün hukuk” olarak kabul edilen temel 
haklara aykırılığı durumunda AT hukukunun geçersizliğinin kim tarafından ve 
nasıl belirleneceği sorunudur. Üye ülkelerin büyük bir kısmı AT hukukunun 
ulusal anayasal normlara önceliğini benimsemiş olsa bile, hiçbir normun temel 
haklara aykırı olamayacağı konusunda ısrarlı bir tutum izlemişlerdir.198 AT ile 
                                                 
194 Peter Biering, “The Application of EU Law in Denmark: 1986 to 2000”, Common Market 
Law Review, 2000, Vol. 37, s. 933. 
195 Bu maddeye göre: Anayasa’nın hiçbir maddesi, devletin AB üyeliği yükümlülüklerinin 
gerektirdiği yasaları geçersiz kılamaz ya da Topluluk kurumları tarafından kabul edilen 
tasarrufların devlette yasa gücünde etkili olmasını engelleyemez. 
196 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 136. 
197 Karakaş, 1993, s. 212. 
198 Henry Schermers, “The Scales in Balance: National Constitutional Court v. Court of Justice”, 
Common Market Law Review, 1990, Vol. 27, s. 98. 
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üye ülkelerin başlangıçta anlaşamadığı nokta, temel haklara aykırı bir normun 
denetiminin kimin tarafından yapılacağıdır. AT hukuk sistemi göz önüne 
alındığında, böyle bir denetimin ön karar davası yoluyla ATAD’a bırakılması 
uygun gözükmektedir. Ancak üye devletlerin bu çözümü benimsemeleri belli 
aşamaların aşılması ve mahkeme kararlarının verilmesi sonucu gerçekleşmiştir. 

Temel haklar sorununun gündeme geldiği en önemli davalardan biri, 
Alman alt mahkemesinde görülen Internationale Handelsgesellschaft davasıdır. 
Bu davada, davayı görmekte olan Alman idare mahkemesi, davada uygulanacak 
AT tüzüğünün Alman Anayasası’nda yer alan temel hakları ihlal ettiğini iddia 
etmiştir. Ancak ATAD, bu iddiayı reddederek AT normlarının geçerliliğinin 
denetiminin ulusal anayasal normlar ışığında yapılamayacağını vurgulamıştır. 
Bu noktada ATAD, üye ülkelerin bu konudaki tutumlarında ısrarlı ve hassas 
davranacaklarını bildiğinden, kararında, üye ülkelerin anayasal geleneklerinden 
kaynaklanan temel hakların ATAD’ın kabul ettiği genel hukuk prensiplerinin 
bir parçası olduğunu belirtmiştir.199 Yaptığı inceleme sonucunda ATAD, ilgili 
tüzüğün temel hakları ihlâl etmediği sonucuna varmıştır. Bu kararla tatmin 
olmayan Alman alt mahkemesi, konuyu, Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi’ne havale ederek, ilgili tüzüğün Alman Anayasası’na aykırı olup 
olmadığının belirlenmesini talep etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında, “AT 
bütünleşme süreci, AT hukuku içinde bir temel haklar katalogu oluşacak şekilde 
henüz gelişmediğinden ve Alman Anayasası’ndaki temel haklarla 
karşılaştırıldığında yetersiz sayıldığından, AT normlarının, temel haklara 
uygunluğunun Alman Anayasa Mahkemesi tarafından denetiminin yapılmasının 
gerekli olduğunu” belirtmiştir.200 Solange I olarak bilinen bu davada, Federal 
Anayasa Mahkemesi, ATAD’ın AT normlarını Alman Anayasası tarafından 
belirlenen temel haklara uygun yorumlayıp yorumlamadığını denetleme 
yetkisine sahip olduğunu belirtmiştir.201 

Bu ve benzeri kararlar nedeniyle ATAD, temel haklar konusunda daha açık 
ve net bir belirleme yapma gereğini duymuştur. Nold202 davasında ATAD,  üye 
ülkelerin anayasaları tarafından kabul edilen ve güvence altına alınan temel 
haklara ilişkin ortak normlara aykırı AT normlarını iptal edeceğini açıklamıştır. 
Ayrıca ATAD, üye ülkelerin tümü tarafından kabul edilen temel haklarla ilgili 
uluslararası sözleşmelerin, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
ATAD için kaynak ve temel haklar katalogu oluşturduğunu belirtmiştir.203 Bu 

                                                 
199 Craig -  De Burca, 1997, s. 246. 
200 Ibid., s. 258. 
201 Kokott, 2000, s. 87. 
202 Case 4/73, (1974) ECR 491. 
203 Ibid., paragraf: 13. 
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yaklaşım genel olarak üye ülkeleri tatmin etmiştir. 1986 yılında Solange II 
kararında Alman Federal Anayasa Mahkemesi, önceki kararını değiştirerek, AT 
içinde, kavram, nitelik ve uygulama açısından Alman Anayasası standartlarına 
uygun bir şekilde temel hakların güvenceye alındığını ve bu nedenle AT 
normlarının anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne havale 
edilmesine gerek olmadığını belirtmiştir.204 Solange II kararından sonra Alman 
Federal Anayasa Mahkemesi ile ATAD’ın daha yakın bir ilişki içinde olduğu 
söylenebilir.205 Ancak bu kararda bile AT hukukunun Alman hukukundaki 
etkisi ve yeri belirlenirken, AT hukukunun niteliklerine değil, Alman anayasal 
normlarına atıfta bulunulmuştur. 

Granital davasındaki kararı ile İtalyan Anayasa Mahkemesi, AT 
normlarının İtalyan Anayasası’na uygunluğunun denetlenmesine gerek olmadan 
ulusal mahkemelerce uygulanabileceğini belirtmesine karşın, AT hukukunun 
İtalyan Anayasası ile güvence altına alınan temel haklara uygunluğunun 
denetimi konusundaki yetkisini saklı tutmuştur.206 Anayasa Mahkemesi’nin bu 
tutumunun Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin temel haklarla ilgili 
içtihadından etkilendiği de söylenmektedir.207 AT hukukunun temel haklara 
aykırılığı sorunu Granital’den çok önce gündeme gelmiştir. 1973 yılında 
Frontini208 davasında verdiği kararı ile Anayasa Mahkemesi, Antlaşmaların 
temel haklara uygunluğunu denetlemeye devam edeceğini belirtmiş, ancak 
böyle bir denetlemeyi yapacak bir model oluşturmamıştır.209 1989 yılında 
Fragd210 davasında Anayasa Mahkemesi temel haklar sorununa yeni bir çözüm 
yolu getirmiştir. Bu çözüme göre AT hukukunun temel haklara aykırılığı 
durumunda önce ön karar davası yoluyla ATAD’ın bu konudaki yorumu 
alınacaktır. ATAD’ın yorumu İtalyan Anayasası’nda kabul edilen temel 
haklarla çelişmediği sürece İtalyan hukukunda uygulanacak ve anayasal 
denetim dışında tutulacaktır. Ancak ATAD’ın yorumu temel haklarla çeliştiği 
takdirde anayasal denetime tâbi olacak ve aykırılık tespit edilmesi sonucunda da 
İtalyan mahkemelerince uygulanmayacaktır.211 Burada ilgi çekici olan nokta, 

                                                 
204 Craig - De Burca, 1997, s. 260. 
205 Kokott, 2000, s. 90. 
206 Cartabia, 2000, s. 138. 
207 P. Ruggeri Laderchi, “Report in Italy”, The European Court and National Courts – 
Doctrine and Jurisprudence, Legal Change in its Social Context, Slaughter – Sweet – Weiler 
(Eds.), 2000, içinde, s. 155. 
208 Karar No: 183, 27 Aralık 1973, Frontini v. Ministero delle Finanze, naklen, Laderchi, 2000, s. 
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209 Craig - De Burca, 1997, s. 264. 
210 Karar No: 232, 21 Nisan 1989, S.p.a Fragd v Amministrazione delle Finanze, naklen, Adinolfi, 
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 65 

öncelikle ATAD yorumunun alınmasının usul açısından bir gereklilik olarak 
görülmesidir. 1995 yılında bir AT normunun İtalyan temel haklara aykırı 
olduğu iddiası ile yapılan başvuruda, Anayasa Mahkemesi, öncelikle ATAD’ın 
yorumunun alınması gerektiğini, bu yorum alınmadan Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulamayacağını belirtmiştir.212  

İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin öngördüğü sistem, ATAD kararlarının 
denetimi sonucunu doğurmaktadır. Böyle bir sistemin kabulü, AT hukukunun 
tekörnek uygulanmasını ve üye ülkeler arasında hukuk birliğinin sağlanmasını 
olumsuz yönde etkileyecektir. Schermers’e göre, ATAD’ın temel haklarla ilgili 
kararlarının denetimi söz konusu olacaksa, bunun ulusal yargı yerleri tarafından 
değil, uluslarüstü nitelikteki bir yargı yeri tarafından yapılması uygun olacaktır. 
Schermers’in önerisi ATAD’ın temel haklarla ilgili kararlarının Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin denetimine tabi olmasıdır.213  

3. Yetki Genişletme Yetkisi (Kompetenz – Kompetenz) Sorunu 

Genel anlamı ile Kompetenz – Kompetenz, yetki sınırlarını belirleme 
yetkisi anlamına gelmektedir.214 Bunu, yargısal Kompetenz – Kompetenz ve 
yasamaya ilişkin Kompetenz – Kompetenz olarak ikiye ayırmak da mümkündür. 
Yargısal (judicial) Kompetenz – Kompetenz, bir mahkemenin, belli bir konuda 
yetkili olup olmadığını belirleyebilme yetkisi; yasamaya (legislative) ilişkin 
Kompetenz – Kompetenz ise, belli bir kuruluşun ya da organın, düzenleme 
yapma yetkisinin sınırlarının belirlenmesi şeklinde tanımlanabilir.215  

AT hukuku açısından Kompetenz-Kompetenz, AT hukukunun özerkliği 
ilkesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede yasamaya 
ilişkin Kompetenz-Kompetenz, Topluluk yetki alanının sınırının belirlenmesi ya 
da genişletilmesi yetkisi olarak tanımlanabilmektedir.216 Bu yetki, üye ülkelere 
ait bir yetkidir.217 Ancak, Topluluk kurumlarının bu yetki sınırları içinde 
hareket edip etmediğinin denetlenmesi farklı bir konudur ve bu yargısal 
Kompetenz-Kompetenz ile ilgilidir. Özellikle Alman Federal Anayasa 

                                                 
212 Gaja, 1990, s. 95. 
213 Schermers, 1990, s. 104. 
214 Theodor Schilling, The Autonomy of the Community Legal Order: An Analysis of 
Possible Foundations, New York University, School of Law, Jean Monnet Center, Working 
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Mahkemesi’nin Maastricht kararı olarak bilinen kararından sonra, AT hukuku- 
iç hukuk ilişkileri açısından Kometenz – Kompetenz yetkilerin kime ait olduğu 
sorunu ortaya çıkmıştır. Ulusal mahkemeler ve ATAD ilişkisi açısından ise 
sorun,  belli bir alanda AT’nin düzenleme yapmaya yetkili olup olmadığının 
kimin tarafından belirleneceği ve yetki aşımı durumunda yapılan normatif 
işlemin geçerliliğinin denetimi yetkisinin ulusal yargı yerlerine mi, ATAD’a mı 
ait olduğu sorunudur.218  

Kompetenz – Kompetenz yetkilerinin belirlenmesi konusunda, ATAD’la 
ihtilâfa düşen bazı üye ülkelerin incelenmesi sonucunda genel olarak ortaya 
şöyle bir tablo çıkmaktadır: ATAD, AT anayasal sisteminin koruyucusu olarak 
bu konuda kendisini yetkili görmekte ve böyle bir incelemenin ancak AT 
hukuku ışığında ATAD tarafından yapılabileceğini ileri sürmektedir. Buna 
karşılık ulusal anayasa mahkemeleri, kendi ülkelerindeki anayasal sistemin 
koruyucusu olarak, ulusal anayasalarla AT’na devredilmeyen alanlardaki tüm 
normatif işlemlerin anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisine sahip 
olduklarını ileri sürmektedirler. Bu iddiayı ortaya koyan üye ülkeler,  AT 
hukukunun üye ülkelerde öncelikle uygulamaya tabi olabilmesi için, AT’nin 
yetkili olduğu bir alanda düzenleme yapılmış olması gerektiğini 
belirtmektedirler. Schilling’in de savunduğu bu görüşe göre, Topluluk 
yetkilerinin genişletilmesi yetkisinin üye devletlere ait olması, Topluluk 
organlarının belirlenen sınırlar içinde hareket edip etmediğini denetleme 
yetkisine de sahip olmalarını gerektirmektedir.219  

Schilling’in bu görüşü bize göre AT hukukunun öngördüğü sisteme uygun 
değildir. Kurucu Antlaşmaların ilgili maddeleri ve AT hukuk sisteminin genel 
özellikleri göz önüne alındığı zaman, bu yetkinin ATAD’a ait olması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. AT Antlaşması’nın 234. maddesi AT normlarının 
geçerliliğinin hukuki denetim yetkisinin ATAD’a ait olduğunu belirtmekte ve 
geçersizliğin kaynağı hakkında herhangi bir ayırıma gitmemektedir. AT 
Antlaşması’nın 230. maddesi geçerlilik denetiminin nasıl yapılacağını ve AT 
kurumlarının her türlü bağlayıcı tasarrufunun geçersizliğe yol açan nedenlerini 
belirtmektedir. Yetki aşımı, bir normun iptal edilme nedenleri arasında 
gösterilmektedir. Yetki aşımı ya da eksikliği iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. 
Ya işlemi yapan AT organı böyle bir yetkiye sahip değildir, ya da genel olarak 
AT böyle bir alanda düzenleme yapma yetkisi ile donatılmamıştır. Arsava, bu 
iki tür yetkiyi “vertikal” ve “horizontal” yetki olarak tanımlamaktadır.220 Weiler 
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– Haltern ise bu iki tür yetkiyi ‘iç’ ve ‘dış’ yetki olarak nitelendirmektedir.221 
Ancak AT Antlaşması’nın 230. maddesinde bu iki tür yetkisizlik arasında 
herhangi bir ayırıma gidilmediğinden, her iki tür yetkisizlik durumunun tespiti 
yetkisinin ATAD’a ait olması gerekmektedir.222   

Kompetenz – Kompetenz yetkileri sorunu özellikle ATAD ve ulusal 
anayasa mahekemeleri ilişkisi açısından önemli bir konudur. Bu bölümde bazı 
üye ülke mahkemelerinin bu konudaki tutumu ele alınacaktır. 

a) Almanya 

Yetki genişletme ya da Kompetenz – Kompetenz sorunu Maastricht 
Antlaşması’nın Alman Anayasası’na uygunluğunun Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi tarafından denetlenmesi ile önem kazanmıştır. Alman Federal 
Anayasa Mahkemesi bu amaçla 1993 yılında verdiği kararında, Maastricht 
Antlaşması’nın Alman Anayasası’na aykırı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu 
tutumu ile Anayasa Mahkemesi, Antlaşmaların Alman Anayasası’na 
uygunluğunun denetlenmesi konusunda yetkili olduğunu belirtmiştir. Bu 
kararda asıl ilgi çekici ve hukuki bütünleşme süreci için önemli olan nokta, 
Maastricht Antlaşması’nda açıkça AT’nin yetkisine girdiği belirtilmeyen tüm 
alanlarda Alman Anayasa Mahkemesi’nin yargısal denetim yapma yetkisinin 
var olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Burada söz konusu olan, belli bir AT 
normunun Alman hukukuna uygunluğunun denetimi değil, AT’nin belli 
alanlarda normatif düzenleme yapma yetkisine sahip olup olmadığının 
tespitidir. Anayasa Mahkemesi, AT’na üye ülkelerden devredilen yetkilerin 
Antlaşmalarla belirlendiğini ve bunların dışında kalan alanlarda AT’nin 
normatif düzenleme yapmasının engellenmesinin, ulusal anayasal sistemin 
korunması için gerekli olduğunu belirtmiştir.223 AT hukukunun önceliği 
prensibi gereği olarak Alman Anayasası, AT normlarının anayasaya 
uygunluğunun denetlenmesinden vazgeçilebileceğini, ancak AT’nin yetkisini 
aşıp aşmadığının denetlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.224 Bu kararı ile 
Federal Alman Anayasa Mahkemesi, AT normlarının denetlenmesi konusunda 
yetkili olduğunu, ancak ATAD’la arasındaki ‘işbirliği ilişkisi’ nedeniyle, bu 
yetkisini kullanmayacağını belirtmiştir.225 
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b) Fransa 

Maastricht Antlaşması’nın Fransız Anayasası’na uygunluğunun 
denetlendiği 1994 tarihli Maastricht I olarak anılan davada, Fransız Anayasa 
Konseyi, uluslararası antlaşmaların anayasaya uygunluğunu denetlemeye yetkili 
olduğunu, ancak bu denetimin amacının, hükûmete ve yasama organına, 
antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için anayasada ne gibi değişiklikler 
yapılması gerektiğinin gösterilmesi olduğunu belirtmiştir.226 Bu çerçevede 
Konsey, Maastricht Antlaşması’nın 3. maddesinin Fransız Anayasası’na aykırı 
olduğunu belirtmiş ve Anayasa’nın ilgili maddeleri bu doğrultuda değiştirilerek, 
Maastricht Antlaşması referanduma sunulmuştur.227 Fransız Anayasa 
Konseyi’nin bu kararı Kompetenz- Kompetenz konusuna yaklaşımı konusuna 
ışık tutmaktadır. Bu noktada Konsey’in kararından çıkan sonuç, Topluluk 
yetkilerinin genişlemesinin Anayasa değişikliği ile mümkün olabileceği 
yolundadır. Başka bir ifade ile Fransız hükûmeti, Topluluğa daha fazla yetki 
transferini kabul ediyorsa, Anayasa’da değişiklik yapma yoluna giderek, bu 
transfere olanak sağlamalıdır.228  

c) İtalya 

Kompetenz-Kompetenz ile ilgili bir sorun İtalyan Anayasa Mahkemesi 
önüne doğrudan doğruya gelmemiştir. Ancak İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin 
AT hukuku ile ilgili kararlarından, Mahkeme’nin bu konudaki tutumunu 
belirlemek mümkündür. Frontini davasında verdiği kararında Mahkeme, 
Anayasa’nın 11. maddesindeki egemenlik kısıtlamasını, normatif düzenleme 
yapma konusundaki genel yetkinin İtalyan devletine ait olduğu, sadece AT 
Antlaşmalarında belirlenen yetkilerin AT’na devredildiği şeklinde 
yorumlamıştır. Bu çerçevede AT’nin düzenleme yapma yetkisi sadece AT 
Antlaşması’nın II ve III. bölümlerinde belirtilen alanlarla sınırlıdır.229 AT 
hukuku ile İtalyan hukuku arasındaki ilişkiyi belirleyen Garnital davası da, 
Mahkemenin tutumu hakkında ipucu vermektedir. Buna göre,  AT hukukunun 
İtalya’da uygulanabilmesi, İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile 
mümkün hale gelecektir. O nedenle, AT hukukunun İtalya’da uygulanabilmesi 
Anayasa Mahkemesi’nin yetkisindedir. Bu bağlamda, AT’na hangi yetkilerin 
devredildiğine de Anayasa Mahkemesi karar verecektir. 
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d) Danimarka 

İtalya’dakine benzer bir karar Danimarka Yüksek Mahkemesi’nden de 
gelmiştir. 1998 yılında, Maastricht Antlaşması’nın Danimarka Anayasası’na 
aykırılığı iddiası ile açılan Hanne Norup Carlsen and Others v. Prime Minister 
of Denmark, Poul Nyrup Rassmussen davasında verdiği kararında, Yüksek 
Mahkeme, AT hukukunun geçerliliğinin denetimi yetkisinin ATAD’a ait 
olduğunu kabul etmekle birlikte, AT’na yetki devrinin yer almadığı alanlarda 
düzenleme yapılması durumunda, bu normların Danimarka’da 
uygulanmayacağını belirtmiştir. Yetki devrinin sınırı ise, Danimarka’nın AT’na 
katılımının hukuki dayanağını oluşturan Katılım Yasası – Act of Accession- göz 
önüne alınarak tüm Danimarka mahkemeleri tarafından saptanabilecektir.230 

e) Belçika 

AT hukukunun uygulanmasının hukuki temelinin ulusal anayasalar olduğu 
konusunda benzer bir tutum da Belçika’dan gelmiştir. 1991 yılında Cour 
d’Arbitrage’ın kararına kadar Belçika’da AT’nin yetki alanının belirlenmesinde 
ATAD’ın yetkili olduğu yolundaki görüş ağırlıktaydı.231 Belçika Federal 
sistemini ve temel hakları güvence altına almakla yetkili olan ve 1983 yılında 
kurulan Cour d’Arbitrage, Belçika Anayasası’na aykırı uluslararası 
antlaşmaların geçersiz ilan edilebileceğini belirtmiştir. Eğer Cour d’Arbitrage 
bu kararını, AT hukuku için de uygularsa, o zaman, AT yetki alanının 
belirlenmesi konusunda, kendini yetkilendirmiş olacak, dolayısıyla yargısal 
kompetenz – kompetenz yetkisine sahip olacaktır.  

f) Diğer Bazı Üye Devletler 

Kompetenz-Kompetenz sorununun yargı tarafından doğrudan doğruya ele 
alınmadığı, Hollanda, Lüksemburg, Finlandiya ve İngiltere’de ancak mevcut 
tutumlardan bir vargıya ulaşmak mümkündür. Hollanda ve Lüksemburg’da 
hukuk sisteminin geneli ve AT hukuku ile ulusal hukuk ilişkileri göz önüne 
alındığında, AT yetki alanının belirlenmesi yetkisinin ATAD’a ait olduğunun 
kabul edildiği izlenimi ortaya çıkmaktadır. Parlamentonun üstünlüğü 
prensibinin etkili olduğu İngiltere’de ise, AT hukukunun önceliği prensibi, 
Parlamento’nun iradesi ile açıklandığından, bu konudaki yetkiyi ATAD’a değil 
de Parlamento’ya bırakma eğilimi ağır basmaktadır. Finlandiya’da, yasa 
önerilerinin anayasaya uygunluğunun denetlemekle yetkili olan Anayasal 
Normlar Komitesi, AT kurumlarının tasarruflarının geçerliliğinin denetlenmesi 
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231 Bribosia, 2000, s. 21. 
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konusunda, yetki aşımı sorunu da dâhil olmak üzere, ATAD’ın yetkili olduğunu 
kabul etmiştir.232 Bu karardan hareketle Kompetenz – Kompetenz sorununun 
çözümünün de ATAD’da olduğunun kabul edildiği söylenebilir. 

III. DEĞERLENDİRMELER 

AT hukukunun önceliği prensibi genellikle ATAD içtihadıyla geliştirilmiş 
bir prensip olarak nitelendirilmektedir. Ancak, bu prensibin gelişiminin her iki 
boyutu da incelendiği zaman, öncelik prensibinin oluşmasında ve bir anayasal 
prensip olarak yerleşmesinde ATAD kadar ulusal mahkemelerin de etkili 
olduğu görülmektedir. Ulusal mahkemelerin etkisi sadece ön karar davası ile 
ATAD’a içtihat yaratma olanağı tanımalarından, ya da ATAD kararlarını 
uygulamalarından kaynaklanmamaktadır. Ulusal mahkemeler, AT hukukunun 
uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar karşısındaki tepkileri ile ulusal 
alanda uygulanabilir bir öncelik prensibinin gelişmesine katkıda 
bulunmuşlardır. Bu açıdan bakıldığı zaman, AT hukukunun önceliği konusunda 
ATAD ve ulusal mahkemelerin karşılıklı bir ‘öğrenme süreci’ geçirdikleri ve 
öncelik prensibinin bu sürecin sonucu oluştuğu söylenebilir.233 Bu süreç içinde 
ATAD, ulusal mahkemelere birtakım yetki ve görevler yüklemeye ve ‘AT 
mahkemesi’ kimliği kazandırmaya çalışmıştır. Ancak bu yeni kimlik, zaman 
zaman ulusal yargıçların iç hukuktaki misyonları ile çelişmiştir. Ulusal 
yargıçlar, ulusal hukukun ve anayasanın uygulanmasının güvencesi olma 
görevleri ile AT hukuku yargıcı olma kimlikleri arasında zorluk yaşamışlardır. 
Bu zorlukların aşılması için ulusal anayasalarda birtakım değişiklikler 
yapılarak, ulusal yargıçların AT hukukuna öncelik vermelerinin hukuki 
dayanağı oluşturulmuştur. Ayrıca anayasa mahkemelerinin kararlarıyla da 
ulusal yargıçlara AT hukukunun uygulanması için gerekli hukuki ortam 
sağlanmıştır.  

AT hukukunun önceliği prensibinin iç hukuktaki etkisine karşılık, ulusal 
anayasa mahkemeleri de AT hukukunu etkilemiş ve özellikle temel haklar 
konusundaki kararlarıyla AT hukuku kapsamında bir temel haklar katalogunun 
oluşmasını sağlamışlardır. Ulusal mahkemelerle ilişkilerinin hiyerarşik bir 
ilişkiden çok, işbirliği ilişkisi içinde olmasına özen gösteren ATAD, ulusal 
mahkemelerin görüşlerine kayıtsız kalmamaya özen göstermiş ve bir denge 
kurmaya çalışmıştır.234 Bu noktada AT hukukunun önceliği prensibinin 
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kabulünde alt mahkemelerle ATAD arasındaki diyalogun daha rahat geliştiğini 
söylemek mümkündür. Alt mahkemeler, ileride incelenecek çeşitli nedenlerle 
ATAD’la işbirliğinde daha istekli görünmektedirler. Özellikle ATAD kararları 
sayesinde ulusal yasaların AT hukukuna uygunluğunu denetleme ve aykırı 
ulusal normları uygulamama yetkisini kazanmaları, anayasa mahkemesi 
karşısında bir özerklik kazanmalarına neden olmuştur. 

ATAD’la ulusal anayasa mahkemeleri ilişkisi ise daha hassas bir denge 
üzerine kurulmuştur. Özellikle bazı anayasa mahkemelerinin Maastricht 
Antlaşması’nın ulusal anayasalara uygunluğunun denetlenmesi sırasında 
verdikleri kararlar göz önüne alındığında, ATAD ve ulusal anayasa mahkemesi 
ilişkisini ‘yetki dengesi üzerine kurulmuş işbirliği ilişkisi’ olarak tanımlamak 
mümkündür.235 AT’nin yetki alanının belirlenmesi konusu ile ilgili olarak, bazı 
ulusal anayasa mahkemeleri, denetim yetkisini ATAD’a bırakmak konusunda 
güvensizlik sergilemektedirler. ATAD’ın, AT’nin Antlaşmalarla belirlenen 
alanlar dışında yetki kullanmasını engelleyebilecek etkili bir mekanizmaya 
sahip olmadığı görüşü ağırlıktadır. Özellikle İtalya, Almanya ve Danimarka 
anayasa mahkemeleri, AT yetki alanının belirlenmesi konusunda yetkiyi 
ATAD’a bırakmamakta ısrarlı görünmektedirler.  

Bugün için ortaya çıkan tablo, ne ATAD’ın, ne de ulusal mahkemelerin AT 
hukukunun uygulanması konusunda yetkilerin tümüne sahip olduğunu ve AT 
hukuk sisteminin ancak iki yargı yerinin işbirliği içinde çalışması durumunda 
etkili olabileceğini göstermektedir. 

 

                                                                                                                        
Law School, Jean Monnet Working Papers, 1996, s. 8. 
235 Paul Kirchoff, “The Balance of Power Between National and European Institutions”, 
European Law Journal, 1999, Vol. 5, No. 3,  s. 233. 



 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AT HUKUKUNUN DOĞRUDAN ETKİSİ 
PRENSİBİNİN ULUSAL MAHKEMELERCE 

UYGULANMASI 

I. GENEL OLARAK DOĞRUDAN ETKİ PRENSİBİ 

AT hukukunun bir hukuk sistemi olarak en çok ilgi çeken yönü, üye ülke 
hukuk sistemleri üzerindeki etkisidir. Geleneksel uluslararası kuruluşlardan 
farklı olarak AT, üye ülkelerin iç hukukunda doğrudan uygulanan ve yalnızca 
üye ülkeler için değil, onların uyrukları için de haklar ve yükümlülükler 
getirebilen, kendine özgü bir hukuk sistemi kurmayı başarmıştır. AT hukuk 
sisteminin daha da ilgi çeken yönü, bu sistemin sadece Kurucu Antlaşmalarla 
değil, ATAD ve ulusal mahkemelerin kararları ile geliştirilmiş olmasıdır. AT 
hukukunun süjelerinin sadece üye devletler değil, gerçek kişikleri ve diğer tüm 
tüzel kişileri de kapsadığı ve AT hukukunun yalnızca üye devletlere değil, 
onların uyruklarına da hak ve yükümlülükler yükleyebileceği ATAD içtihadı ile 
ortaya konmuştur.  Bu içtihad, ulusal mahkemelerce kabul edilerek etkililik 
kazanmış ve AT hukukunun anayasal prensibi olarak yerleşmiştir. AT hukuk 
sistemi içinde bireylere tanınan konum ve rol, AT hukukunu uluslararası 
hukuktan ayıran en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır.236 Başka bir 
ifade ile, bu prensip, AT hukuk sisteminin ayırıcı özelliklerinden biri olarak 
görülmekte ve AT hukukunun supranasyonal bir hukuk düzeni olmasının en 
önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır.237 AT hukukunun ve AT 
Antlaşmalarının geleneksel uluslararası hukuktan ve uluslararası antlaşmalardan 
farklı olması bu anayasallaşma sürecinin sonucudur.238 

Geleneksel olarak bir uluslararası normun iç hukukta etkili olabilmesi ve 
bireyler tarafından ulusal mahkemelerde ileri sürülebilmesi, ulusal anayasal bir 
                                                 
236 Baykal, 2002, s. 39. 
237 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 139. 
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Market Studies, 1997, Vol. 35, No. 1, s. 112. 
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tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.239 Özellikle uluslararası hukuk - iç hukuk 
ilişkileri açısından düalist yaklaşımı benimseyen ülkelerde uluslararası hukukun 
iç hukukta etkili olabilmesi için, iç hukuka aktarma yapılması gereklidir. Başka 
bir ifade ile uluslararası hukuk düzeninde geçerli olan kuralların iç hukukta 
doğrudan uygulanması olanağı yoktur.240 Her üye ülke uluslararası 
antlaşmaların iç hukukta nasıl etki doğuracağını ya da yürürlüğe gireceğini 
belirleme yetkisine sahiptir. Uluslararası hukukun büyük ölçüde devletlerarası 
ilişkileri düzenlediği varsayımından hareketle, uluslararası antlaşmanın iç 
hukukta uygulanmaması devletlerarası bir sorun olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla iç hukuka geçirilmeyen bir uluslararası antlaşmaya dayanarak 
bireylerin hak talep edebilme olanağı yoktur. Buna karşılık monist sistemi 
benimseyen ülkelerde uluslararası hukuk ve iç hukuk tek bir hukuk düzeninin 
parçalarını oluşturmaktadır. Uluslararası hukuk iç hukukta doğrudan 
uygulanmakta ve iç hukuktan üstün bir konumda yer almaktadır.241 Ancak 
monist doktrini benimsemek de yine devletin bir tercihinin sonucudur. Ayrıca 
antlaşmaların iç hukuka geçirilmesi ve doğrudan uygulanması ayni anlama 
gelmemektedir. İç hukuka geçirme, ulusal hukukla ilgili bir konu olmakla 
birlikte, doğrudan uygulanırlık uluslararası hukukla ilgilidir. Herhangi bir norm, 
uluslararası hukukta doğrudan uygulanır bir norm olarak öngörülmüşse, ulusal 
hukuk, normun bu niteliğini değiştiremez ancak iç hukukta doğrudan 
uygulanmasını engelleyebilir.242 

Uluslararası antlaşmaların iç hukukta uygulanması ile ilgili olarak Viyana 
Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 26. maddesi taraflara anlaşmaları 
iyiniyetle uygulama yükümlülüğü getirirken, 27. maddesi iç hukuksal 
düzenlemelerin, bir uluslararası antlaşmanın uygulanmamasının geçerli nedeni 
olamayacağını belirtmektedir. Ancak Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 
bile, uluslararası antlaşmaların ulusal mahkemelerde uygulanmasının iç 
hukuksal bir sorun olduğu prensibini değiştirme amacı taşımamaktadır.243 Bu 
nedenle, bir uluslararası antlaşmanın iç hukuktaki etkisi ve bireyler tarafından 
ulusal mahkemelerde ileri sürülebilmesi bir devletten diğerine değişiklik 
gösterebilmektedir. Bu durum uluslararası antlaşmaların iç hukukta etkili bir 
şekilde uygulanmasını olumsuz yönde etkilemektedir.  
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Uluslararası hukuk için çizilen bu genel tablo, AT hukuku için geçerli 
değildir.  Herşeyden önce AT Antlaşmaları ortak pazarın kurulması amacını 
taşıdığından kuralların tüm üye ülkelerde ayni şekilde uygulanması 
gerekmektedir. Dolayısıyla AT Antlaşmalarının üye ülkelerde uygulanması her 
üye ülkenin iç hukuksal tercihine bırakılmış bir konu değildir. AT hukukunun 
üye ülkelerde nasıl uygulanacağı, yürürlüğe gireceği ve ulusal mahkemelerde 
nasıl ileri sürüleceği AT hukuk sistemi tarafından belirlenmiş ve üye ülkelere 
bir tercih değil, yükümlülük olarak getirilmiştir. Bu çerçevede AT hukuku, iç 
hukukta doğrudan uygulanan ve belli şartlar altında bireyler tarafından ulusal 
mahkemelerde ileri sürülebilecek haklar yaratan bir hukuk sistemidir.  

Doğrudan etki prensibinin sonucunda, uluslararası hukuktan farklı olarak, 
AT hukukunun iç hukukta uygulanmaması, devletlerarası platforma 
taşınmamakta, iç hukuk düzeni içinde, bireyle – devlet arasında bir uyuşmazlık 
olarak görülmektedir. Bu bağlamda devlet, birey tarafından AT hukukunu 
uygulamaya zorlanmaktadır. Bu sistem içinde bireyler, AT hukukunun 
uygulanmasının ve AT hukuki bütünleşmesinin gerçekleşmesinin 
sağlanmasında en önemli unsurlardan biri haline gelmektedir.244 Böylece ortaya 
çıkmaktadır ki, AT hukuk sistemi içinde, üye ülkelerin Topluluk normlarına 
uymaları, hem ulusal hem de AT düzeyinde zorlanmaya çalışılmaktadır. Birlik 
düzeyinde, AT Antlaşması’nın 226, 227 ve 228. maddeleri tahtında, AT 
hukukuna uymayan ve AT yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye devlet 
aleyhine Komisyon veya başka bir üye devlet, ATAD önünde ihlâl davası açma 
hakkına sahiptir. Ulusal düzeyde ise bireylere, ulusal mahkemeler önünde, AT 
hukukunu ileri sürme hakkı tanınarak, üye devletin AT hukukunu uygulaması 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu sisteme ‘ikili gözetleme’ – dual vigilance- adı 
da verilmektedir.245 Birlik düzeyindeki zorlama mekanizmalarının çok yavaş 
çalışması ve AT Antlaşması’nın 227. maddesi tahtında öngörülen, bir üye 
devletin, başka bir üye devlet aleyhine ihlâl davası açma hakkının pratikte pek 
uygulanmaması, bireylerin AT hukukunun uygulanmasındaki rolünü ve 
önemini artırmaktadır. Doğrudan etki prensibi, öncelik ve doğrudan 
uygulanırlık prensipleri ile birlikte değerlendirildiği zaman, AT hukukunun 
ulusal hukuk sistemleri üzerindeki etkisi daha da belirginleşmektedir.  Bu 
çerçevede, AT hukuk sistemi, ulusal hukuka eklemlenen, ulusal hukukla yan 
yana duran ancak, iç içe geçmeyen, bireylere hak ve yükümlülükler 
yükleyebilen, ulusal mahkemelerce, öncelikli uygulanan özerk bir hukuk 
sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Sistemin ilgi çeken yönü bireylere sadece haklar değil, yükümlülükler de 
getirebilmesidir. Ulusal hukuk sisteminin bireylere yükümlülükler 
yükleyebilecek hukuki düzenlemeler içermesi, yasama organının bu yetkiyi yine 
halktan alması ve halk için, halk adına hukuki tasarruflarda bulunabilmesi 
özelliği ile açıklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman, hukuksal 
düzenlemelerin,  ulusal hukuktaki gibi seçilmiş bir parlamento tarafından 
yapılmadığı AT hukuk sisteminin, bireylere yükümlülükler getirmesi bazı 
ülkelerin başlangıçta tepkisini çekmiştir. Buna karşılık, bireyleri AT hukukunun 
süjesi haline getirmekle, ATAD’ın, AT’nin demokratikleşmesi sürecine çok 
önemli bir katkıda bulunduğu da savunulmuştur.246    

Konunun ayrıntılı incelemesine geçmezden önce küçük bir hatırlatma 
yapmakta yarar görülmektedir. Doğrudan etki kavramı, doğrudan uygulanırlık 
kavramı ile yakından ilişkili olmasına karşın, iki kavram birbirinden farklıdır. 
Doğrudan uygulanırlık, doğrudan etki kavramının oluşması için gerekli bir 
unsurdur ancak tek başına yeterli değildir.247 Bu çerçevede, AT Antlaşmalarının 
ve AT kurumlarının yönergeler dışında kalan hukuki tasarruflarının, iç hukukta 
herhangi bir işleme gerek olmadan uygulanmasına doğrudan uygulama; AT 
hukuku kaynaklarının bireyler tarafından ulusal mahkemelerde ileri 
sürülebilmesine ve AT hukukunun sadece devletlere değil, bireylere de hak ve 
yükümlülükler yükleyebilmesine ise doğrudan etki adı verilmektedir. Doğrudan 
uygulanırlık, AT hukukunun özerkliğinin bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çerçevede AT hukuku, iç hukukun bir parçası haline 
gelmemekte, ancak iç hukuka geçirme işlemine gerek olmaksızın ulusal alanda 
uygulanmaktadır. Zaten iç hukuka geçirilmesine gerek olsa ya da iç hukuka 
geçirilmiş olsa, iç hukukun bir parçası haline gelecektir. Oysa AT hukuku iç 
hukukun bir parçası değildir, ayrı ve bağımsız bir hukuk sistemidir. Bu niteliği 
sonucudur ki, AT hukuku kendi prensipleri ışığında yorumlanan ve gelişen bir 
hukuk sistemidir. 

Bu bölümde, doğrudan etki prensibinin içeriği, nasıl geliştiği ve ulusal 
mahkemelerde nasıl uygulanması gerektiği ATAD kararları göz önüne alınarak 
incelenecektir. Daha sonra, üye ülke uygulamaları ele alınarak bu konudaki 
ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi incelenmeye çalışılacaktır. 
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II. ATAD KARARLARI UYARINCA DOĞRUDAN ETKİ PRENSİBİ 

Bir Topluluk normuna dayanarak bireylerin hak iddia edip edemeyeceği, 
ya da her hangi bir Topluluk normunun doğrudan etki yaratmaya elverişli olup 
olmadığı, genel itibarı ile o normun yorumunu gerektirmektedir.248 AT 
Antlaşması’nın 234. maddesi uyarınca bu yorum ATAD tarafından 
yapılmalıdır. Ön karar davası yoluyla gelen başvurular sayesinde ATAD, 
doğrudan etki prensibini geliştirmiştir. Bu bölümde, doğrudan etki prensibinin 
ATAD kararları ile gelişimi AT hukukunun kaynakları göz önüne alınarak 
incelenecektir. 

A.  KURUCU ANTLAŞMALAR 

Doğrudan etki prensibinin ilk kez gündeme geldiği dava, 1963 yılındaki 
Van Gend en Loos249 davasıdır.  Bu davada ATAD’a ön karar davası yoluyla 
havale edilen soru, üye ülkeleri yeni gümrük tarifeleri uygulamaktan alıkoyan, 
AT Antlaşması 25. maddesinin iç hukukta doğrudan uygulanır olup olmadığı ve 
bireylerin bu norma dayanarak ulusal mahkemelerde hak iddiasında bulunup 
bulunamayacaklarıdır. Bu davada önemli olan noktalardan biri de, kurucu üye 
olan Almanya, Hollanda ve Belçika hükûmetlerinin dava ile ilgili olarak 
bildirdikleri görüşlerinde, uluslararası antlaşmanın iç hukuktaki yerinin ulusal 
anayasa hukuku tarafından belirleneceğini savunmuş olmalarıdır. Ayrıca, 
Hollanda hükûmeti, AT Antlaşması’nın geleneksel uluslararası antlaşmalardan 
farklı olmadığını ve doğrudan etki kavramının Antlaşma’yı yaratanların iradesi 
ile çeliştiğini iddia etmiştir. Hollanda hükûmeti daha da ileri giderek ATAD’ın 
Antlaşmaların bireyler tarafından ulusal mahkemelerde ileri sürülebileceği 
sonucuna ulaşması durumunda, üye ülkelerin ATAD’la işbirliğini reddetme 
olasılıkları olduğu yönünde uyarıda bulunmuştur.250 Burada ilginç olan nokta, 
üç kurucu üyenin hükûmetlerinin, AT Antlaşması’nı imzaladıkları sırada, 
bireylere Antlaşma ile haklar tanındığını reddetmeleri ve bu hakların ulusal 
mahkemelerce korunması yükümlülüğü altına girme niyet ve anlayışlarının 
olmadığını iddia etmeleridir. Üye ülkelerin bu görüşüne karşılık, ATAD, 
kararını, hem AT Antlaşması’na, hem de Kurucu Antlaşmaların yarattığı hukuk 
sisteminin niteliklerine dayandırarak, doğrudan etki prensibini açıklamaya 
çalışmıştır. AT hukuku açısından çok önemli olan bu davada ATAD’ın 
görüşleri şu şekilde özetlenebilir: 

                                                 
248 Baykal, 2002, s. 46. 
249 Case 26/62, (1963) ECR I. 
250 Craig - De Burca, 1997, s. 152. 
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İşleyişi tüm tarafları ilgilendiren bir Ortak Pazar kurmak amacını taşıyan 
AT Antlaşması, âkit devletler arasında karşılıklı yükümlülükler içeren bir 
antlaşmadan daha fazlasını öngörmektedir. Bu görüş yalnızca hükûmetlere 
değil, kişilere de atıfta bulunan Antlaşmanın önsözünde de teyit edilmiştir. 
Ancak, bu görüş özellikle, hem üye ülkeleri, hem de onların vatandaşlarını 
etkileyebilecek kararlar alabilen, egemenlik haklarının kullanılması yetkisi ile 
donatılmış kurumların oluşturulmuş olması ile de teyit edilmiştir. 

Topluluk, üye ülkelerin, Topluluk lehine, egemenlik yetkilerinin belirli 
alanlarda kısıtlandığı ve süjelerinin sadece üye devletler olmayıp, onların 
vatandaşları da olduğu, uluslararası hukukun yeni bir hukuk düzenini 
kurmuştur. Topluluk hukuku, üye ülkelerin hukuklarından bağımsız olarak, 
kişilere yalnızca yükümlülükler yüklemekle kalmayıp, onlar lehine haklar 
yaratmakta ve ulusal hukuklarına eklemlenmektedir. Bu haklar, sadece 
Antlaşmada açıkça belirtilmiş olmalarından kaynaklanmamakta, ayni zamanda, 
bireylere, üye ülkelere ve Topluluk kurumlarına açıkça yüklediği 
yükümlülüklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.251 

ATAD, bu davada, incelemeyi 25. madde ile sınırlı tutmamış, AT 
hukukunun yapısı ve genel niteliklerini de ele almıştır. Bu kapsamda, AT 
hukukunun doğrudan etkisi prensibini herhangi bir yorum yönteminden elde 
ettiği çıkarıma değil, AT hukuk sisteminin niteliklerine ve AT’nın amaçlarına 
ve özelliklerine dayandırmaktadır.252 ATAD’ın görüşüne göre, AT Antlaşması 
hem bireylere, hem de üye ülkelere hak ve yükümlülükler yükleyen bir 
Antlaşmadır. Burada ilgi çeken nokta, bireylerin AT hukuk sistemi içindeki rolü 
ile ilgili olarak ATAD ve kurucu üyelerin yaklaşımlarının farklılık 
göstermesidir. Van Gend en Loos kararının verildiği tarihte Parlamento henüz 
doğrudan seçimlerle göreve gelen üyelerden oluşmamakta ve danışma 
niteliğinde bir organ olarak öngörülmekteydi. Bu durum, kurucu üyelerin, 
bireylerin AT hukuk sistemine katılımını sınırlı tutmak niyetinde olduklarının 
işareti olarak değerlendirilebilir. Oysa ATAD, bireyleri, bu hukuk sisteminin 
uygulanmasının en önemli unsurlarından biri haline getirme amacındadır.253  

Bireyleri AT hukukunun süjesi haline getirmekle ATAD, herkesin AT 
hukuk sistemine katılmasını sağlamaya ve AT hukukunun iç hukukta bireyler 
tarafından zorlanarak daha etkili bir şekilde uygulanmasını gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Doğrudan etki prensibi sonucunda, AT hukuku bireylere 

                                                 
251 Case 26/62, (1963) ECR I. 
252 Kovar, 1983, s. 139. 
253 Renaud Dehousse, The European Court of Justice, London: MacMillan Press, Ltd., 1998, s. 
39. 
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‘aracısız’ uygulanabilecektir. Bu açıdan bakıldığı zaman Van Gend en Loos 
davasının en önemli etkilerinden biri de AT hukukunu politikacıların ve 
bürokratların elinden alıp, bireylerin eline vermesidir.254  

AT hukukunun doğrudan etkisi prensibi, AT hukukunun etkili ve tek örnek 
uygulanması sonucu, hukuk birliğine ulaşmanın en önemli araçlarından biri 
olarak görülmektedir. Bu noktada önemli olan, ulusal yargıçların AT hukukunu 
ayni şekilde uygulamalarının sağlanmasıdır. Bu nedenle ATAD, ancak belli 
özelliklere sahip normların doğrudan etki yaratacağını belirtmiş ve bu sayede 
doğrudan etki konusunda çekincesi olan üye devletleri de ikna etmek istemiştir. 
Hangi özellikleri taşıyan normların doğrudan etkiye sahip olacağını ATAD yine 
Van Gend en Loos davasında belirtmiştir. Buna göre: 

12. maddenin lâfzı, olumsuz yükümlülük getiren, açık ve koşulsuz bir 
kısıtlama içermektedir. Dahası, bu yükümlülüğün uygulanması, üye ülkelerin iç 
hukukta bir ulusal düzenleme yapmalarına da bağlı değildir. 

Antlaşmanın ruhu, genel yapısı ve lâfzı göz önüne alındığında, 12. 
maddenin, ulusal mahkemeler tarafından korunması gereken bireysel haklar 
yarattığı, yani doğrudan etkiye sahip olduğu şeklinde yorumlanması gerekir.255 

Bu kararı ile ATAD, bir Kurucu Antlaşma metninin doğrudan etki 
yaratabilmesi için üç koşulun yerine gelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Buna 
göre, Antlaşma normu açık ve kesin olmalı, koşul içermemeli ve millî ülkede 
uygulanması için ulusal düzenlemeye gerek olmamalı, yani doğrudan uygulanır 
olmalıdır. AT normunun koşulsuz olması demek, normun uygulanması ve etkili 
olabilmesi için ne Topluluk kurumlarının, ne de üye ülkelerin herhangi bir işlem 
yapmasına gerek olması demektir.256 ATAD, normun ‘açık ve kesin’ 
olmasından anlaşılması gerekenin ise, ulusal mahkemenin normu nasıl 
uygulayacağı konusunda belirginlik olması, yoruma ihtiyaç duyulmaması 
gerektiğini belirtmiştir. Ulusal mahkemelerin bir normun doğrudan etkiye sahip 
olup olmadığı konusunda şüpheye düşmeleri durumunda, ön karar davası 
yoluyla konuyu ATAD’a havale ettikleri görülmektedir. Bu şekilde verdiği 
çeşitli kararlarında ATAD,  Antlaşma maddelerinin çok büyük bir bölümünün 
doğrudan etkiye sahip olduğunu belirtmiştir.257  

                                                 
254 Stephen Weatherill, Law and Integration in the European Union, New York: Oxford 
University Press, 1996, s. 99. 
255 Case 26/62, (1963) ECR I. 
256 Case C- 236/92, Comitato di Coordinamento per la Difesa della Cava and Others v. Regione 
Lombardia and Orthers, (1994) ECR 483, paragraf: 9. 
257 Doğrudan etkiye sahip Antlaşma maddelerinin listesi ile ilgili olarak bakınız, Schermers - 
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Kurucu Antlaşma hükümlerinin doğrudan etkisi ile ilgili olarak ortaya 
çıkan bir başka sorun da Antlaşma maddelerinin yatay ve dikey doğrudan 
etkisinin belirlenmesi ile ilgilidir. Dikey doğrudan etki, bireylerin, devlet 
aleyhine hak iddiasında bulunduğu, yani, uyuşmazlığın taraflarından birinin 
birey, diğerinin de devlet olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Yatay 
doğrudan etki ise, bir bireyin başka bir birey aleyhine anlaşma hükümlerine 
dayanarak hak iddia etmesi, yani, uyuşmazlığın bireyler arası olmasıdır. 
Doğrudan etki prensibinin amaçlarından biri de üye devleti AT hukukunu 
uygulamaya zorlamak olduğundan, Antlaşma hükümlerinin sadece dikey 
doğrudan etkiye sahip olması gerektiği, başka bir ifade ile, bir antlaşma 
normunun doğrudan etkiye sahip olabilmesi için devlete karşı ileri sürülmesi 
gerektiği iddia edilmiştir. ATAD bu konuyu Defrenne v. Sabena258 davasında 
ele almıştır. Söz konusu dava, özel bir hava yolu şirketi ile şirkette çalışan hava 
hostesi arasındaki ücret uyuşmazlığından kaynaklanmaktadır. ATAD’a havale 
edilen soru ise, bu uyuşmazlığa uygulanması talep edilen ve cinsiyete dayalı 
ücret ayrımcılığını önlemeyi amaçlayan AT Antlaşması’nın 141. maddesinin 
(eski 119. madde) doğrudan etkiye sahip olup olmadığı ve bireyler arası 
ilişkilerde uygulanıp uygulanmayacağıdır. ATAD, bu kararında, “Antlaşma 
maddelerinin bazılarının öncelikle üye devletlere yönelik olması gerçeğinin, bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde menfaati olan bireylere haklar yaratmış 
olmasına engel olmayacağını”259 belirtmiştir. 

Bu kararla ATAD, Antlaşma maddelerinin sadece devlet aleyhine değil, 
bireyler aleyhine de ileri sürülebileceğini, diğer bir ifade ile, sadece üye 
devletlere değil, kişilere de yükümlülükler yükleyebileceğini belirtmiştir. 
Dolayısıyla, AT hukukunun doğrudan etkisi, sadece birey – devlet ilişkisinin 
belirleyici unsuru değildir.260 

B. KURUCU ANTLAŞMALAR DIŞINDAKİ AT HUKUKU  
KAYNAKLARI 

AT hukukunun anayasal metinleri sayılan Kurucu Antlaşmalar dışındaki 
kaynaklarının da doğrudan etki yaratıp yaratmadığı konusu üye ülkeler 
tarafından ön karar davası yoluyla ATAD’a sorulmuştur. Doğrudan etki 
prensibinin söz konusu olduğu kaynaklar; tüzükler, kararlar, yönergeler ve 
uluslararası antlaşmalardır. Yönergeler özel durumlarından dolayı en son ele 
alınacak ve daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalışılacaktır. 
                                                                                                                        
Waelbroeck, 1992, s. 146-148. 
258 Case 43/75, Defrenne v. Societe Anonyme Belge de Navigation Aerienne Sabena, (1976) ECR 
455.  
259 Ibid., paragraf: 31. 
260 Shaw, 1996, s. 263. 
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1. Tüzükler ve Kararlar 

AT Antlaşması’nın 249. maddesi, tüzüklerin üye ülkelerde doğrudan 
uygulanır olduğunu ve tüm üye ülkeler için bağlayıcı nitelik taşıdığını 
belirtmektedir. Bu madde sayesinde, tüzüklerin doğrudan etkisinin kabul 
edilmesi, ATAD açısından daha kolay olmuştur. Commission v. Italy261 
davasında, ATAD, tüzüklerin doğrudan etkiye sahip olduğunu ve üye ülkelerin 
tüzükle getirilen yükümlülüklerini değiştiremeyeceğini belirtmiştir.262 ATAD 
bu görüşünü daha sonraki kararlarında da yinelemiş ve tüzüklere doğrudan etki 
tanınmasının AT hukukunun tek örnek ve doğrudan uygulanması 
yükümlülüklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir.263 Ancak, 
tüzüklerin doğrudan uygulanırlık özelliğine sahip olması otomatik olarak 
doğrudan etki yarattığı anlamına gelmemektedir. Doğrudan uygulanırlığa sahip 
olan tüzükler, koşulsuz ve açık ifadeler taşımaları durumunda yatay ve dikey 
doğrudan etki yaratmaya elverişli olarak görülmektedirler. ATAD’ın, doğrudan 
etki ve doğrudan uygulanırlık farkına direk olarak değindiği ve bu farkı 
açıkladığı herhangi bir dava bulunmamakla beraber, Van Duyn264 davasında, 
“madde 189’da belirtildiği üzere doğrudan uygulanırlığa sahip olan tüzükler, 
bunun sonucu olarak doğrudan etkiye de sahip olabilirler”265 demekle doğrudan 
uygulanırlığın mutlaka doğrudan etkiye yol açmayacağını belirtmiştir. Bu 
bağlamda doğrudan uygulanırlıkları AT Antlaşması’nın 249. maddesinde 
belirtilen tüzüklerin doğrudan etki yaratmaları, Kurucu Antlaşmalar için 
öngörülen doğrudan etki şartlarını taşımalarına bağlıdır. 

AT Antlaşması’nın 249. maddesinde belirtilen bir diğer hukuki tasarruf 
türü de kararlardır. Kararlar, sadece yöneldikleri kişi ve üye ülkeler açısından 
bağlayıcı olan hukuki tasarruflardır. Tüzüklerden farklı olarak genel bir 
uygulama alanına sahip değildirler ve 249. maddede doğrudan uygulanırlıkları 
ile ilgili herhangi bir hüküm yoktur. Kararların hukuki etkisi ATAD kararları ile 
açıklığa kavuşturulmuştur. Bu konudaki önemli davalardan biri de Grad266 
davasıdır. Bu davada ATAD’a ön karar davası yoluyla Alman mahkemesinden 
havale edilen soru, birtakım vergileri düzenleyen Bakanlar Konseyi kararının 
doğrudan etkiye sahip olup olmadığıdır. Bu davada ATAD, kararla getirilen 
yükümlülüğün açık, kesin ve koşulsuz olması nedeniyle doğrudan etkiye sahip 

                                                 
261 Case 39/72, Commission v Italian Republic, (1973) ECR 101. 
262 Ibid., paragraf: 17. 
263 Case 50/76, Amsterdam Bulb BV v Produktschap voor Siergewassen, (1977) ECR 137, 
paragraf: 5-6.  
264 Case 41/74, Van Duyn v Home Office, (1974) ECR 1337. 
265 Ibid., paragraf: 12. 
266 Case 9/70, Franz Grad v. Finanzamt Traunstein, (1970) ECR 825. 
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olduğunu belirtmiş ve kararların doğrudan etkiye sahip olmasının gerekçelerini 
ortaya koymuştur: 

189. maddenin sadece tüzüklerin doğrudan uygulanırlığını ortaya koyması 
ve bu nedenle doğrudan etkiye sahip oldukları sonucuna ulaşılması, maddede 
belirtilen diğer hukuki tasarrufların ayni etkiye sahip olmadığı anlamına 
gelmemektedir... (karardan) etkilenen bireylerin, kararın uygulanmasını talep 
etmeleri prensibi dışında tutulmaları, 189. madde uyarınca kararlar için 
öngörülen etkiye ters düşecektir... Her ne kadar kararların hukuki etkisi, 
tüzüklerinki ile ayni olmasa da, bu farklılık, bireylerin hukuki bir tasarrufa 
dayanarak ulusal mahkemelerde hak iddia edebilmesi amacı dışında tutulmasını 
gerektirmemektedir.267 

Bu kararı ile ATAD, hem tüzüklerin, hem de kararların doğrudan etki 
yaratabileceğini belirtmiştir. Ancak kararların dikey etki yanında yatay etkiye 
sahip olup olmadığı açık değildir.  Aşağıda ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, 
yatay etkinin yönergeler açısından reddediliş nedeni, yönergelerin sadece üye 
devletlere yönelmiş olmasıdır. Oysa kararların hem üye devletlere, hem de özel 
ve tüzel kişilere yönelme olanağı vardır. Bu nedenle muhatabı bireyler olan 
kararların yatay etki yaratabildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.268 

2. Uluslararası Anlaşmalar 

AT Antlaşması’nın 281 ve 300. maddeleri (eski 210. ve 228. maddeler) 
uyarınca, AT’nın, uluslararası anlaşma yapma, tüzel kişiler ve uluslararası 
kurumlarla sözleşme ilişkisi içine girme yetkisi de vardır. Ayrıca, aynı 
Antlaşma’nın 133 ve 310. maddeleri (eski 113. ve 238. maddeler) uyarınca 
Avrupa Toplulukları, üçüncü ülkelerle ortaklık anlaşmaları yapma yetkisine de 
sahiptir.269 Bu şekilde yapılan anlaşmalar AT hukukunun kaynağı olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca AT Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden önce, tüm üye 
ülkelerce kabul edilen uluslararası anlaşmalar da AT hukukunun parçası 
sayılmaktadır. Bu nedenle AT hukukunun kaynağı sayılan uluslararası 
anlaşmaların yorumu ve geçerliliğinin belirlenmesi de ön karar davası 
kapsamında ATAD’ın yetkisindedir.270 AT tarafından akdedilen uluslararası 
anlaşmaların üye devlet iç hukuklarındaki hukuki etkisi yine ATAD kararları ile 
belirlenmiştir. ATAD, belli şartlar altında, uluslararası anlaşmaların doğrudan 
etkiye sahip olabileceğini belirtmiştir. Bu konudaki önemli kararlardan biri de 
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International Fruit Company271 davasıdır. Bu davada ön karar davası yoluyla 
Hollanda mahkemesi tarafından ATAD’a sorulan soru, ithalat sertifikaları ile 
ilgili Topluluk tüzüğünün, üye ülkelerin hepsinin taraf olduğu GATT 
Anlaşması’nın (General Agreement on Tarriffs and Trade) bazı maddelerine 
aykırı olup olmadığı ve bu konunun ATAD’ın denetim yetkisi kapsamında 
bulunup bulunmadığıdır. Bu konuda verdiği kararında ATAD uluslararası 
anlaşmaların doğrudan etkiye sahip olabileceğini belirtmiştir: 

Topluluk normlarının uluslararası anlaşmalara uygunluğunun 
denetlenebilmesi için söz konusu anlaşmanın Topluluğun tümü için bağlayıcı 
olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

Uluslararası anlaşma normunun bireyler açısından hak yaratıcı özelliğe 
sahip olup olmadığının da araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla anlaşmanın 
ruhu, genel yapısı ve lafzının değerlendirilmesi gerekmektedir.272 

Bir başka davada ATAD, koşulsuz ve açık ifadeler içeren uluslararası 
anlaşma normlarının doğrudan etki yaratabileceğini vurgulamıştır.273 Ancak, 
ATAD’ın uluslararası anlaşmaların doğrudan etkiye sahip olabileceği 
yönündeki bu görüşü üye devletler tarafından eleştirilmiştir. Üye devletler, 
uluslararası anlaşmaların karşılıklılık esasına göre uygulandığını ve anlaşmanın 
diğer taraflarının da anlaşmaya ayni hukuki etkiyi tanımaları halinde doğrudan 
etkinin geçerli olması gerektiğini savunmuşlardır. Bu iddialar karşısında 
ATAD’ın uluslararası anlaşma normunun açık ve koşulsuz olmasını 
değerlendirirken katı bir tutum sergilediği ve uluslararası  anlaşma normlarına 
doğrudan etki tanıma konusunda daha tutucu davrandığı görülmektedir.274 
Ancak ATAD özellikle Birlik dışı ülkelerle yapılan ortaklık anlaşmaları 
konusunda doğrudan etki prensibinde ısrarını sürdürmektedir. Buna örnek 
olarak Demirel275 davası gösterilebilir. Bu davada ATAD, Topluluk dışı 
ülkelerle AT arasında imzalanan anlaşmaların açık ve kesin ifadeler içermesi ve 
iç hukuka geçirme işlemine gerek olmaması dururmunda, doğrudan uygulanır 
olduğunu belirtmiştir. Ancak burada kastedilen doğrudan etkidir. Bu davada 
Alman mahkemesi tarafından ATAD’a gönderilen sorulardan biri, AT ile 
Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın, işçilerin serbest dolaşımı 
ile ilgili hükümlerinin, işçilerin çocukları ve eşlerini bulundukları ülkeye 
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getirme hakkını içerip içermediği ve böyle bir hakkın ulusal mahkeden talep 
edilip edilemeyeceğidir.  ATAD’ın konu ile ilgili görüşü şu şekilde 
özetlenebilir: 

Ortaklık Anlaşması, en azından Topluluk sisteminde belli bir noktaya 
kadar yer alan Topluluk dışı ülkelerle özel ve ayrıcalıklı bir bağ yaratmaktadır. 
Bu nedenle (AT Antlaşması’nın) 238. maddesi Topluluğa, Antlaşma’nın 
kapsadığı alanlarda, Topluluk dışı ülkelere yapılan tahhütleri garanti altına alma 
yetkisi tanımaktadır. 

...Topluluk ile Topluluk dışı ülkelerle yapılan anlaşmanın hükümleri, 
anlaşmanın lâfzı, amacı ve niteliği göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve 
kesin ve açık ifadeler içermesi, iç hukuka geçirme işlemine gerek olmaması 
durumlarında doğrudan uygulanır (doğrudan etkili) olarak kabul edilmesi 
gerekir.276 

Ancak bu yorumla birlikte ATAD, söz konusu Ortaklık Anlaşması 
maddelerinin doğrudan etkiye sahip olmadığı sonucuna varmıştır.   

Ortaklık anlaşmalarının iç hukuktaki etkisine ilişkin bir diğer örnek de 
Sevince277 davasıdır. Bu davada da sorun, Türkiye ile AT arasında imzalanan 
Ortaklık Anlaşması’nın, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin hükümlerinin 
uygulanması ile ilgili Ortaklık Konseyi kararının, Hollanda mahkemelerinde 
ileri sürülüp sürülemeyeceğidir. ATAD’ın kararı aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

AT Antlaşması’nın 228 ve 238. maddelerindeki yetkiye dayanarak 
Konsey’in akdettiği anlaşmalar yürürlüğe girdikleri andan itibaren Topluluk 
hukuk sisteminin bir parçasını oluşturmaktadırlar... Ortaklık Anlaşması ile 
doğrudan ilgili oldukları için Ortaklık Konseyi kararları da Topluluk hukukunun 
bir parçası olarak değerlendirilmelidir.278 

Görüldüğü gibi, sadece ortaklık anlaşmaları değil, bu anlaşmalara bağlı 
Bakanlar Konseyi kararları da açık, kesin ve koşulsuz olmaları durumunda 
doğrudan etki yaratabilecektir.  

 

                                                 
276 Ibid., paragraf: 9, 14. 
277 Case C- 192/89, S.Z. Sevince v. Staatsecretaris von Justitie, (1990) ECR 3461. 
278 Ibid., paragraf: 8-9. 
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3. Yönergeler 

Yönerge veya direktifler, karar ve tüzüklerden daha farklı bir yapıya 
sahiptir. AT Antlaşması’nın 249. maddesi uyarınca; yönergeler, üye ülkeleri, 
amaçlanan sonuçlar açısından bağlayıcı olan, ancak uygulanmalarına ilişkin 
şekil ve metod üye ülkelere bırakılan işlemlerdir. Yönergeleri diğer hukuki 
tasarruflardan ayıran en önemli fark, üye ülkelerde hukuki etki doğurabilmeleri 
için, iç hukuksal düzenlemeye gereksinim olmasıdır. Bu nedenle yönergeler 
doğrudan uygulanırlığa sahip değildir. Doğrudan uygulanırlık yokluğu 
nedeniyle, yönergelerin doğrudan etkiye sahip olamayacakları iddia 
edilmiştir.279  Yönergelere doğrudan etki tanınmasının, yönergelerle tüzükler 
arasındaki farkı ortadan kaldıracağı ileri sürülmüş ve bu durumun Kurucu 
Antlaşmalara aykırı olduğu savunulmuştur.280 Ancak, ATAD, özellikle AT 
hukukunun tek örnek uygulanması ve etkililiğinin sağlanması amacıyla, belli 
şartlar altında, yönergelerin de doğrudan etkiye sahip olabileceğini belirtmiştir. 
ATAD, 1970 tarihli Grad davasında, 249. maddede belirtilen tüzükler dışındaki 
tasarrufların da doğrudan etkiye sahip olabileceğini belirtmiş ve 1974 yılında 
verdiği Van Duyn davası kararında doğrudan etkinin gerekçelerini ortaya 
koymuştur. Bu davada, ön karar davası yoluyla ATAD’a İngiliz mahkemesi 
tarafından sorulan soru, çalışanların serbest dolaşımı ile ilgili kısıtlamaları 
düzenleyen yönergenin doğrudan etkiye sahip olup olmadığıdır. ATAD 
kararında şu görüşlere yer verilmiştir: 

189. maddede belirtilen tüzüklerin doğrudan uygulanırlığı ve buna bağlı 
olarak yapıları gereği doğrudan etki yaratmaları, maddede belirtilen diğer 
tasarrufların ayni etkiye sahip olmadıkları anlamına gelmez. 

Yönergelerde doğrudan etkiyi reddetmek, 189. maddede belirtilen 
yönergelerin bağlayıcılığı ile bağdaşmaz. Özellikle Topluluk kurumlarının 
yönergeler aracılığı ile üye ülkelerde belli bir işlemi yerine getirme 
yükümlülüğü getirdiği durumlarda, vatandaşların böyle bir yönergeye, Topluluk 
hukukunun bir parçası olarak dayanarak ulusal mahkemelerde hak aramasını 
engellemek, yönergelerin doğrudan etkisini zayıflatacaktır... Her durumda ilgili 
normun, yapısı, genel durumu ve yazılışı açısından, bireyler ile üye devlet 
arasındaki ilişkide, doğrudan etki yaratmaya elverişli olup olmadığı 
incelenmelidir.281 

                                                 
279 Weatherill, 1996, s. 121. 
280 Dehousse, 1998, s. 40. 
281 Case 41/74, (1974) ECR 1337, paragraf: 12. 
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Her ne kadar 249. madde doğrudan etki kavramını açıkça belirtmese de, 
ATAD, doğrudan etki kavramının temelini 249. maddede belirtilen yönergelerin 
bağlayıcılığı ilkesine dayandırmaktadır. 1979 yılında Ratti282 davasında verdiği 
kararla, ATAD, yönergelerin neden, ne zaman ve hangi şartlar altında doğrudan 
etki yaratacaklarını açıklamıştır. Bu davada ATAD, Van Duyn davasındaki 
gerekçelerini tekrarlamış ve bunlara ek olarak “kusurlu devlet”- defaulting 
state- kavramını getirmiştir: 

Yönergede belirtilen süre içinde istenilen normu iç hukuka geçirmeyen üye 
devlet, bireylere karşı yönergede öngörülen yükümlülüğünden, yönergeyi iç 
hukuka geçirmedeki ihmaline dayanarak kurtulamaz. Kusurlu devlet tarafından 
iç hukuka geçirilmeyen bir yönergeye dayanarak, bireyin ulusal mahkemelerde 
hak ileri sürebilmesi ve iç hukuka geçirilmeyen yönergenin uygulanmasını talep 
edebilmesi için, yönergede öngörülen yükümlülüğün koşulsuz ve açık olması 
gerekmektedir... Yönergenin doğrudan etkiye sahip olabilmesi için, öngörülen 
süre içinde iç hukuka geçirilmemiş olması gerekmektedir.283 

Bu kararla ATAD, yönergeyi iç hukuka geçirmeyen devletin kendi 
hatasından yararlanmasını önlemek istemiştir. Yönergelerin doğrudan etkili 
olabilmesi için diğer kriterlere ek olarak, üye devlet için öngörülen yönergeyi iç 
hukuka geçirme süresinin de dolmuş olması gerekmektedir. Ancak bu süre 
geçtikten sonra ilgili devlet ‘kusurlu’ sayılmaktadır. 

Yönergeler açısından sadece dikey doğrudan etki geçerlidir. Yönergelerde 
doğrudan etkinin ana dayanağı, yönergelerin bağlayıcı özelliğidir. Bu bağlayıcı 
özellik, yönergenin muhatabı olan üye devlet açısından söz konusudur ve 
yönergeyi iç hukuka geçirmeyen devletin sorumluluktan kurtulmasını önleme 
amacını taşımaktadır.284 ATAD, birçok kararında, yönergelerin yatay etkisini 
reddetmiştir. Bu davalardan en önemlilerinden biri de Marshall285 davasıdır. Bu 
davada ATAD, iç hukuka geçirilmeyen bir yönergeye dayanarak bireylerin 
başka bir birey ya da devlet dışı bir kurum aleyhine hak iddia edemeyeceğini 
hükme bağlamıştır:  

Yönergelerin bireylere karşı ileri sürülemeyeceği tartışması ile ilgili olarak 
üzerinde durulması gereken nokta, 189. maddede belirtilen yönergelerin ulusal 

                                                 
282 Case 148/78, Pubblico Ministero v. Tullio Ratti, (1979) ECR 1629. 
283 Ibid., paragraf: 22-23. 
284 Jules Stycuk, “Comments: The (non) Horizontal Direct Effect of Directives – Much ado About 
Nothing”, Common Market Law Review, 1996, Vol. 33, , s. 1269. 
285 Case 152/84, Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 
(Teaching), (1986) ECR 723. 
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mahkemelerce ileri sürülebilmesinin temeli olan yönergelerin bağlayıcılığının 
sadece yönergenin yöneldiği devlet açısından geçerli olduğudur. 

Buradan hareketle yönerge, tek başına bireylere yükümlülükler 
yükleyemez ve bireyler aleyhine hak iddiası yaratamaz.286 

Görüldüğü gibi, iç hukuka geçirilmeyen yönergeler sadece birey ile devlet 
arasındaki ilişkilerde uygulanabilecektir. ATAD ayni yorumu 1994 yılında 
verdiği Dori287 kararında da tekrarlamıştır: 

İçtihadın etkisini bireyler arası ilişkileri kapsayacak şekilde genişletmek, 
kişilere yükümlülükler yükleyen doğrudan etkili işlem yapma gücü vermek 
anlamına gelir. Oysa Topluluk’ta böyle bir yetki yaratma gücüne sahip olan 
işlemler, tüzüklerdir. Dolayısıyla süresi içinde yönergeleri iç hukuka geçiren bir 
işlemin yokluğunda tüketiciler, böyle bir yönergeye dayanarak ulusal 
mahkemelerde, işlemin iptalini ileri süremezler288 

ATAD’ın bu görüşü, AT hukukunun etkili bir şekilde uygulanması 
amacına ters düşmektedir. Bu davadaki ATAD hukuk sözcüsü Lenz, yatay 
etkinin reddedilmesinin kişilerin hukuk önündeki eşitliği ilkesine de ters 
düştüğünü belirterek, yatay etkinin tanınması lehinde görüş belirtmiştir.289 Dori 
kararı ile ATAD’ın yatay etkiyi reddetmesinin politik nedenlere de dayandığı 
iddia edilmektedir. Yönergelerde doğrudan etkinin dayanağı olarak, ATAD, AT 
Antlaşması’nın 249. maddesindeki yönergelerin üye devletleri bağlayıcı 
özelliğini göstererek, Antlaşma metni ile bağlı kalma eğiliminde olduğu 
izlenimini vermiştir. Özellikle 1992 yılında Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi’nin Antlaşma metinlerinde belirtilen yetkilere bağlılık konusunda 
gösterdiği duyarlılıktan sonra, ATAD’ın yönergelere yatay etki tanıyarak, 
Antlaşma metni dışına çıkma konusunda üye ülkelerin tepkisini çekmek 
istemediği iddia edilmektedir.290  

ATAD, yatay etki yokluğunun yol açtığı anomalinin giderilebilmesi için 
birtakım çözümler getirmiştir. Bu çözümlerden biri devlet kavramının 
kapsamının genişletilmesidir. Bu çerçevede, ATAD, aleyhine dava açılan devlet 
organının ya da kurumunun, ilgili yönergeyi iç hukuka geçirmede ihmali olması 
şartını aramamaktadır. Ayrıca bireyle devlet arasındaki ilişkide devlet gücünün 

                                                 
286 Ibid., paragraf: 48. 
287 Case C- 91/92 Dori v. Recreb Srl., (1994) ECR 3325.  
288 Ibid., paragraf: 24-25. 
289 Weatherill, 1996, s. 131. 
290 Ibid., s.132. 
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kullanılıp kullanılmadığı da önemli değildir. İş sözleşmesi gibi özel hukuk 
alanına giren bir sözleşmenin yapılmış olması bile, bu işlemi devletle birey 
arasında ilişki saymak için yeterlidir. İşlemin, idare hukuku anlamında bir idari 
işlem olmasına da gerek yoktur. Devletin özel hukuk alanındaki işlemleri de 
dikey etki kapsamında ele alınmaktadır.291 Ayrıca, ATAD, 1989 yılında verdiği 
bir kararında292 devletin merkezi yönetim dışında kalan tüm organlarının da, 
belediyeler de dahil olmak üzere, devlet kavramı içinde değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir.293 

1990 yılında Foster v. British Gas Plc.294 davasındaki kararı ile ATAD, 
‘devlet organı’ kavramının nasıl belirleneceği konusuna açıklık getirmiştir. 
Buna göre: 

Mahkeme, bir çok koşulsuz ve açık normlar taşıyan yönergelere dayanarak, 
devletin otorite ve denetimi altında işlem yapan ve bireylerden daha farklı ve 
özel yetkiler kullanan organ ve kuruluşlar aleyhine hak iddiasında 
bulunulabileceğini belirtmiştir... Bundan hareketle, yasal statüsü ne olursa 
olsun, devletin yaptığı yasalarla kamu hizmeti verme yükümlülüğü taşıyan ve 
bu amaçla özel yetkilerle donatılan... Kurumlar aleyhine, her olayda, 
yönergelerin etkisinden yararlanılabilir.295 

Bu kararlardan da görüldüğü gibi, doğrudan etki alanını genişletmek için 
ATAD, devlet kavramının kapsamını genişletmeye çalışmaktadır. Ancak, bu 
çabalar yatay etkinin reddedilmesinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya 
yeterli değildir. Bu olumsuzluğu azaltmak için ATAD’ın ortaya koyduğu bir 
başka çözüm de ‘dolaylı etki’ kavramı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Dolaylı etki kavramı, ulusal mahkemelerin, yönergenin uygulanamadığı 
bireyler arası ilişkilerde, ulusal hukuku olabildiğince yönerge ışığında 
yorumlamalarını ve yorum yoluyla yönergedeki sonucun sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Ulusal mahkemelere yüklenen bu görevin hukuki dayanağı 
olarak da, üye ülkelerin AT tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini 
öngören AT Antlaşması’nın 10. maddesi gösterilmiştir.296  Bu kavram Von 

                                                 
291 T.C Hartley, The Foundations of the European Community Law, Oxford: Clarendon Press, 
1994, s. 218. 
292 Case 103/88, Fatelli Costanzo SpA v. Comune di Milano, (1989) ECR 1839. 
293 Ibid., paragraf: 31. 
294 Case C- 88/89, A. Foster and Others v. British Gas Plc., (1990) ECR I – 3313. 
295 Ibid., paragraf: 18, 20. 
296 Ibid., paragraf: 22. 
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Colson297 davası ile ortaya konduğundan Von Colson prensibi adı ile de 
anılmaktadır. Buna göre: 

Üye devletler, yönergenin amacına ulaşması için, ulusal mahkemelerde 
etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacak hukuki işlemleri yerine getirmek 
yükümlülüğü altındadırlar.... Bu taahhüt devletin yargılama faaliyeti yapan 
mahkemeleri de dahil, tüm organları için bağlayıcıdır. Bundan hareketle, ulusal 
mahkemeler, iç hukuku uygularken 189. maddenin üçüncü paragrafında 
belirtilen amaca ulaşmak için yönergenin lâfzını ve amacını göz önüne almak 
zorundadırlar... Yönergeyi iç hukuka geçiren ulusal normu, Topluluk hukukuna 
uygun olarak yorumlamak yükümlülüğünde bulunan ulusal mahkemeler, ayni 
şekilde ulusal normları da yönerge ışığında yorumlamak zorundadırlar.298 

Dolaylı etki prensibinin uygulanması birtakım sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Yorum gerektirmeyecek kadar açık bir ulusal norm, yönerge 
ışığında nasıl yorumlanacaktır? Kişilerin cezai sorumluluğunun artırılması söz 
konusu olduğu zaman yorum geçerli olacak mıdır? Yorum yapılırken hangi 
yorum kuralları ve ilkeleri uygulanacaktır? 1990 yılında verdiği bir kararında 
ATAD, ulusal normun ‘mümkün olduğu ölçüde’ yönerge ışığında 
yorumlanabileceğini belirtmiştir.299 Bu anlamda ulusal yargıçlardan, ulusal 
normu tekrar yazmaları ya da yasa koyucu yerine geçerek tamamıyla 
değiştirmeleri beklenmemektedir. Kişilerin cezai sorumluluğunu artıran bir 
yönergenin söz konusu olması durumunda ise kanunların geriye yürümezliği 
ilkesinin göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır. Yine ayni davada ATAD, 
yorumun Topluluk tarafından kabul edilen hukukun genel prensipleri ışığında 
yapılması gerektiğini belirtmiştir.300 Ancak hemen belirtmek gerekir ki, AT 
hukukunun özerkliği ilkesi gereği, ulusal hukuk ve AT hukuku birbiri içine 
karışmadığından, AT hukuku kendi prensipleri ışığında, ulusal hukuk ise kendi 
sitemi içindeki yorum ilkeleri ışığında yorumlanmaktadır. O nedenle, ATAD’ın 
ulusal hukukun AT hukuku ışığında yorumlanması konusundaki görüşü sadece 
bir öneri niteliğinde olabilir. 

Dolaylı etki prensibi, uygulanmasındaki pratik zorluklar nedeniyle, yatay 
etki yokluğunun olumsuz etkisini gidermede istenilen sonuçları her zaman 
verememektedir. Bu nedenle ATAD, hem üye devleti yönergeyi iç hukuka 

                                                 
297 Case 14/83, Von Kolson and Kamann v. Land Nordrhein – Westfalen, (1984) ECR 1891. 
298 Ibid., paragraf: 18. 
299 Case C- 106/89, Marleasing SA v. Commercial Internacionale de Alimentacion SA, (1990) 
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300 Case 80/86, Criminal Proceedings Against Kolpinhuis Nijmegen BV, (1987) ECR 3969, 
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geçirmeye zorlamak, hem de yatay etkinin kabul edilmemesi sonucu zarara 
uğrayan bireylerin, devlet tarafından tatmin edilmesi amacıyla üçüncü bir 
çözüm yolu olarak, yönergeyi iç hukuka geçirmeyen devletin sorumluluğunu 
öngören Francovich kuralını getirmiştir. Bu konu aşağıda ayrıntılı olarak 
inceleneceğinden burada sadece Francovich kuralının ana hatları belirtilecektir. 

ATAD’ın 1993 yılında Francovich301 davasında verdiği karar uyarınca, 
yönergeleri süresi içinde iç hukuka geçirmeyen devlet, belli şartlar altında, bu 
durumdan zarar gören bireylerin zararını karşılamak yükümlülüğü altındadır. 
AT Antlaşması’nda devletin bu konudaki sorumluluğu ile ilgili herhangi bir 
hüküm bulunmamasına karşın, ATAD, Antlaşmalarla kurulan sistemin böyle bir 
yükümlülüğü de beraberinde getirdiğini savunmaktadır.302 Böyle bir davanın 
hangi şartlar altında açılabileceği, uygulanacak kurallar ve amaçları aşağıda ele 
alınacaktır. Ulusal mahkemelerde devlet aleyhine açılacak böyle bir dava ile 
bireyler, yatay etki yokluğu nedeniyle başka bir birey aleyhine hak iddia 
edememekten kaynaklanan zararlarının karşılanmasını devletten 
isteyebileceklerdir. Böyle bir zararı karşılamamak için devletin yönergeyi süresi 
içinde iç hukuka geçirmesi gerekmektedir. 

Geliştirdiği tüm bu çözümlerle ATAD, AT hukukunun etkililiğini artırmayı 
amaçlamaktadır. AT hukuk sisteminin temel özelliklerinden olan doğrudan etki 
kavramı, özellikle öncelik ve doğrudan uygulanırlık kavramı ile birlikte 
değerlendirildiği zaman, AT hukukunun, üye ülke hukuk sistemlerindeki etkisi 
daha iyi anlaşılmaktadır. Doğrudan etki prensibinin üye ülke hukuk sistemlerine 
etkisi ve ulusal mahkemelerin bu süreçteki tutumlarının belirlenmesi için üye 
ülke uygulamalarının incelenmesi gerekmektedir.  

Öncelik kavramında olduğu gibi, burada da prensibin tam yerleşmesi ve 
uygulanması, ulusal mahkemelerin bu konuda aldığı tutuma bağlıdır. Bu 
nedenle ulusal mahkemelerin bu konudaki tutumlarının, doğrudan etki 
prensibinin uygulanması sırasında iç hukukta yaşanan sorunların ve bu 
sorunların nasıl aşıldığının incelenmesi gerekmektedir. 

III. DOĞRUDAN ETKİ PRENSİBİNİN ULUSAL 
MAHKEMELERCE UYGULANMASI 

AT hukukunun anayasallaşma sürecinin en önemli unsuru olan doğrudan 
etki prensibi, öncelik prensibi gibi, ATAD – ulusal mahkemeler işbirliği sonucu 
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geliştirilmiştir. Doğrudan etki prensibi sonucu, ulusal mahkemelere ‘AT 
mahkemesi’ kimliği verilmiş ve AT hukuku tarafından bireylere tanınan 
hakların güvence altına alınmasını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu 
yükümlülüğün hukuki dayanağı da ATAD tarafından belirlenmiştir. Yukarıda 
da incelendiği gibi, ATAD, bu yükümlülüğü, AT Antlaşması’nın 249 ve 10. 
maddelerine ve ayrıca AT hukukunun genel özelliklerine dayandırmıştır.  

Bu bölümde, çeşitli üye ülke uygulamaları incelenerek, AT hukukunda 
doğrudan etkisi prensibinin kabulünde hangi etmenlerin rol oynadığı ve 
doğrudan etki prensibinin ulusal hukuk sistemleri üzerindeki etkisinin ne olduğu 
incelenmeye çalışılacaktır. Üye ülkelerin, uluslararası hukuk – iç hukuk 
ilişkilerinde benimsemiş oldukları sistemin, doğrudan etki prensibinin 
kabulünde rol oynayıp oynamadığı ve ilgili ulusal anayasal normların bu sürece 
etkisi belirlenmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede doğrudan etki prensibinin 
uygulanışı sırasında ATAD ve ulusal mahkemeler ilişkisinin niteliği ve bu 
ilişkinin nasıl yürütüldüğü ile ilgili değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.  

A. BELÇİKA 

AT kurucu üyelerinden olan Belçika Anayasası’nın 167. maddesi, 
uluslararası anlaşmaların ancak Parlamento’nun onayından sonra iç hukukta 
etkili olabileceğini belirtmektedir. 1983 yılında kurulan ve sınırlı yetkileri olan 
bir anayasa mahkemesi olarak öngörülen Cour d’Arbitrage, onay yasalarının 
anayasaya uygunluğunu, dolaylı olarak da uluslararası anlaşmaların anayasaya 
uygunluğunu denetlemeye yetkilidir. Buna karşılık, herhangi bir uluslararası 
normun, bireylere hak ve yükümlülük getirip getirmediğini, yani doğrudan 
etkiye sahip olup olmadığını belirleme yetkisi, tüm Belçika mahkemelerine 
tanınmıştır. Bu çerçevede Parlamento tarafından onaylanan uluslararası 
anlaşmalar iç hukukun bir parçası haline gelmekte ve bireyler tarafından ulusal 
mahkemelerde ileri sürülebilmektedir. Bireyler, ayrıca, uluslararası anlaşmalara 
aykırı ulusal normların iptal edilmesini talep edebilmekte ve uluslararası 
anlaşmaları ihlâl eden kamu yönetimi aleyhine işlemin iptali ve tazminat davası 
açma hakkına sahip bulunmaktadırlar.303 Ulusal mahkemeler, ayrıca, ulusal 
normları olabildiğince, uluslararası anlaşmalar ışığında yorumlamaya çalışarak, 
devletin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini  sağlamaktadırlar.  

Uluslararası anlaşmalar için öngörülen onay sistemi, Topluluk 
Antlaşmaları için de uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Topluluk Antlaşmalarının 
Belçika hukuk sisteminde etkili olabilmesi için Parlamento’nun onayı 
gerekmektedir. Buna karşılık ATAD’ın, AT hukukunun doğrudan uygulanırlığı 
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ile ilgili kararları, Belçika mahkemeleri tarafından tartışma konusu 
yapılmaksızın uygulanmaktadır. Yönergelerin doğrudan etkisi konusunda da 
Belçika Danıştayı’nın- Conseil d’Etat- ATAD’ın konu ile ilgili görüşlerini 
kabul ettiği ve süresi içinde iç hukuka geçirilmemiş yönergelerin, iç hukukta 
etki doğurabileceğini benimsediğini söylemek mümkündür. Görüldüğü gibi, 
uluslararası hukukla ilgili genel yaklaşım, Belçika mahkemelerinin AT 
hukukunun doğrudan etkisi prensibini sorunsuz olarak kabul etmelerini 
sağlamıştır. Ayrıca, uluslararası anlaşmaların doğrudan etkiye sahip olup 
olmadığına karar verme yetkisine sahip olan Belçika mahkemeleri, AT 
hukukunun doğrudan etkisinin yorumu söz konusu olduğu zaman, konuyu 
ATAD’a havale etmeyi de kabul etmişlerdir. Hatta ATAD’ın yönergelerin 
doğrudan etkisini ortaya koyduğu Van Duyn kararından önce, 1968 yılında 
verdiği bir kararı ile Belçika Danıştayı yönergelerin doğrudan etkisini kabul 
etmiş ve uygulamıştır.304 

B. HOLLANDA 

Doğrudan etki prensibinin sorunsuz olarak uygulandığı ülkelerden biri de 
Hollanda’dır. Hollanda Anayasası uzun yıllar, uluslararası hukuk ve iç hukuk 
ilişkilerini düzenleyen herhangi bir hükme yer vermemiş, bu ilişki mahkeme 
kararları ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, uluslararası hukuk normlarının iç 
hukukta doğrudan etki yaratması, bir hukuki gelenek olarak benimsenmiştir. 
Ayrıca, dolaylı etki prensibinin öngördüğü ulusal normların AT hukuku ışığında 
yorumlanması ve Francovich kuralı uyarınca bireylerin zararının tazmin 
edilmesi, Hollanda hukukunda, genel çerçevede, AT’ndan önce de varolan 
hukuki uygulamalardır. Bu sistem, bugün de, genel olarak uluslararası hukuk 
için uygulanmaktadır. Bu nedenle Hollanda hukuk sisteminin AT hukukunun 
doğrudan etkisi prensibinden çok fazla etkilenmediği, dahası AT hukukuna 
olumlu katkılar getirdiği söylenmektedir.305 Ön karar davası yoluyla gönderdiği 
sorularda, doğrudan etki terimini ilk kullanan da Hollanda mahkemeleri 
olmuştur. Herhangi bir Topluluk normunun doğrudan etkiye sahip olup 
olmadığının belirlenmesi yetkisinin ATAD’a ait olduğu da Hollanda Yüksek 
Mahkemesi tarafından 1965 yılında verilen bir kararda onaylanmıştır.306 
Dolayısıyla, doğrudan etki konusunda ulusal yargıçta herhangi bir şüphenin 
oluşması durumunda, konu, ön karar davası yoluyla ATAD’a havale 
edilmektedir. Bu durum, genel olarak uluslararası anlaşma normlarına 
uygulanan sistemden farklılık göstermektedir. Herhangi bir uluslararası anlaşma 
normunun doğrudan etki yaratıp yaratmadığı ulusal mahkemelerce 
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kararlaştırılan bir konu olmasına karşın, AT hukuku söz konusu olduğunda 
ATAD’ın yetkili olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenlerle, Hollanda 
mahkemeleri hem ATAD’la işbirliği ilişkisi içine girmekte istekli davranmakta, 
hem de ATAD kararlarını uygulama konusunda olumlu tavır sergilemektedirler.  

C. FRANSA 

Monist doktrinin uygulandığı Fransa’da doğrudan uygulama ve etki 
prensibinin kabulünde problem yaşanmayacağı düşünülebilir. Ancak Fransa’nın 
monist doktrini, Parlamento merkezli hukuk sistemi nedeniyle tam olarak 
uygulamadığı görülmektedir. Fransız Anayasası’nın 55. maddesi uyarınca, 
uluslararası anlaşmaların iç hukukta etki doğurabilmesi için Fransız 
Parlamentosu tarafından onaylanması gerekmektedir.  

Öncelik prensibinin kabulünde olduğu gibi, doğrudan etki prensibinin 
kabulünde de en büyük zorluk Fransız Danıştayı’nda  – Conseil d’Etat-  
yaşanmıştır.  Danıştay, yönergelerin doğrudan etkisinin söz konusu olduğu 1978 
tarihli Cohn Bendit davasında bu konudaki görüşlerini ortaya koymuştur. Bu 
davada bir Alman vatandaşı olan Cohn Bendit, kendisine uygulanan bir idari 
işlemin, konu ile ilgili Topluluk yönergesine aykırı olduğunu iddia etmiştir. Bu 
iddiaya karşılık Fransız Danıştayı, AT Antlaşması’nın 249. maddesine 
dayanarak, yönergelerin sadece yöneldikleri üye devletleri, yönergedeki amaçla 
sınırlı olarak bağladıklarını ve bu nedenle bireyler tarafından ulusal 
mahkemelerde ileri sürülemeyeceğini belirtmiştir. Bu karar ATAD’ın Van Duyn 
davasındaki kararı ile açıkça çelişmektedir. Bu çelişkiyi açıklamak için Fransız 
Danıştayı iki argüman ortaya koymuştur. Bunlardan biri AT Antlaşması’nın 
249. maddesinin bireylere hak yaratmadığı, sadece üye devletleri bağladığı 
şeklindeki 249. maddenin dar yorumudur. İkinci argümanı ile Danıştay, 
“Topluluk organlarının, üye ülkelerde doğrudan uygulanan kamu düzenine 
ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olmadığı” nı savunmuştur.307 Danıştay bu 
yorumu kamu düzenine ilişkin işlemlerde üye devletlere istisnai işlemler yapma 
yetkisi tanıyan AT Antlaşması’nın 46. maddesine (eski 56. madde) 
dayandırmaktadır. Bu kararı ile Danıştay, Topluluk ile üye ülkeler arasındaki 
dengeyi korumaya çalışmaktadır. Danıştay, kamu düzeni gibi hassas bir konuda, 
yönergelere doğrudan etki tanımanın, Topluluk yetkilerini aşacağını ve 
Toplulukla üye devletlerarasındaki yetki bölüşümünü, Topluluk lehine 
değiştireceğini iddia etmiştir.308  Cohn Bendit davasından 6 yıl sonra, 1984 
yılında, yönergeyi iç hukuka geçiren idari işlemin, yönergedeki amaca aykırı 
olduğu iddiasıyla açılan bir davada, Danıştay, davacı lehine karar vermiş ve 
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yönergeyi iç hukuka geçiren idari işlemin, yönergeye aykırılıktan dolayı,  
iptaline karar vermiştir. Ancak Danıştay, Cohn Bendit davasındaki durumun 
farklılığına dikkat çekerek o davadaki görüşünün devam ettiğini 
vurgulamıştır.309 Cohn Bendit davasında, Topluluk yönergesini iç hukuka 
geçiren herhangi bir iç hukuksal işlem mevcut değildir. Cohn Bendit davasında 
iptali talep edilen işlem, Topluluk yönergesine aykırılığı iddia edilen bireysel 
bir idari işlemdir. Oysa 1984 yılındaki davada, söz konusu olan bireysel bir 
idari işlemin iptali değil, yönergeyi iç hukuka geçiren hukuki işlemin iptalidir. 
Fransız Danıştayı’nın yönergelerde doğrudan etkiyi kabul ettiğini söylemek 
mümkün değildir. Ancak 1985 yılında verdiği bir kararında, Danıştay, herhangi 
bir yönergeye aykırı ulusal düzenlemelere dayanılarak yapılan idari işlemlerin 
geçersiz olabileceğini belirtmiştir.310 

İç hukuktaki bu gelişmelere paralel olarak, bu dönemde Fransa, 
yönergelerin iç hukuka geçirilmesi konusunda, AT Komisyonu tarafından da 
zorlanmaktadır. 1983 yılında Komisyon, Fransa’nın AT hukuku tahtındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile AT Antlaşması’nın 226. 
maddesine dayanarak, ATAD önünde, Fransa aleyhine ihlâl davası açmıştır.311 
Fransa’nın tütün ihracı ile ilgili bir yönergeyi iç hukuka gerektiği gibi 
geçirmediği ve yönergeyi iç hukuka geçiren normun, yönerge amaçları ile 
bağdaşmadığı gerekçesi ile açılan bu davada ATAD, Fransa’nın yönerge ile 
getirilen yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar vermiştir. Bu karara 
karşın Fransız Danıştayı, söz konusu ulusal norma dayanılarak yapılan idari 
işlemi onaylayarak ATAD kararını göz ardı etmiştir. Parlamento’nun da söz 
konusu ulusal normu değiştirmemekte ısrar etmesi üzerine, Komisyon, 1988 
yılında Fransa aleyhine ikinci bir ihlâl davası açmıştır. Bu gelişmeler ışığında 
Fransız Danıştayı, yönergelerle ilgili içtihadını yeniden gözden geçirmek 
durumunda kalmıştır. Danıştay’ın içtihadını yeniden gözden geçirmesinin bir 
diğer nedeni de, bu süre içinde diğer üye ülkelerin, özellikle Alman ve İtalyan 
üst derece mahkemelerinin, doğrudan etki prensibinin kabulü yönünde kararlar 
almış olmasıdır.  Bu durum diğer üye ülke vatandaşlarının AT hukuku 
karşısındaki durumları ile Fransız vatandaşlarının durumu arasında farklılığa 
yol açmıştır. Bu da Danıştay’ın üzerindeki baskının artmasına neden 
olmuştur.312 Tüm bunlara ek olarak, 1992 yılına kadar Ortak Pazar’ın 
tamamlanması hedefi çerçevesinde yüzlerce yönergenin iç hukuka geçirilmesi 
ve Danıştay tarafından uygulanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İhlâl davası 
ile karşılaşma olasılığını ortadan kaldırmak için Fransız Parlamento’su birtakım 
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davaları Danıştay’ın yetki alanından çıkarma gereğini duymuştur. 1987 yılında 
çıkarılan bir yasa ile Conseil de Concurrence aleyhine açılan davaların 
Danıştay’a değil, AT hukuku konusunda daha olumlu bir yaklaşım sergileyen 
Paris Temyiz Mahkemesi’ne açılması öngörülmüştür.313 

Tüm bu gelişmeler karşısında Danıştay’ın yönergelerle ilgili içtihadında bir 
değişim eğilimine girdiği görülmektedir. Danıştayın ATAD kararlarında 
öngörülen doğrudan etki kavramına en yakın verdiği karar 1989 tarihli Alitalia 
kararıdır.  Bu karara göre bireyler, idari organlardan, yönergelerde belirtilen 
yükümlülüklerini yerine getirmelerini, yani yönergeyi iç hukuka geçirmelerini 
talep edebilecekleri gibi, yönergelere aykırı işlem ve eylemlerin iptalini de 
isteyebileceklerdir.314 Buna karşın, bireyler, iç hukuka geçirilmemiş bir 
yönergeye dayanarak hak iddiasında bulunamayacaklardır. Fransız 
Danıştayı’nın kararlarından çıkan sonuca göre, yönergeyi iç hukuka geçirme ile 
ilgili bir işlemin yokluğunda, bireyler, yönergedeki hakları talep edemeyecek, 
ancak, yönergenin iç hukuka geçirilmesini isteyebilecekleridir. Bu durum 
doğrudan etki prensibinin bireylere uygulanmasını hem zorlaştırmış, hem de 
daha karmaşık bir hale getirmiştir. 

Yönergelere doğrudan etki tanınmasındaki bu zorluklar, AT hukukunun 
önceliği prensibinin kabulü sürecini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun 
nedeni Fransız hukuk sisteminin sadece doğrudan etkiye sahip normların iç 
hukuka önceliğini kabul etmiş olmasıdır.315 

Danıştay’ın bu tutumuna karşın, Fransız Yargıtayı’nın – Cour de Cassation 
–  ATAD’ın doğrudan etki konusundaki kararlarını uygulamakta herhangi bir 
sorun yaşamadığı söylenebilir.316 

D. ALMANYA 

Uluslararası hukuk – iç hukuk ilişkileri açısından düalist doktrini 
benimseyen ülkelerden biri olan Almanya’da doğrudan etki prensibinin, öncelik 
prensibine oranla daha çabuk benimsendiği söylenebilir. AT hukuku ile Alman 
hukuku arasındaki ilişkilerin ele alındığı davalarda, Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi, AT hukukunun ne iç hukukun, ne de uluslararası hukukun bir 
parçası olduğunu, kendine özgü, özerk bir hukuk sistemi oluşturduğunu kabul 
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etmiştir.317 Ayrıca ATAD’la Federal Anayasa Mahkemesi arasında, AT hukuku 
ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde bir yetki bölüşümü ve işbirliği ilişkisinin 
kurulması gerektiği belirtilmiştir.318 Bu çerçevede ATAD tarafından Topluluk 
normlarının yorumu konusunda verilen kararlar, Alman hukuk sistemi için 
bağlayıcı olarak görülmektedir. 

E. İTALYA 

Öncelik prensibinin kabulünde sorun yaşayan ülkelerden biri olan İtalya’da 
da doğrudan etki prensibinin kabulü daha kolay gerçekleşmiştir. AT hukuku 
başlangıçta uluslararası hukuk kapsamında değerlendirilmesine karşın, 
mahkeme kararları ile sonradan uluslararası hukuktan farklı bir konuma 
getirilmiştir. Ancak düalist doktrinin etkisi, AT hukuku- İtalyan hukuku 
ilişkilerinde etkisini sürdürmektedir.319  

Doğrudan etki prensibi açısından bakıldığı zaman, İtalyan Anayasa 
Mahkemesi’nin ATAD’ın bu konudaki içtihadını benimsediğini söylemek 
mümkündür. Doğrudan etki prensibinin ilk kez söz konusu olduğu 1970 
yılındaki davada İtalyan Anayasa Mahkemesi, AT Antlaşması’nın 249. maddesi 
uyarınca tüzüklerin iç hukuka geçirme işlemine gerek olmadan İtalyan hukuk 
sisteminde uygulanması gerektiğine karar vermiştir. Dahası Mahkeme, 
tüzüklerin, ulusal bir norm ile iç hukuka geçirilmesinin AT Antlaşması’nın 249. 
maddesine aykırı olacağını belirtmiştir.320 1985 yılında verdiği Granital kararı 
ile İtalyan Anayasa Mahkemesi, ATAD tarafından belirlenen doğrudan etki 
şartlarını taşıyan tüm AT hukuku düzenlemelerinin İtalyan hukuk sisteminde 
doğrudan etki yaratacağını öngörmüştür. Bu kararla yönergelerin doğrudan 
etkisi de ATAD’ın koyduğu ilkeler çerçevesinde İtalyan hukuk sisteminde 
herhangi bir problem yaşanmadan kabul edilmiştir.  ATAD tarafından 
yönergelerin doğrudan etkisi kabul edilmezden önce bile, İtalyan hukuk sistemi, 
yönergelerin doğrudan etkisini kabul etmiştir. 

Doğrudan etki prensibinin kabulü ile ilgili tek sorun, bir normun doğrudan 
etkiye sahip olup olmadığını tespit etmeye kimin yetkili olduğu ile ilgilidir. 
1991 yılında verdiği bir kararında, İtalyan Anayasa Mahkemesi, ATAD’ın, 
ulusal yargıçların ve İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki yetkiyi 
‘paylaştıklarını’ belirtmiştir.321 Ancak Anayasa Mahkemesi’nin doğrudan etki 
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prensibi ile ilgili olarak ön karar davası yoluyla ATAD’a başvuruda 
bulunmadığı ve ATAD’ın koyduğu ilkeler ışığında AT normunun doğrudan 
etkiye sahip olup olmadığını kendisinin belirlediği görülmektedir.322 

İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin doğrudan etki prensibi ile ilgili içtihadı, 
öncelik prensibinde olduğu gibi, İtalyan hukuk sisteminde önemli değişikliklere 
neden olmuştur. İtalyan hukuk sisteminin kabul ettiği ‘hukuk devleti’ anlayışı 
uyarınca, devletin tüm organları, Parlamento’nun çıkardığı yasaları 
uygulamakla yükümlüdürler. Ayrıca devletin tüm organlarının yetkilerinin 
kaynağı ulusal yasalara dayanmaktadır. Ancak, Anayasa Mahkemesi içtihadı 
uyarınca, tüm yargı ve idare organları, AT hukukunun doğrudan etkisi uyarınca, 
tüm eylem ve işlemlerinde ulusal normları değil, AT hukukunu uygulamakla 
yükümlüdürler. Dahası bu yükümlülük, herhangi bir ulusal norma değil, 
mahkeme kararlarına dayanmaktadır.323  

F.  İNGİLTERE 

Parlamento’nun üstünlüğü prensibinin egemen olduğu İngiltere’de, AT 
hukukunun doğrudan etkisinin kabulü aşamasında çok fazla problem 
yaşanmamıştır. ATAD’ın öngördüğü doğrudan etki şartları, İngiliz mahkemeleri 
tarafından uygulanmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, İngiltere’de de en çok 
üstünde durulan konu, yönergelerin doğrudan etkisidir. Yönergelerde dikey 
etkiyi kabul eden İngiliz mahkemeleri, yatay etkinin ATAD tarafından 
reddedilmesini olumlu karşılamaktadır.324 

G. DANİMARKA 

Uluslararası hukuk - iç hukuk ilişkilerinde düalist yaklaşımı benimsemiş 
olmasına karşın Danimarka hukuk sisteminin uluslararası sorumlulukların 
yerine getirilmesinde duyarlı bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Bu 
çerçevede Danimarka mahkemeleri, ulusal normları uluslararası anlaşmalar 
ışığında yorumlayarak, uluslararası hukukun iç hukuktaki etkisini artırmayı 
amaçlamaktadır. Uluslararası hukuka ilişkin bu yaklaşım, Danimarka hukuk 
sisteminin AT hukukunun doğrudan etkisi prensibini kabulünü kolaylaştırmıştır. 
ATAD’ın AT hukukunun kaynaklarının doğrudan etki şartları konusundaki 
içtihadı Danimarka mahkemeleri tarafından uygulanmaktadır. Dahası, 
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Danimarka mahkemeleri, bireylerin AT hukuku tahtındaki haklarının güvence 
altına alınmasını da kendi görevlerinin bir parçası olarak görmektedirler.325  

Danimarka mahkemeleri yönergelerin yatay etkisi konusunda ATAD 
kararlarına bağlı kalarak, yatay etkiyi reddetmektedirler. Dolayısıyla iç hukuka 
geçirilmemiş yönergelerin doğrudan etkisine dayanılarak bireylere 
yükümlülükler yüklenemeyeceği kabul edilmektedir. Danimarka, yönergeleri 
süresi içinde iç hukuka geçirmede en başarılı üye ülkelerden biri olarak 
görülmektedir.326  

H. FİNLANDİYA 

Uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkileri açısından düalist yaklaşımın 
benimsendiği Finlandiya’da uluslararası anlaşmaların iç hukukta etki 
doğurabilmesi için Parlamento’nun bir onay yasası ile uluslararası anlaşmayı iç 
hukuka geçirmesi gerekmektedir. Uluslararası anlaşmanın, Finlandiya 
Anayasası’na aykırı hükümler taşıması durumunda, iç hukuka geçirme işlemi 
‘İstisnai Yasa’ – Exemption Act- adıyla anılan özel bir prosedürle 
gerçekleşmektedir.327 Bu sayede anayasaya aykırı uluslararası anlaşmalar da iç 
hukukta etkili olabilmekte ve hem yasalar, hem de anayasa karşısında öncelikli 
bir konumda bulunmaktadır. Bu çerçevede AT Antlaşmaları da Finlandiya 
hukuk sistemine İstisnai Yasa prosedürü ile geçirilmiş bulunmaktadır. AT 
hukukunun doğrudan uygulanırlığı ve doğrudan etkisi prensipleri Finlandiya 
mahkemeleri tarafından, herhangi bir iç hukuki engelle karşılaşılmadan 
uygulanmaktadır. ATAD’ın yönergelerde yatay etkiyi reddeden içtihadı da 
Finlandiya mahkemeleri tarafından kabul edilmektedir.328 Tüm bunlara ek 
olarak Finlandiya mahkemeleri doğrudan etki prensibinin bir gereği olarak, 
ulusal normları AT hukuku ışığında yorumlamakta da herhangi bir sorun 
yaşamamışlardır. Bunun en önemli nedeni Finlandiya hukuk sisteminin, 
uluslararası hukuk için de ayni sistemi benimsemiş olmasıdır. İç hukuka 
geçirilmemiş yönergeler, iç hukuka geçirme süresinin dolmuş olmasına 
bakılmaksızın, ulusal normların yorumlanmasında göz önüne alınmaktadır.329 

 

 

                                                 
325 Biering, 2000, s. 933. 
326 Ibid., s.  959. 
327 Jaaskinen, 1999, s. 420. 
328 Ibid., s. 423. 
329 Ibid., s. 426. 
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I. DİĞER BAZI ÜYE ÜLKELER 

Lüksemburg anayasası, uluslararası hukuk – iç hukuk ilişkilerini 
düzenleyen herhangi bir hüküm içermemesine karşın, uluslararası anlaşmaların 
iç hukuktaki etkisi ile ilgili mahkeme kararları göz önüne alındığında, 
Lüksemburg hukuk sisteminin monist doktrini benimsediği görülmektedir.330 
1960 yılından başlayarak Lüksemburg mahkemeleri, kararlarında, AT 
hukukunun doğrudan etkisini kabul etmiş ve bunu AT hukukunun niteliğinin bir 
gereği olarak öngörmüştür.331 

Monist yaklaşımın benimsendiği İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da 
doğrudan etki prensibinin kabulünde, anayasal normların da olumlu etkisi ile, 
herhangi bir sorun yaşanmamıştır.332 Yunanistan Anayasası’nın 28. maddesi 
uyarınca uluslararası anlaşmalar iç hukukta doğrudan uygulanmakta ve ulusal 
normlar karşısında önceliğe sahip olmaktadır. İspanya Anayasası’nın 96. 
maddesi de benzer bir sistemi benimsemekte ve uluslararası anlaşmaların resmi 
gazetede yayımlanmak suretiyle iç hukukun bir parçası haline geldiğini 
belirtmektedir. Ayni şekilde Portekiz Anayasası’nın 8. maddesi de usulüne göre 
akdedilen uluslararası anlaşmaların resmi gazetede yayımlanmak suretiyle iç 
hukukun bir parçası haline geldiğini hükme bağlamaktadır. Yine ayni madde 
uyarınca, Portekiz’in üye olduğu uluslararası kuruluşların yetkili organları 
tarafından kabul edilen hukuki normlar Portekiz hukuk sisteminde herhangi bir 
hukuksal işleme gerek olmaksızın etkili olmaktadır.  

IV. DEĞERLENDİRMELER 

ATAD’ın doğrudan etki prensibi ile ilgili kararları sonucunda, özel veya 
tüzel kişilere, üye ülke hükûmetlerini ya da yetkililerini, AT hukukundan 
kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl ettikleri ya da yönergeleri gerektiği şekilde 
iç hukuka geçirmedikleri gerekçesi ile dava edebilme hakkı tanınmıştır. Dolaylı 
etki prensibi sonucunda ise, ulusal yargıçlar, iç hukuk normlarını, AT hukuku 
ışığında yorumlayarak, gerekirse ve mümkünse, yeniden formüle etme yetki ve 
görevi ile donatılmıştır. Bu şekilde yeniden formüle edilen ulusal normların 
kişiler arası uyuşmazlıklara uygulanması öngörülerek doğrudan etki kavramının 
etki alanı genişletilmeye çalışılmıştır.  Tüm bunlara ek olarak, ATAD’ın 1990 
yılında Francovich davasında verdiği kararı ile bireyler, devletin herhangi bir 
yönergeyi iç hukuka geçirmemesinden doğan zararlarının üye ülke hükûmeti 
tarafından tazmin edilmesini talep edebilme hakkını elde etmişlerdir. 
                                                 
330 Etienne, 1995, s. 6. 
331 Ibid., s. 15. 
332 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 122. 
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Ortaya konan bu hukuki tablo ATAD- ulusal mahkemeler ‘ortaklığı’ 
sonucu gelişmiştir.333 Bu ortaklıkta ATAD, doğrudan etki prensibinin hukuki 
çerçevesini oluşturmuş, uygulanmasını ise ulusal mahkemelere bırakmıştır. 
Dolayısıyla ATAD’ın öngördüğü teorik yapının uygulanması ve etkisi ulusal 
mahkemelere bağlıdır.  Ulusal mahkemeler ve ATAD ortaklığı iki tür ilişki 
yaratmaya elverişlidir: Hiyerarşik ilişki ve işbirliği ilişkisi. Teorik çerçevenin 
ATAD tarafından ortaya konulmuş olması ilk anda hiyerarşik bir ilişkinin 
varlığı izlenimini verebilir. Ancak ulusal mahkemelerin kararlarının ATAD 
tarafından onaylanması ya da kontrol edilmesine olanak verecek bir temyiz 
sistemi bulunmamaktadır. O nedenle, ATAD, ulusal mahkemelerin, doğrudan 
etki kavramının gereklerini yerine getirip getirmediğini denetleme ya da bu 
gereklere aykırı kararları iptal edebilme olanağına sahip değildir. Burada tek 
alternatif, Komisyon’un, AT hukukuna uygun davranmayan devlet aleyhine 
ATAD nezninde ihlâl davası açmasıdır. Ancak ATAD kararlarının ulusal 
mahkemelerce uygulanmadığı gerekçesi ile ATAD önüne getirilmiş herhangi 
bir ihlâl davası bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ATAD-ulusal mahkemeler 
ilişkisinin hiyerarşik bir ilişki değil, işbirliği ya da işbölümü ilişkisi şeklinde 
geliştiğini söylemek mümkündür. 

Üye ülke uygulamalarının önemli bir kısmının incelenmesi sonucunda bu 
ilişkinin, öncelik prensibinin aksine, önemli sorunlar yaşanmadan yürütüldüğü 
görülmektedir. Monist doktrinin benimsenmiş olduğu ülkelerden Belçika, 
Hollanda, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Lüksemburg’da; ulusal anayasal 
normlar ve yargısal içtihat sayesinde, AT hukukunun doğrudan etkisi sorunsuz 
olarak kabul edilmiştir. Bu ülkelerin uluslararası hukuka yaklaşımları, bu süreci 
olumlu etkilemiştir. Özellikle Belçika ve Hollanda’da uluslararası hukuk 
kuralları için de dolaylı etkinin kabul edilmiş olması ve devletin uluslararası 
anlaşmaları ihlâli durumunda, bireylere tazminat sorumluluğu prensibinin 
varlığı, AT hukukunun doğrudan etkisinin, iç hukukta herhangi bir değişikliğe 
gerek olmadan kabulünü sağlamıştır. Ancak, bu ülkelerde bile, Lüksemburg 
dışında, AT hukukunun doğrudan etkisi, ulusal anayasal normlara dayanılarak 
kabul edilmiş, salt AT hukukunun niteliklerine dayandırılmamıştır. Monist 
doktrine yakın bir yaklaşım sergileyen Fransa’da, sadece Danıştay, AT 
hukukunun doğrudan etkisini kabulde sorun yaratmıştır. 

Düalist doktrini benimseyen ülkelerde de AT hukukunun doğrudan etkisi 
konusunda sorun yaşanmamıştır. Ancak bu prensibin kabulü, üye ülkelerin 

                                                 
333 Alec Stone Sweet - James  A. Caporaso, “From Free Trade To Supranational Polity: The 
European Court and Integration”, European Integration and Supranational Governance, 
Wayne Sandholtz - Alec Stone Sweet (Eds.), New York: Oxford University Press, 1. Edition 
1998, içinde, s. 103. 



 101 

çoğunun hukuk sisteminde değişikliklere neden olmuştur. Özellikle dolaylı etki 
ve devletin bireylere karşı tazminat sorumluluğu ilkeleri, birçok üye ülke hukuk 
sisteminde yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Düalist 
yaklaşımı benimsemiş olmasına karşın, Danimarka ve Finlandiya’nın 
uluslararası hukukun dolaylı etkisini ve devletin bireylere karşı tazminat 
sorumluluğunu kabul etmeleri sonucunda, AT hukukunun doğrudan etkisi 
prensibi, bu ülkelerin hukuk sisteminde önemli değişikliklere neden olmamıştır. 
Bu gözlemler de gösteriyor ki, en azından AT hukukunun üye ülkelerde 
uygulanması bakımından monist – düalist yaklaşımların özel bir etkisi 
bulunmamaktadır. 

 



 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ATAD KARARLARI UYARINCA GÖREVLİ VE 
YETKİLİ MAHKEME OLARAK ULUSAL 

MAHKEMELER 

I. GENEL OLARAK  

AT hukukunun uygulanması, ATAD ve ulusal mahkemelerin ‘işbölümü’ 
sonucunda gerçekleşmektedir. Bu işbölümünde ATAD, birtakım 
uyuşmazlıkların yargı yeri olarak münhasır yetkiye sahiptir. AT hukukunun 
yorumu ve AT kurumlarının tasarruflarının geçerliliğinin belirlenmesi ile ilgili 
konular, üye ülkelerin Topluluk yükümlülüklerini ihlâl ettiği iddiası ile 
Komisyon veya diğer üye devletler tarafından açılan ihlâl davaları ve AT 
kurumlarının eylem ve işlemleri ile ilgili davalarda ATAD, münhasır yetkili 
mahkeme olarak öngörülmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra, ATAD, AT 
hukukunun uygulanmasında izlenecek ilkelerin ve AT hukukunun anayasal 
prensiplerinin belirlenmesi ile AT hukukunun üye ülkelerde tek örnek ve etkili 
bir şekilde uygulanmasının sağlanması konusunda önemli rol oynamaktadır. 

ATAD, ulusal mahkemeler ile bir işbölümü ve işbirliği ilişkisi geliştirerek, 
AT hukukunun özellikle bireylere uygulanmasını ulusal mahkemeler aracılığı 
ile sağlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, ulusal mahkemelere iki ana görev 
yüklemektedir. Bunlardan birincisi; AT hukukunun etkili bir şekilde 
uygulanabilmesinin sağlanması için AT hukukuna öncelik vermek ve bireylere 
AT hukuku ile tanınan hakların güvence altına alınmasını sağlamaktır. AT 
hukukunun önceliği ve doğrudan etkisi prensipleri ile formüle edilen bu 
yükümlülüğün yanı sıra ulusal mahkemeler, bazı uyuşmazlıkların çözümünde 
görevli ve yetkili mahkeme olarak öngörülmektedir. ATAD’ın yargı yetkisinin 
bu tür uyuşmazlıkları içermesindeki pratik ve yasal zorluklar, AT hukukundan 
kaynaklanan bazı davaların ulusal mahkemeler önüne getirilmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. AT Antlaşması’nın 240. maddesi (eski 183. madde) uyarınca, 
ATAD’ın yetkisinin Kurucu Antlaşmalarda saklı tutulduğu haller dışında kalan 
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konularda üye devletlerin ulusal mahkemeleri yetkilidir.334 Bu genel ifadeye 
karşın, ATAD ve Kurucu Antlaşmalar, iki alanda ulusal mahkemlerin özellikle 
yetkili olduğunu belirtmektedir. 

Bunlardan birincisi, AT hukukunu uygulamayan ya da eylem ve 
işlemlerinde AT hukukuna aykırı davranan devlet aleyhine açılması öngörülen 
iptal ve bireysel tazminat davalarıdır. Bu davalar, devletin AT hukukuna aykırı 
eylem ve işlemleri ya da Topluluk yönergelerini süresi içinde iç hukuka 
geçirmemesi nedeniyle zarara uğrayan bireylerin devlet aleyhine açtığı tazminat 
ve iptal davalarıdır. Bunlar, ‘devletin sözleşme dışı sorumluluğu’ olarak 
nitelendirilmektedir.335 Bu sorumluluğun kaynağı, nasıl ortaya çıktığı ve ulusal 
mahkemelerce uygulanacak tazminat ilkeleri ATAD tarafından 
belirlenmektedir. Bu bölümde, özellikle ATAD’ın Francovich kararı ile 
oluşturulan devletin sorumluluğu prensibi incelenecektir. Bu sorumluluk 
çerçevesinde ATAD tarafından öngörülen tazminat ilkeleri ve ulusal hukukun 
özerkliği ilkesine getirilen kısıtlamalar incelenecek; daha sonra da üye 
ülkelerden örneklerle, ulusal mahkemelerin bu yükümlülüğü nasıl uyguladığı 
araştırılacaktır.  

Ulusal mahkemelerin yetkili mahkeme olarak öngörüldüğü ikinci tür 
uyuşmazlıklar ise, rekabet hukuku alanında AT Antlaşması’nın 81 ve 82. 
maddelerinin (eski 85 ve 86. maddeler) uygulanmasından kaynaklanan ve 
bireyler tarafından açılması öngörülen sözleşmenin iptali ve tazminat 
davalarıdır. Aslında bu davaların, ulusal mahkemeler önüne getirilmesi ilgili 
maddelerin doğrudan etki yaratma niteliklerinin sonucudur. Bu maddelerle 
amaçlanan, AT içindeki rekabeti bozucu ya da kısıtlayıcı eylemlerin ve 
anlaşmaların önlenmesidir. Ulusal mahkemeler, AT Antlaşması’nın 81 (1). ve 
82. maddelerine aykırı anlaşma ve eylemlerin geçersizliğinin belirlenmesi için 
bireyler tarafından açılacak davalara bakmaya yetkilidirler. Ayrıca, ulusal 
mahkemelerin rekabet hukuku alanında Komisyon’la işbirliği yapmalarını 
öngören bir de Not336 bulunmaktadır. Ancak bu alanda uygulanacak ilkeler ve 
ulusal mahkemelere yüklenen yükümlülük ATAD kararları ile geliştirilmiştir. 
Bu bölümde öncelikle rekabet hukukunun uygulanmasında Komisyon ve ulusal 

                                                 
334 Arat, 1989, s. 34. 
335 Josephine Steiner, “From Direct Effects to Francovich: Shifting Means of Enforcement of 
Community Law”, European Law Review, 1993, Vol. 3, s. 12; Jonas Tallberg, “Supranational 
Influence in EU Enforcement: The ECJ and the Principle of State Liability”, Journal of 
European Public Policy, 2000, Vol. 7, s. 108.  
336 OJ C39/5 “AET Antlaşması’nın 85 ve 86. maddelerinin Uygulnamsında Ulusal Mahkemeler 
ve Komisyon Arasındaki İşbirliğine İlişkin Not” (Notice on Cooperation Between National 
Courts and the Commission in Applying Articles 85 and 86 of the EEC Treaty) (1993), Not’un 
tam metni ile ilgili olarak bakınız, Weatherill, 2001, s. 530 – 538. 



 105 

mahkemelerin görev ve yetkileri incelenecek, daha sonra da ulusal 
mahkemelerin bu konudaki uygulamaları, üye ülke örnekleri ile ele alınacaktır. 

II. AT HUKUKUNU UYGULAMAYAN DEVLETE KARŞI AÇILAN 
BİREYSEL TAZMİNAT DAVALARI 

Üye devletlerin AT hukukuna aykırı eylem ve işlemlerinden zarar gören 
bireylere tazminat ödemekle yükümlü oldukları konusunda Antlaşmalarda 
herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Hukukun genel ilkelerinin gereği olarak 
her ülkenin haksız fiil hukukunun varlığına karşın, AT hukukuna özgü bu 
yükümlülüğün ilkeleri ATAD içtihadı ile oluşturulmuştur. ATAD, bu 
yükümlülüğün kaynağı olarak AT Antlaşması’nın 10. maddesini ve Kurucu 
Antlaşmalar’ın kurduğu hukuk sisteminin gereklerini göstermektedir. Kurucu 
Antlaşmalarda, üye devletlerin AT hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini 
ihlâl etmeleri ile ilgili iç hukukta doğacak sonuçlara ilişkin hüküm 
bulunmaması, ATAD’a bu konuda geniş yetkiler sağlamıştır. ATAD’a göre 
doğrudan etki prensibini taşıyan her norm, devletin sözleşme-dışı 
sorumluluğunu da içermektedir.337 

Doğrudan etki prensibinin amaçlarından biri de, AT hukukunun bireyler 
aracılığı ile iç hukukta uygulanmasını sağlamaktır. AT hukukunun etkili bir 
şekilde uygulanması, AT hukukunun üye devlet tarafından ihlâl edilmesi 
durumunda, etkili yaptırım ve tazmin olanaklarının varlığını gerektirmektedir.  
Bu amaçla, ATAD, devletin AT hukukunu ihlâli nedeniyle zarara uğrayan 
bireylerin, ulusal mahkemeler önünde, tazminat davası açabileceğini 
öngörmüştür. Esasen doğrudan etki prensibi, AT hukukunun uygulanmasında 
asgarî bir zorlama sağlamakta ve tek başına yeterli olmamaktadır. Ulusal 
mahkemelerde hak arama olanağı, doğrudan etkiye sahip normlarla sınırlı 
tutulduğundan, bireylerin AT hukukundan kaynaklanan tüm haklarının güvence 
altına alınması olanağı tanımış olmamaktadır.338 

Kurucu Antlaşmalar, tüzük ve kararlar iç hukukta doğrudan 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla, yönetimin hukuka uygun eylem ve işlemlerde 
bulunma yükümlülüğü, doğrudan uygulanır AT hukuku normlarına uymayı da 
içermektedir. Yönetimin hukuka aykırı eylem ve işlemlerden dolayı bireylere 
karşı sorumluluğu, farklı sorumluluk ilkeleri ile olsa da tüm üye ülkelerde 
mevcuttur. ATAD, AT hukukuna aykırı eylem ve işlemlerin tazmini ile ilgili 
davalarda ulusal yargı organlarının yargılama hukuku konusunda kendi ülke 

                                                 
337 Steiner, 1993, s. 4. 
338 Kapteyn - Von Themaat, 1998, s. 566. 
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hukuklarına tâbi olduklarını prensip olarak kabul etmekte ancak bu prensibe 
birtakım sınırlamalar getirmektedir. 

Üye ülke hukuk sistemleri için yeni sayılabilecek sorumluluk, ATAD’ın 
özellikle yönergelerin iç hukuka geçirilmemesi ile ilgili olarak ortaya koyduğu 
devletin sorumluluğu prensibidir. Böyle bir sorumluluğun şartları ve tazminat 
ilkeleri, ATAD kararları ile belirlenmektedir. Bu kısımda, öncelikle Francovich 
kararı ile oluşturulan devletin bireylere karşı tazminat sorumluluğu ele alınacak 
ve bu çerçevede ulusal hukukun özerkliği ilkesi incelenecektir. Daha sonra ise 
ATAD’ın devletin sorumluluğu ile ilgili kararlarının üye ülke mahkemelerince 
nasıl uygulandığı üzerinde durulacaktır. 

A. ATAD TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN DEVLETİN 
SORUMLULUĞU PRENSİBİ 

Üye devletin, AT hukukunu ihlâl etmesi nedeniyle zarara uğrayan 
bireylerin zararını tazmin yükümlülüğü ATAD tarafından birçok davada 
öngörülmüştür. Örneğin,  1975 yılında verdiği bir kararında, ATAD, üye 
devletin, AT hukukunu ihlâl etmesi nedeniyle, bireylerin uğradığı zararı 
tazminle yükümlü olduğunu belirtmiştir.339  

Devletin sorumluluğu prensibinin ATAD tarafından geliştirilmesinden 
önce, bireylere, doğrudan etki prensibi uyarınca ulusal mahkemelerde tanınan 
hukuki koruma olanakları çok zayıftı ve sınırlı şartlar altında tazminat söz 
konusuydu. Devletin sorumluluğu prensibinin ortaya çıkmasından sonra mevcut 
hukuki koruma yollarının zayıflıkları giderilmiş ve bireylere, AT hukukunu 
ihlâl eden devlet aleyhine tazminat davası açma hakkı tanınmıştır. Bu sayede 
üye devletin AT hukukunu etkili bir şekilde uygulaması ve ihlâl durumunda 
bireylerin zararının telâfi edilmesi güvence altına alınmaya çalışılmıştır.340 Her 
ne kadar AT Antlaşması’nın 226, 227 ve 228. maddeleri uyarınca, AT 
hukukunu ihlâl eden üye devlet aleyhine ATAD nezninde ihlâl davası açma ve 
ihlâli tespit edilen devleti para cezasına çarptırma olanakları bulunsa da, AT 
hukukunun etkililiğinin sağlanması için bu olanaklar yetersiz kalmaktadır. Bu 
prosedürlerin işleyişindeki yavaşlık ve uygulanacak yaptırımların eksikliği, 
ATAD’ı daha etkili bir zorlama sistemi geliştirmeye itmiştir.341 Ayrıca, ATAD 
nezdinde devlet aleyhine açılan ihlâl davalarında yalnızca üye devletin AT 
hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanıp, ihlâle 

                                                 
339 Case 60/75 Carmine Antonio Russo v. Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo 
(AIMA), (1976) ECR 45, paragraf: 9. 
340 Tallberg,, 2000, s. 110. 
341 Steiner, 1993, s. 3. 
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yol açan yönetsel ya da yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırılması dolaylı 
olarak sağlanabilmektedir (AT Antlaşması md.228).342 Maastricht Antlaşması 
ile ATAD’a, üye devlet aleyhine para cezası verme olanağı sağlanmış olsa bile, 
bu olanaklar söz konusu yönetsel ya da yasal işlemin ulusal alanda ortaya 
çıkardığı sonuçları ortadan kaldırmada yetersiz kalmaktadır. Zarara uğrayan 
bireyin zararının karşılanması, ATAD’ın üstünde ısrarla durduğu etkili bir 
koruma sisteminin gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 
Francovich kararının en önemli özelliği, bir ‘yaptırımı’ öngörmüş olmasıdır.343 
Devletin sorumluluğu prensibi ile ATAD, AT hukukunu ihlâl eden devlete, 
ulusal mahkemeler aracılığı ile bir yaptırım uygulanmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır.344 Devletin sorumluluğu prensibi, AT hukukunun üye 
ülkelerde uygulanmasının denetlenmesinde, ulusal mahkemelere duyulan 
gereksinimin artmasının bir sonucu olarak da karşımıza çıkmaktadır. ATAD’ın 
dava yükünün giderek artması, ihlâl davalarının uzun zaman alması, ulusal 
mahkemelerin AT hukukunun uygulanmasının güvence altına alınmasında daha 
fazla görev almaları sonucunu doğurmuş ve üye devletlerin AT 
yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması bireyler ve ulusal mahkemeler 
aracılığı ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.345 

Devletin sorumluluğu ile ilgili en ayrıntılı karar Francovich davası 
sonucunda verilmiştir. Francovich davası, İtalyan hükûmetinin, işverenin iflası 
durumunda işçilerin alacaklarının korunması ile ilgili bir yönergeyi iç hukuka 
geçirmemiş olmasından kaynaklanan bir davadır. Yönergenin, belirlenen sürede 
İtalyan hukukuna geçirilmemiş olması nedeniyle, Komisyon, İtalya aleyhine 
ATAD nezdinde dava açmış ve ATAD İtalya’nın konu ile ilgili yükümlülüğünü 
ihlâl ettiği yönünde tespit kararı vermiştir. Bu karara karşın, 1991 yılına kadar, 
İtalya, yönergeyi iç hukuka geçirmemekte ısrar etmiştir. 1991 yılında 
Francovich isimli bir İtalyan vatandaşı, bu yönergeye dayanarak, hem işvereni 
Bonifaci,  hem de İtalyan hükûmeti aleyhine, ulusal mahkemede dava açmıştır. 
Davaya bakmakta olan İtalyan mahkemesi, bu konu ile ilgili iç hukukta 
herhangi bir tazminat ya da benzeri hukuki koruma yolu bulunmaması 
nedeniyle, ATAD’a ön karar davası yoluyla başvurarak ilgili yönergenin 
doğrudan etki yaratıp yaratmadığını ve yönergeyi gereği gibi iç hukuka 

                                                 
342 Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Hukukunda Üye Devletlerin Bireylere Karşı Tazminat 
Sorumluluğu ve Bu Konudaki Uygulamalar, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 
1998, s. 5. 
343 Carol Harlow, Francovich and the Problem of Disobedient State, European University 
Institute Working Paper Series, RSC No: 96/62, 1996, s. 10. 
344 Tallberg, 2000, s. 113. 
345 Andrea Biondi, “European Court of Justice: Effectiveness Versus Efficiency: Recent 
Developments on Judicial Protection in EC Law”, European Public Law, 2000, Vol. 6, Issue. 3, 
s. 316. 
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geçirmeyen devletin, işçilerin bu yönergenin 3. maddesi uyarınca almaya hak 
kazandıkları ücreti ödemekle yükümlü olup olmadığını sormuştur. Bu başvuru 
üzerine ATAD, öncelikle ilgili yönergenin doğrudan etki yaratmaya elverişli 
olmadığı tespitinde bulunmuş, ancak, buna karşın, devletin zarara uğrayan 
bireylere karşı sorumlu olacağını belirtmiştir. ATAD’ın bu konudaki kararı 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

... AT hukukunu uygulamakla yükümlü olan ulusal mahkemeler, bu 
normların tam olarak etkili olabilmesi ve bireylere tanınan hakların güvence 
altına alınması ile de yükümlüdürler: (Bakınız Case 106/77 Simmenthal ve Case 
C-213/89 Factortame). 

...Bireylerin, üye devletin sorumlu olduğu zararlarının tazminini talepten 
alıkoyulmaları, AT normlarının etkililiğini ve bireylere tanınan hakların 
korunmasını zayıflatacaktır. 

.... Bu davada olduğu gibi, AT normlarının etkililiğinin, üye devletin bazı 
işlemleri gerçekleştirmesine bağlı olduğu ve bu işlemlerin yokluğunda 
bireylerin AT normu ile getirilen haklarını kullanamamaları durumunda, üye 
devletin tazminat sorumluluğunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Bu noktadan hareketle, devletin AT yükümlülüklerini ihlali nedeniyle 
bireylerin uğradığı zararı tazmin yükümlülüğü, Antlaşmaların kurduğu sistemin 
bütünlüğü içinde yer almaktadır. 

Böyle bir sorumluluğun bir diğer kaynağı da üye devletlere AT 
hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek için tüm önlemleri 
almalarını öngören AT Antlaşması’nın 5. maddesine dayanmaktadır. AT 
hukukunun ihlali nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırı sonuçların bertaraf 
edilmesi yükümlülüğü de bu önlemlerin içinde yer almaktadır. 

.... Üye devletlerin, AT hukukunu ihlali nedeniyle zarara uğrayan bireylerin 
zararını tazminle yükümlü olmaları AT hukukunun bir prensibidir.346 

Görüldüğü gibi, ATAD, devletin tazminat yükümlülüğünü doğrudan 
doğruya bir Antlaşma maddesine değil, yine kendi içtihadına dayandırmaktadır. 
ATAD’a göre üye devletlere Topluluk yükümlülüklerini yerine getirme ödevi 
yükleyen AT Antlaşması’nın 10. maddesi ve Antlaşmaların bütününün kurduğu 
sistem, devletin tazminat sorumluluğu prensibini ortaya çıkarmaktadır. Bu 

                                                 
346 Cases C-6/90 & C-9/90, (1991) ECR I – 5357, paragraf: 31-36.  
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yönüyle ATAD’ın AT Antlaşması’nın 10. maddesini üye ülkelerin sorumluluğu 
için sıkça kullandığı ve bu maddeyi bir ‘anayasal prensip’ haline getirdiği 
söylenmektedir.347 Öte yandan, ATAD’ın ileri sürdüğü hukuki dayanakların çok 
zayıf olduğu ve bu durumun AT politik yapısını olumsuz etkilediği de iddia 
edilmektedir.348 

AT hukukunun bireylere birtakım hak ve görevler yüklemesi ve ulusal 
mahkemelerin bu hakların güvence altına alınması ile görevlendirilmesi, 
devletin tazminat sorumluluğunu doğurmaktadır. Böyle bir sistem, ATAD’ın 
doğrudan etki kavramı ile ilgili içtihadına uygun düşmekte ve herhangi bir 
çelişki yaratmamaktadır; tam tersine, üye devletin AT hukukunu uygulamaya 
zorlama sistemini tamamlamaktadır.349 Ayrıca, yönergelerde yatay etkinin 
reddedilmesinin doğurduğu olumsuz sonuçlar da telâfi edilebilmektedir. Bu 
bağlamda Francovich kararı, ATAD’ın uzun yıllar içinde geliştirdiği doğrudan 
etki ve öncelik prensiplerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Francovich kararında ATAD, üye devletin AT hukukunu ihlâlinden genel 
olarak sözetmekte ve bu ihlâli sadece yönergelerin uygulanması ile sınırlı 
tutmamaktadır. O nedenle, üye ülkelerin AT hukuku ile ilgili her ihlâli, belli 
şartların varlığı koşulu ile, tazminat sorumluluğuna yol açabilmektedir. 
Francovich kararı ile getirilen sistemin iki ana amacı vardır: Bireylere AT 
hukuku ile tanınan hakların etkili bir güvence altına alınması ve üye devletin 
AT hukuku yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması. Bu iki amaç 
gözönüne alındığında, ihlâl kavramının tüm AT hukuku yükümlülüklerini 
kapsaması gerektiği düşüncesi öne çıkmaktadır.350 Bu çerçevede, ihlâlin 
devletin hangi organı tarafından gerçekleştirildiğinin de bir önemi yoktur. Bu 
ihlâl, yönetimin AT hukukuna aykırı eylem ve işlemleri sonucunda 
oluşabileceği gibi, yasama organının bir ihmali neticesinde de ortaya 
çıkabilmektedir. Dahası, Köbler351 kararı ile ATAD, ulusal yüksek 
mahkemelerin AT hukukunu ihlâli nedeniyle devletin sorumlulu 
tutulabileceğini belirterek yargının AT hukukunu ihlâli neticesinde de devletin 
sorumluluğunu ortaya koymuştur. Çok yeni olan Köbler kararının ulusal 
mahkemelerde uygulanışına ilişkin herhangi bir örneğe henüz 
rastlanmadığından şimdilik inceleme dışı tutulmuştur.   

                                                 
347 G. Bebr, “Francovich v Italy, Bonifaci v Italy”, Common Market Law Review, 1992, Vol. 
29, s. 572.  
348 Harlow, 1996, s. 8.  
349 Steiner, 1993, s. 9. 
350 Ibid., s. 11. 
351 Case 224/01, Gerhard Köbler v. Republik of Österreich, (2003) ECR 2003. 
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Francovich kararının dikkat çeken bir diğer yönü de, ATAD’ın, devletin 
sorumluluğunun ortaya çıkması için, ihlâl edilen normun mutlaka doğrudan 
etkiye sahip bir norm olması gerekmediği şeklindeki görüşüdür. ATAD’ın 
geçmiş kararları ile ulusal mahkemelere yüklediği yükümlülükler, genellikle, 
doğrudan etkiye sahip hakların korunması ile ilgilidir. Oysa Francovich kararı 
ile ATAD, doğrudan etki kavramından bağımsız bir hukuki koruma sistemi 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.352 ATAD, devletin sorumluluğu prensibini, 
doğrudan etki prensibine değil, üye devletin AT hukukuna uyma ve yönergeleri 
süresi içinde iç hukuka geçirme yükümlülüğüne dayandırmaktadır.353 Bu konu 
Brasserie de Pecheur and Factortame354 davasında gündeme gelmiştir. Bu 
davada, ATAD, devletin sorumluluğu prensibinin, sadece doğrudan etkiye sahip 
AT normları ile sınırlı olmadığı görüşünü tekrarlamıştır. Bu karar uyarınca, üye 
ülkenin doğrudan etkiye sahip bir AT normunu ihlâl etmesi durumunda, 
bireylerin uğradığı zararı tazmin yükümlülüğü doğrudan etki kavramının bir 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, bireylerin, bir normun doğrudan etki 
şartlarını taşımaması ya da yatay etkinin kabul edilmemesi nedeniyle, 
yönergede tanınan haktan mahrum olmaları durumunda, devletin tazminat 
sorumluluğu daha da önem kazanmaktadır.355 Bu durumda devletin 
sorumluluğu prensibi sayesinde, bireyin uğradığı zararı tazmin olanağı 
doğmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak ATAD, Faccini Dori356 davasında, 
yönergelerde yatay etkinin kabul edilmediği yönündeki görüşünü tekrarlamış, 
ancak, bu durumda, yönergenin iç hukuka geçirilmemiş olması nedeniyle, 
zarara uğrayan bireyin üye devlet tarafından tatmin edilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır.357 Üye ülkelerin doğrudan etki şartlarını taşımayan yönergeleri 
göz ardı edip, iç hukuka geçirmekten kaçınmaları da ATAD’ın bu kararında 
etkili olmuştur.358 

Bu kararlar göz önüne alındığında, yönergelerin doğrudan etkisi 
kavramının önemini yitirdiği söylenmektedir. Yönergenin iç hukuka 
geçirilmemesinden dolayı zarara uğrayan birey, doğrudan etki şartları olmasa 
da, zararının tazminini devletten talep edebilecektir. Böyle bir durumda, 
yönergenin doğrudan etki şartlarını taşıdığını kanıtlamak gerekmeyecek, sadece 
devletin yönergeyi iç hukuka geçirmemiş olması tazminat talebinin kaynağını 
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oluşturacaktır.359 Ancak yönergenin doğrudan etkisine dayanılarak açılan dava 
ile devletin sorumluluğuna dayanılarak açılan davadaki taleplerde ve sonuçtaki 
farklılık göz ardı edilmemelidir. Doğrudan etkiye dayanılarak devlet aleyhine 
açılan davada, iç hukuka geçirilmemiş yönerge ile bireylere tanınan hakkın 
yerine getirilmesi talep edilirken, devletin sorumluluğuna dayanılarak açılan 
davada, hakkın kullanılamamasından dolayı uğranılan zararın tazmini talep 
edilmektedir. 

Tüm bu kararlardan da anlaşılacağı üzere, ATAD, üye devletin tazminat 
sorumluğunun kaynağını geniş tutma eğilimindedir. Buna karşın, AT 
hukukunun ihlâli nedeniyle devletin sorumluluğunun ortaya çıkabilmesi 
Francovich davası ile belli koşulların varlığına bağlanmıştır: 

Bu davada olduğu gibi, üye devletin madde 189 (3)’te belirtilen, 
yönergelerde öngörülen amacın gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alma 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tazminat hakkının doğabilmesi 
için üç koşulun varlığı gerekmektedir: 

Bu koşullardan birincisi, yönergede öngörülen amacın bireylere birtakım 
haklar getirmesidir. 

İkinci koşul, yönergede belirtilen hakların içeriğinin yönerge maddelerinde 
açıkça belirtilmiş olmasıdır. Son olarak da, bireyin uğradığı zararla, devletin 
yükümlülüğünün ihlâli arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.360 

ATAD tarafından öngörülen bu koşullar, AT Antlaşması’nın 288. 
maddesinde (eski 215. madde) belirtilen Topluluk kurumlarının sözleşme dışı 
sorumluluğunun ortaya konması için, AT tarafından oluşturulan şartlar ile 
paralellik göstermektedir.361  

ATAD, bu şartlar dışında, tazminatla ilgili olarak herhangi bir usul ya da 
prensip ortaya koymamıştır. ATAD, Brasserie de Pecheur and Factortame 
davasında bu şartlara açıklık getirmeye çalışmış ve Francovich kararında 
belirttiği şartları yeniden formüle etmiştir. ATAD’ın bu davranışı, üye ülkelerin 
tepkilerine olumlu bir yanıt niteliği taşımaktadır.362 Ayrıca Brasserie de 
Pecheur and Factortame davasında ATAD, üye devletin sorumluluğunun 
ortaya çıkması için önceden ATAD tarafından 226. madde tahtında ihlâl kararı 
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verilmesine gerek olmadığını da belirtmiştir. ATAD’ın ortaya koyduğu yeni 
şartlar şu şekilde formule edilebilir: 

- İhlâl edilen norm bireyler için birtakım haklar yaratmayı amaçlamalıdır. 

- İhlâl ciddi olmalıdır. 

- Devletin AT hukukunu ihlâli ile bireyin uğradığı zarar arasında 
nedensellik bağı bulunmalıdır. 

ATAD’ın Francovich kararında yanıtsız kalan bir soru da devletin 
sorumluluğunun niteliğidir; yani, devletin söz konusu sorumluluğunun kusursuz 
sorumluluk mu, yoksa kusura dayalı sorumluluk mu olduğudur. İdare hukuku 
alanında kusur sorumluluğu genel ilke olarak kabul edilmekte ve kusursuz 
sorumluluk ender olarak uygulanmaktadır. Yönetsel sorumluluk nedeni olarak 
kusur, yönetimin kuruluşundan ya da işleyişinden doğan nesnel nitelikli bir 
aksaklık ya da bozukluk olarak nitelendirilmektedir.363 Kamu görevlilerinin 
hizmete ve yönetime ilişkin kusurlarından yönetim sorumludur ve buna hizmet 
kusuru adı verilmektedir. Hizmet deyimi ise genel olarak herhangi bir idari 
görevi veya faaliyeti belirtmektedir.364 Yönetimin tutum ve davranışlarından 
zarar doğmuş olsa bile, tazminat sorumluluğunun oluşması için yönetimin 
kusurlu olması gerekmektedir.365 Buna karşılık yönetimin bazı davranışlarından 
doğan zararların, yönetimin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, 
karşılanması yoluna gidildiği durumlara da rastlanmaktadır. Yönetimin bu tür 
sorumluluğuna kusursuz sorumluluk denilmektedir.366 Devletin üstlendiği 
görevlerin artması, bireylere zarar verme riskini de artırmıştır. Bu durum 
idarenin kusursuz sorumluluk alanının genişlemesine neden olmuştur.367  

Bugün hemen hemen tüm üye ülkelerde yönetimin kusursuz sorumluluğu 
ilkesi, sınırlı alanlarda da olsa kabul edilmektedir. Örneğin Fransız hukuk 
sistemine göre, yönetimin eylemlerinden, özel ya da sıra dışı zarara uğrayanlar, 
yönetimin kusurunu kanıtlamaya gerek olmaksızın tazminat talep edebilme 
hakkına sahiptirler. Ayni durumun prensip olarak İngiltere’de de kabul edildiği 
görülmektedir.  Burada yönetimin sorumluluğunun dayanağı kusur değil, 
risktir.368  

                                                 
363 Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayınevi, 5. Baskı, 2002, s.319. 
364 Ibid., s. 320. 
365 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara,  “S” Yayınaları, 8. Bası,, 1991, s. 263. 
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Buna karşılık, tüm üye ülkelerde yönetimin kusura dayanan sorumluluğuna 
yer verilmiştir. Buradaki kusur, genel olarak, yönetimin hukuka aykırı eylem 
veya işlemi ya da ihmali sonucunda oluşmaktadır. Bu durumda, yönetimin 
kusurunun kanıtlanması gerekmektedir. Üye ülkelerden sadece Fransa ve 
Lüksemburg’da yönetimin kusurunu kanıtlamaya gerek yoktur; böyle bir 
davada yönetim kusurlu olmadığını kanıtlama yükü altındadır. Ancak bu iki 
ülkede de AT hukuku için bu kural uygulanmamaktadır.369 

Francovich kararı ile ortaya çıkan sorumluluk bir kusur sorumluluğudur. 
Buradaki kusur, yönetimin AT hukukuna aykırı eylem veya işlemi ya da 
hareketsiz kalması dolayısıyla aranmaktadır. ATAD, kusur terimi yerine ‘ciddi 
ihlâl’ terimini kullanmaktadır. Ciddi ihlâlden ne anlaşılması gerektiği 
konusunda genel bir açıklama olmamakla birlikte, ATAD, çeşitli davalardaki 
kararları ile ciddi ihlâle örnekler vermiştir. Hedley Lomas davasında, ATAD, 
AT hukukuna aykırı her eylem ve işlemin ciddi ihlâl sayılacağını belirtmiştir.370 
Dillenkofer davasında ise, yönergelerin süresi içinde iç hukuka geçirilmemiş 
olmasının ciddi ihlâl oluşturacağını belirtmiştir.371 Buna karşılık, British 
Telecommunications davasında ATAD, yönergenin anlamının tam olarak açık 
olmadığı durumlarda yönetimin yönergeyi iyi niyetle yanlış yorumlamasının 
ciddi ihlâl sayılmayacağını belirtmiştir.372  

Sorumluluk prensibi ile ilgili olarak hep yönetimin sorumluluğunun akla 
gelmesine karşın, ATAD, yasama organının ihmalinin de sorumluluk kaynağı 
olacağını belirtmiştir. Brassiere du Pecheur and Factortame davasında, ATAD, 
AT hukuku ile ilgili tüm devlet organlarının –yasama ya da yürütme- devletin 
sorumluluğuna yol açabileceğini vurgulamıştır. Başka bir deyişle, üye ülkeler, 
kuvvetler ayırımı ilkesini ya da herhangi başka bir anayasal düzenlemeyi öne 
sürerek, bireylerin tazmin edilmesi yükümlülüğünden kurtulamazlar.373  

 ATAD, Francovich kararının 42. paragrafında, ulusal hukukun özerkliği 
prensibi ile ilgili geçmiş kararlarına atıfta bulunarak, üye devlet aleyhine 
açılacak tazminat davalarında yetkili mahkemenin ve uygulanacak usul 
kurallarının belirlenmesinin üye ülke hukuk sistemlerine ait olduğunu 
belirtmiştir. Yine Francovich davasının 43. paragrafında, ulusal hukukun böyle 
                                                 
369 Ibid., s. 12. 
370 Case 5/94, The Queen v. Ministry of Agrıculture, Fisheries and Food, ex parte: Hedley Lomas 
(Ireland) Ltd., (1996) ECR I – 2553, paragraf: 28. 
371 Joined Cases C-178/94, C-179/94, C-188-190/94, Erich Dillenkofer and others v. 
Bundesrepublik Deutschland, (1996) ECR I – 4845, paragraf: 29. 
372 Case C-392/93, R v. H.M. Treasury, ex parte British Telecommunications, (1996) ECR I – 
1631, paragraf: 45. 
373 Biondi, 2000, s. 317. 
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bir davayı olanaksız kılacak düzenlemeler getiremeyeceğini ve bireysel hakların 
kullanımı ile ilgili olarak gerçek ve etkin bir koruma sistemi kurulması 
gerektiğini vurgulamıştır.374  

Francovich kararı öncesinde, AT hukukunun maddi hukuk kuralları ile 
ilgili olduğu, usule ilişkin kurallar söz konusu olduğunda, ya da bireysel 
hakların ulusal mahkemelerce korunması söz konusu olduğunda ulusal 
normların esas alınması gerektiği görüşü ağırlıktaydı.375 Bu anlamda, 
Francovich kararının bir diğer önemli özelliği de ATAD’ın geçmiş kararlarında 
belirttiği, ulusal hukukun özerkliği ilkesi uyarınca, ulusal mahkemenin yeni 
hukuki koruma yolları yaratma zorunluluğu olmaması prensibine değişiklik 
getirmesidir. İlerideki bölümde ayrıntılı olarak açıklanacak olan bu prensip 
uyarınca, ulusal mahkemeler, ulusal hukuk sistemi içinde varolan hukuki 
koruma yollarını AT hukukunun ihlâli ile ilgili davalara da uygulama yetkisine 
sahiptirler. Bu kapsamda ulusal mahkemeler, AT hukukuna özgü hukuki 
koruma yolları yaratma yükümlülüğünde değillerdir. Ancak Francovich kararı 
ile ATAD, üye devletin AT hukukunu ihlâl etmesi nedeniyle açılacak davalara 
uygulanacak özel bir hukuki koruma yolu ortaya koymakta ve ulusal 
mahkemenin bunu uygulamasını talep etmektedir.376 Başka bir ifade ile ulusal 
yargıcın, üye devletin sorumluluğunu tespit etmesi durumunda, tazminatı bir 
yaptırım olarak uygulaması öngörülmektedir. Bu bağlamda Francovich kararı 
ile yalnızca devletin sorumluluğu prensibi oluşturulmamış, tüm üye ülkelerde 
uygulanacak bir hukuki koruma ve yaptırım sistemi oluşturmanın da ilk adımı 
atılmıştır.377  

Üye ülkelerin “yürütme”nin sözleşme dışı sorumluluğu ile ilgili 
düzenlemeleri farklı olduğundan, ayni tür ihlâl için farklı ülkelerde farklı 
tazminat miktarları ortaya çıkmaktadır. Ortak normların yokluğunda, AT 
hukukuna tâbi bireylerin hakları farklı şekillerde korunmakta ve ayni etkililikte 
güvence altına alınması sağlanamamaktadır.378 O nedenle, ATAD’ın 
Francovich kararında çerçevesini çizdiği sistemin üye ülkelerde 
uygulanabilmesi için ortak normların oluşması ihtiyacı söz konusudur. Üye 
ülkelerdeki konu ile ilgili mevcut farklılıklar, Topluluk hukukunun tüm üye 
ülkelerde ayni şekilde uygulanmasını engellemekte ve hukuki bütünleşme 
sürecine ters düşmektedir.379 Böyle bir hukuki yapının oluşmasının, ATAD 
                                                 
374 Case C-6/90 & 9/90, (1991) ECR I – 5357, paragraf: 42-43. 
375 Roberto Caranta, “Government Liability after Francovich”, Cambridge Law Journal, 1993, 
Vol. 52, s. 281. 
376 M. Ross, “Beyond Francovich”, Modern Law Review, 1993, Vol. 56, s. 55. 
377 Caranta, 1993, s. 278,  
378 Arnull, 1999, s. 151. 
379 Baykal, 2002, s. 163. 
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kararı ötesinde, üye ülkelerin üzerinde anlaşacakları bir hukuki düzenlemeyi 
gerektirdiği de savunulmaktadır.380  Bu iddia, Brasserie du Pecheur and 
Factortame davalarında Alman hükûmeti tarafından da ortaya atılmıştır. Bu 
iddiaya karşılık, ATAD, devletin sorumluluğu prensibinin Antlaşmaların 
yorumu ile ilgili olduğunu belirtmiş ve antlaşmaların yorumu yetkisinin 
münhasıran ATAD’a ait olduğunu vurgulayarak, bu iddiayı reddetmiştir. 

Görüldüğü gibi, ATAD, bireylerin AT hukukundan kaynaklanan haklarının 
ulusal düzeyde korunması ve AT hukukunun üye ülkelerde etkili bir şekilde 
uygulanması konusuna büyük önem vermektedir. Çeşitli davalardaki kararları 
ile AT hukukuna uygulanacak tek örnek bir hukuki koruma sisteminin 
kriterlerini oluşturmaya çalışmaktadır. Bu konuda Antlaşmalarda herhangi bir 
düzenlemenin bulunmayışının ATAD’ın takdir yetkisinin genişlemesine olanak 
sağladığı iddia edilmektedir.381 Ancak, kanımızca, Topluluk kurumlarının 
yetkisinin sınırlılığı ilkesinin bir gereği olarak, Antlaşmalarda belirtilmemiş 
konular, Topluluık organlarının yetkisinin genişlemesine neden olamaz. Kurucu 
Antlaşmalarda yer alan hükümler uyarınca, Topluluk kurumlarının bir konuda 
tasarrufta bulunmaları, o konuda özel bir hükümle yetkilendirilmiş olmalarına 
bağlıdır.382 

Francovich kararı ile ortaya konan tazminat sisteminin tüm üye ülkelerce 
olumlu karşılandığını söylemek güçtür. Üye ülkelerin bu konudaki tutumları ve 
devletin sorumluluğu prensibinin ulusal mahkemelerce nasıl ele alındığı, üye 
ülkelerden örneklerle incelenmezden önce, AT hukukunun ihlâli nedeniyle 
ulusal mahkemelerde açılacak davalarda uygulanması öngörülen usul, ulusal 
mahkemelere bırakılan usul kurallarının özerkliği çerçevesinde incelenmeye 
çalışılacaktır. 

B. ULUSAL HUKUKUN ÖZERKLİĞİ İLKESİNE ATAD 
TARAFINDAN GETİRİLEN SINIRLAMALAR 

Ulusal hukukun özerkliği ilkesi uyarıca, AT hukukunun ihlâli nedeniyle, 
devlet aleyhine açılacak davaya bakmaya yetkili mahkeme, davada uygulanacak 
usul kuralları ve dava sonucunda sağlanacak hukuki korumanın, prensip olarak, 
ulusal hukuk sistemine göre belirlenmesi kabul edilmiştir. Kurucu 
Antlaşmalarda, AT hukukundan kaynaklanan hakların, ulusal mahkemelerde 
korunmasına ilişkin usul ve yaptırımla ilgili herhangi bir düzenleme 
                                                 
380 Francis Snyder, “The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes and 
Techniques”, Modern Law Review, 1993, Vol. 56, s. 50.; Shaw, 1996, s. 279. 
381 Ibid., s. 279. 
382 Arat, 1989, s. 34. 
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bulunmayışı, usul ve yaptırıma ilişkin düzenlemelerin, ulusal hukuklara 
bırakıldığı anlamına gelmektedir.383 

Esasen, ulusal hukukun özerkliği ilkesi, ulusal yargıçların görevlerini 
kolaylaştırmaktadır. AT hukuku, ulusal yargıçlar açısından yeni, karmaşık ve 
kapsamlı bir hukuk sistemidir.384 Bu nedenle uygulamada zorluklar ortaya 
çıkabilmektedir. AT hukukunun uygulanmasında ulusal usul kurallarının 
uygulanması ulusal yargıçların görevini kolaylaştırmayı da amaçlamıştır.385 
Ayrıca, ulusal usul kurallarının kullanılması hem bireylerin, hem de 
hukukçuların, AT hukukuna dayanarak hak talep etmelerini kolaylaştırmaktadır. 
Bu sayede AT hukukunun daha geniş kitleler tarafından ileri sürülmesi 
sağlanarak, üye ülkelerde etkili bir şekilde uygulanması gerçekleşmektedir. 

AT hukuku bireylere birtakım haklar tanımakta ve bu hakların ulusal 
mahkemeler aracılığı ile güvence altına alınmasını öngörmektedir. Bu hakların 
içeriği AT hukuku tarafından belirlenmekte, ancak hakların ulusal 
mahkemelerde ileri sürülmesi aşamasında ulusal usul kuralları ve hukuki 
koruma yolları uygulanmaktadır. Üye ülkelerin bu konudaki düzenlemeleri her 
ülkede farklılık gösterdiğinden, AT hukukunun bireylere uygulanması da her 
üye ülkede farklı olabilmektedir. Bu durum AT hukukunun tek örnek 
uygulanmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğu gidermek 
amacıyla ATAD, ulusal hukukun özerkliği ilkesine birtakım sınırlamalar 
getirmiştir. Bu sınırlamalarla ATAD, ulusal mahkemelerde uygulanacak ilkeler 
ve ölçütler ortaya koymuş ve birey haklarının farklı yöntemlerle de olsa etkili 
bir şekilde güvence altına alınmasını sağlamaya çalışmıştır. 

1960’lı yıllarda verdiği kararları ile ATAD, üye ülkenin AT hukukunu ihlâl 
etmesi sonucu zarara uğrayan bireye sağlanacak hukuki korumanın ulusal 
hukuk sistemi tarafından belirleneceğini belirtmiştir.386 Daha sonraki kararları 
ile ATAD, ulusal mahkemelerce sağlanacak hukuki koruma ile ilgili birtakım 
ilkeler ortaya koymuştur. Bu ilkelerin kapsamlı şekilde tartışıldığı davalardan 
biri de Rewe387 davasıdır. Bu davadaki kararı ile ATAD, konu ile ilgili AT 
hukukunda herhangi bir düzenleme bulunmaması durumunda konunun ulusal 
normlarala düzenleneceğini belirtmiş, ancak bu düzenleme yapma yetksine 
önemli sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlamlara aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

                                                 
383 Baykal, 2002, s. 71. 
384 Harlow, 1996, s. 8. 
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386 Craig - De Burca, 1997, s.200. 
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1. Eşit İşlem İlkesi 

AT hukukundan kaynaklanan hakların ulusal mahkemelerde nasıl 
korunacağı ve sağlanacak hukuki korumanın ne olacağı konusunda AT 
hukukunda herhangi bir düzenleme bulunmaması durumunda ulusal hukuk 
kurallarının uygulanması esastır. Üye ülkeler, AT hukukunun ihlâllerine özgü 
yeni düzenlemeler yapma ya da iç hukukta var olmayan yeni hukuki koruma 
yolları yaratmak zorunda değillerdir. Başka bir ifade ile üye ülkelerin, iç 
hukukta var olan, bireylerin, yönetimin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden 
korunması ile ilgili kuralları AT hukukunun ihlâlleri için de uygulanacaktır. Bu 
konuya Rewe-Handelsgesellschaft388 davasında değinilmiştir: 

...Antlaşmalar her ne kadar, bireylere, belli şartlar altında ATAD’a 
doğrudan dava açma hakkı tanısa da, Topluluk hukukunun uygulanmasında, 
ulusal mahkemelere, iç hukukta bireyler için uygulanan hukuki korumadan 
farklı bir hukuki koruma sağlama yükümlülüğünü getirmemektedir. Buna 
karşılık, Antlaşmaların, özellikle 177. madde ile öngördüğü hukuki koruma 
sistemi uyarınca, ulusal hukuk sisteminde her tür dava ve bunlara uygulanan 
davanın kabulü ve usul şartları, AT hukukunun doğrudan etkiye sahip 
normlarının uygulanması için de olanaklı olmalıdır.389 

Bu karar ile bireyler, iç hukuktaki mevcut hukuki korumadan, Topluluk 
normları söz konusu olduğu zaman da, herhangi bir özel düzenlemeye gerek 
olmaksızın yararlanma olanağına sahip kılınmışlardır. Eşit işlem ilkesi, üye 
devlet hukuk sistemleri üzerinde önemli değişikliklere yol açmamıştır.390 
Dahası bu ilkenin bir diğer yönü olan yeni hukuki koruma yolları yaratma 
yükümlülüğünün yokluğu ilkesi, ulusal mahkemelerin işini kolaylaştırmıştır.  

2. AT Hukuku İle Tanınan Hakların İleri Sürülmesini Olanaksız 
Hale Getirme Yasağı 

Her ne kadar üye ülkeler, AT hukukundan kaynaklanan hakların korunması 
için yeni hukuki koruma yolları yaratmak zorunluluğu altında olmasalar da, bu 
hakların kullanımını olanaksız hale getirecek iç hukuksal düzenlemeleri de 
ortadan kaldırmak ya da en azından AT hukuku söz konusu olunca, 
uygulamamak zorundadırlar. ATAD, bu konuya, Ferwerda v. Produktschap391 
davasında değinmiştir: 
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....AT hukukundan kaynaklanan hakların korunması ile ilgili ulusal 
hukuktaki usûle ilişkin kurallar, ulusal normlardan kaynaklanan hakların 
korunması ile ilgili normlardan daha az elverişli bir düzenleme getirmemelidir... 
Her ne şartla olursa olsun, ulusal mahkemelerin korumakla yükümlü olduğu 
hakların ileri sürülmesini olanaksız hale getirecek düzenlemeler 
öngörülmemelidir.392 

ATAD’ın bu kararları ışığında şöyle bir sonuca ulaşmak mümkündür: Üye 
ülkelerdeki mevcut hukuki koruma yollarının ATAD’ın öngördüğü niteliklere 
ve standartlara uygun olması durumunda, ulusal hukuk uygulanacaktır. Ancak, 
ulusal normların ATAD’ın öngördüğü niteliklere uygun olmaması durumunda, 
ya yasama organı yeni bir düzenleme getirecek ya da yargı organları ATAD 
kararları ışığında mevcut hukuki koruma yollarını AT hukukuna uyarlamaya 
çalışacaktır. Bu noktaya kadar az çok belirginlik arz eden bu durum, ATAD’ın 
etkililik ilkesini öne çıkarması ile daha karmaşık bir hal almıştır. 

3. Ölçülülük, Yeterlilik ve Etkililik Prensibi 

Ulusal usul hukukunun AT kurallarının bireylere bahşettiği hakların 
korunması konusunda da uygulanmasına ilişkin olarak öngörülen diğer bir kriter 
de, AT kurallarının ihlâli uygulanacak ulusal yaptırımın ya da takdir edilecek 
tazminatın ölçülü, yeterli ve etkili olmasıdır.  

AT hukukunun bireyler tarafından ihlâl edilmesi durumunda uygulanacak 
yaptırımın, ihlâlle orantılı olması gerektiği, ölçülülük prensibi ile ifade 
edilmektedir. Yönetimin bireyler aleyhine, ulusal hukukta öngörülen para 
cezasını uygulamasının AT hukukuna aykırı olup olmadığı konusu Sagulo393 
davasında söz konusu olmuştur. Alman ceza mahkemesinde görülmekte olan bu 
dava, İtalyan ve Fransız vatandaşlarının gerekli belgeler olmadan Almanya’da 
ikamet etmeleri nedeniyle açılmış ve Alman hukukuna göre para cezasına 
çarptırılmaları talep edilmiştir. Alman ceza mahkemesi, ön karar davası yoluyla 
ATAD’a başvurarak iç İtalyan ve Fransız vatandaşlarının davranışının konu ile 
ilgili AT Antlaşması’nın ilgili maddelerini ihlâl edip etmediğini ve iç hukukta 
öngörülen cezanın uygulanmasının ilgili AT Antlaşma maddelerinin 
uygulanmasını olumsuz etkileyip etkilemediğini sormuştur. ATAD’ın bu 
konudaki kararı aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

... Her ne kadar, üye ülkeler, Topluluk hukukuna tâbi bireylerin geçerli bir 
pasaport ya da kimlik taşıma yükümlülüklerinin ihlâli durumunda öngörülecek 
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para cezasını belirlemeye yetkiliyseler de, bu para cezası, kişilerin anlaşmalarla 
belirlenen serbest giriş ve yerleşim hakkını kısıtlayacak nitelikte olmamalıdır. 

... Üye ülke yetkilileri Topluluk hukukuna tâbi bireylerin 68/360 sayılı 
Yönerge’nin 3. maddesinde öngörülen kimlikle ilgili belgeleri taşımaması ya da 
bulundurmaması nedeniyle öngörülecek makul bir para cezasını belirleme 
yetkisine sahiptirler. Ancak bu para cezası, işlenen suçun niteliği ile orantısız 
olmamalıdır.394 

Görüldüğü gibi, ATAD, üye ülkelerin bireyler aleyhine öngörülen para 
cezasını belirlemeye yetkili olduğunu kabul etmekle beraber, bu yetkiye iki 
açıdan sınırlama getirmektedir: Para cezası, Antlaşmalarla belirlenen temel 
hakları engelleyici nitelikte olmayacak ve işlenen suçla orantılı olacaktır. 

AT hukukunun ihlâli durumunda uygulanacak yaptırımın etkili ve yeterli 
olması gerektiği konusu, ATAD’ın önemle üzerinde durduğu bir diğer konudur. 
ATAD, önceleri, bu prensiplerin içeriği ve uygulanması konusunda fazla 
ayrıntıya girmemiştir. Ancak son yıllardaki kararlarında ATAD, özellikle 
etkililik prensibi üzerinde önemle durmuş ve bu ilkeyi birey haklarının ulusal 
alanda güvence altına alınmasının sağlanmasında önemli bir araç olarak 
kullanmaya başlamıştır. AT maddi hukukunun uygulanmasının sağlanmasında 
ATAD, öncelik kavramına atıfta bulunurken, usul kuralları ile ilgili olarak 
öngördüğü kriterlerin uygulanmasında da etkililik kavramına atıfta 
bulunmaktadır.395 

Yeterlilik prensibinin açıklandığı en önemli davalardan biri Von Colson396 
davasıdır: 

Yönergede hukuka aykırı ayrımcılık durumunda ne tür bir yaptırım 
uygulanacağı belirtilmemiştir. Ancak uygulanacak yaptırım etkili ve gerçek bir 
hukuki korumayı güvence altına alacak nitelikte olmalıdır. 

...Eğer üye ülke, AT hukukunun ihlâli durumunda yaptırım olarak tazminat 
ödenmesini öngörecekse, tazminatın etkili ve önleyici olabilmesi için, her 
koşulda uğranılan zararı telâfi etmede yeterli olmalı ve sadece nominal bir değer 
içermekle kalmamalıdır. Örneğin sadece yapılan masrafları karşılama amacı 
taşımamalıdır.397 
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Bu kararında ATAD, geçmiş kararlarının aksine, ulusal hukukun özerkliği 
ilkesine hiç değinmemiş, bunun yerine uygulanacak yaptırımın etkili ve gerçek 
olması gerektiğini belirterek, ulusal hukukun özerkliği ilkesine ilk önemli 
müdahaleyi yapmıştır.398 

ATAD’ın tazminatların etkili ve önleyici olma özelliğine önem verdiği ve 
konuyu daha sonraki kararlarında da gündeme getirdiği görülmektedir. Ancak, 
ATAD’ın bu konudaki kararları, ulusal normlar ile çatışabilmektedir. İç hukukta 
öngörülen tazminatın, ATAD’ın öngördüğünün aksine sadece yapılan 
masrafları içermesi halinde bu çatışma ortaya çıkabilmektedir. ATAD, 
tazminatın sadece masrafları içermesini etkili ve yeterli bir koruma olarak 
görmemektedir.  

Etkililik prensibi, yeni hukuki koruma yolları yaratma zorunluluğunun 
yokluğu prensibini de geçersiz kılabilmektedir. Bu konu Factortame399 davası 
ile tekrar gündeme gelmiş ve ATAD etkililik prensibinin, ulusal normlardan 
üstün tutulması gerektiğini belirtmiştir. Factortame davasındaki konu, AT 
hukukunun öngördüğü hukuki korumanın İngiliz hukuk sistemi içinde olanaksız 
kabul edilen bir koruma olmasıdır. İngiliz mahkemelerinde görülmekte olan söz 
konusu davada, İngiliz Ticari Gemicilik Yasası’nın gemi kaydı ile ilgili 
maddelerinin AT hukukuna aykırı olduğu davacılar tarafından iddia edilmiş ve 
dava sonuçlanana kadar yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep 
edilmiştir. Davayı görmekte olan İngiliz mahkemesi, Kraliyet aleyhine açılan 
davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin İngiliz hukuk 
sisteminde olanaklı olmaması nedeniyle, ön karar davası yoluyla ATAD’a 
yaptığı başvuruda, başka hususlar yanında, yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesinin AT hukukuna göre olanaklı olup olmadığını sormuştur. ATAD’ın 
bu konudaki kararı şu şekilde özetlenebilir: 

... ATAD içtihadı uyarınca, AT Antlaşması’nın 5. maddesindeki işbirliği 
yükümlülüğü çerçevesinde ulusal mahkemeler, bireylerin AT hukukunun 
doğrudan etkisinden kaynaklanan haklarını korumakla yükümlüdürler. 

AT hukukunun ulusal mahkemelerce etkili bir şekilde uygulanmasını ve 
AT hukuku ile tanınan yetkilerini engelleyecek her türlü ulusal norm, idari, 

                                                 
398 Claire Kilpatrick, “Turning Remedies Around: A Sectoral Analysis of the European Court of 
Justice”, The European Court of Justice, De Burca – Weiler (Eds.),  2001, içinde, s. 144. 
399 Case 213/89, The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd. and 
others, (1990) ECR I – 2433. 
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yasal ya da yargısal her türlü faaliyet, ulusal yargı organlarınca göz ardı 
edilmelidir.400 

Bu kararında ATAD, AT hukukunun etkililiği ve bunu engelleyecek ulusal 
normların uygulanmaması gerekliliği üzerinde yoğunlaşmış ve İngiliz hukuk 
sisteminin anayasal prensiplerinden biri olan Kraliyet aleyhine yürütmenin 
durdurulması kararı verilmesi yasağının AT hukuku söz konusu olunca 
uygulanmaması gerektiğini belirtmiştir. Von Colson kararında olduğu gibi, bu 
davada da ATAD, ulusal mahkemelere tanınan özerklikten hiç sözetmemiştir. 
Factortame kararı ile ATAD, hukuki koruma yolları konusunda üye ülkelere 
tanınan özerkliği aşarak, yürütmenin durdurulması kararını bir hukuki koruma 
şekli olarak öngörmeye çalışmıştır. Bu şekilde, iç hukukta yeni hukuki koruma 
yolları oluşturma zorunluluğunun yokluğu prensibine de ters düşmüştür. Buna 
göre, eğer bir üye ülke hukuk sisteminde yürütmenin durdurulması kararı 
şeklinde bir hukuki koruma mevcut değilse, yargı organı bunu “icat etmek” 
zorunda kalacaktır.401 Bu bağlamda, Factortame kararının en önemli 
yönlerinden biri de, iç hukukta gerekli hukuki korumanın bulunmaması 
durumunda, yargı organlarına yeni hukuki koruma yolları yaratma görevinin 
getirilmiş olmasıdır. Bu durumda, etkili hukuki koruma sağlama yükümlülüğü, 
doğrudan etki prensibinin bir sonucu olmanın ötesinde, bu prensibin bir parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ATAD’ın öngördüğü etkililik prensibi, ulusal hukukun özerkliği ilkesinin 
kısıtlanması sonucunu doğurabilmektedir. İç hukuk ihlâli ile Topluluk 
normlarının ihlâli durumunda ayırım yapılmadığı ve bireylerin AT hukukundan 
kaynaklanan haklarını, ulusal mahkemelerde talep etmelerini olanaksız 
kılmadığı sürece, üye devletlerin, ulusal hukukunun uygulanması esastır. Buna 
karşılık, etkililik prensibi uyarınca, bireylerin mahkeme önünde hak aramasını 
olanaksız kılmayan, fakat kısıtlayan ulusal normların da uygulanması 
yasaklanmaktadır. Bu konu Dekker402 davasında gündeme gelmiştir. Hollanda 
mahkemelerinde görülmekte olan söz konusu davada, davacı, hamile olması 
nedeniyle iş başvurusunun reddi üzerine, işvereni cinsiyet ayrımcılığı iddiası ile 
dava etmiştir. Hollanda mahkemesi, ön karar davası yoluyla ATAD’a 
başvurarak, böyle bir duruma, AT hukukunun cinsiyet ayrımcılığını önleyen 
normlarının uygulanıp uygulanamayacağını sormuştur. ATAD, bu durumun, 
AT hukukunun cinsiyet ayrımcılığını önleyen normlarının ihlali sonucunu 
doğurduğunu belirtmiş ve ulusal hukukta öngörülen işverenin kusurunun 

                                                 
400 Ibid., paragraf: 19-20. 
401 M. Ross, “Refining Effective Enforcement”, European Law Review, 1990, Vol. 15,  s. 476. 
402 Case C-177/88, Dekker v. Stichting voor Jong Volwassenen (VJV) Plus, (1990) ECR I- 3941. 
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kanıtlanması şartının, bireylerin AT hukukundan kaynaklanan haklarının etkili 
bir şekilde korunması prensibine aykırı olduğunu belirtmiştir.403 

McDermott404 davası ile ulusal hukukun özerkliğine getirilen sınırlama ise 
daha farklı bir niteliktedir. İrlanda mahkemesi önünde görülmekte olan söz 
konusu dava, çalışanların sosyal güvenlik haklarında cinsiyete dayalı 
ayrımcılığın önlenmesi ile ilgilidir. Davanın görülmekte olduğu sırada 
yürürlükte olan İrlanda yasaları uyarınca evli erkekler, eşlerinin çalışıyor 
olmasına bakılmaksızın, salt evli olmaları nedeniyle, bakmakla yükümlü 
oldukları kişiler için sosyal refah ödeneği almaya hak kazanmaktaydı. Evli bir 
kadın, Topluluk sosyal güvenlik normlarına dayanarak, evli erkeklere tanınan 
sosyal refah ödeneğini talep etmiş, ancak eşinin böyle bir ödeneği alıyor olması 
nedeniyle talebi reddedilmiştir. İrlanda yasaları uyarınca, bir aileye birden fazla 
sosyal refah ödeneği ödenmesi sebepsiz zenginleşme oluşturduğundan, 
davacının bu konudaki talebi reddedilmiştir. Oysa AT sosyal güvenlik normları, 
sosyal refah ödeneğini çalışan herkes için öngörmektedir. Ön karar davası 
yoluyla ATAD’a gönderilen soru, konu ile ilgili AT normlarının İrlanda 
hukukuna geçirilmemiş olması nedeniyle, evli kadınlara, evli erkeklere 
uygulanan ödeneğin verilmesinin uygun olup olmadığıdır. Bu konu ile ilgili 
kararında ATAD, AT hukukunun ihlâli durumunda talep edilebilecek hukuki 
korumayı olumsuz etkileyebilecek ulusal normların uygulanmaması gerektiğini 
belirtmiştir.405 Başka bir deyişle, bireylerin AT hukukundan kaynaklanan hak 
taleplerini etkileyecek usule ilişkin kurallar yanı sıra maddi hukuk kuralları da 
ulusal mahkemeler tarafından göz ardı edilmeli ve uygulanmamalıdır. 

Bireylerin AT hukukundan kaynaklanan haklarının ulusal mahkemelerde 
korunmasını olumsuz etkileyebilecek bir diğer unsur da ulusal hukuktaki 
zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerle ilgili düzenlemelerin varlığıdır. Bu sorun, 
özellikle iç hukuka geçirilmemiş yönergelerle ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bilindiği gibi, iç hukuka geçirilmemiş bir yönergeye dayanarak bireylerin hak 
talebinde bulunabilmeleri için, yönergelerde öngörülen iç hukuka geçirme 
süresinin dolmuş olması gerekmektedir. Zamanaşımı ya da hak düşürücü 
sürelerin hesaplanmasında bu sürenin göz önüne alınıp alınmayacağı Emmot406 
davasında tartışılmıştır.  Bu konu ile ilgili olarak, ATAD, “yönergeleri süresi 
içinde iç hukuka geçirmede kusuru olan üye devletin, bireylerin bu yönergeden 
kaynaklanan haklarını aramaları durumunda, zamanaşımını bir engel olarak ileri 
                                                 
403 Ibid., paragraf: 24. 
404 Case C-377/89, Cotter and McDermott v. Minister for Social Welfare and Attorney General, 
(1991) ECR I – 1155. 
405 Ibid., paragraf: 22. 
406 Case C-208/90, Emmot v. Minister for Social Welfare and Attorney general, (1991) ECR I – 
4269. 
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süremeyeceklerini ve bu tür sürelerin ancak yönerge iç hukuka geçirildikten 
sonra başlayabileceğini”407 belirtmiştir. 

Görüldüğü gibi, ATAD, ulusal hukukun özerkliği ilkesine birtakım 
sınırlamalar getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, AT hukukunun ihlâli 
durumunda sağlanacak hukuki korumanın etkili, yeterli ve ölçülü olması 
gerektiğini belirtmiştir. Buradaki en büyük sorun, bu kısıtlamaların içeriğinin 
yeterince açık olmamasıdır. Bu durum ulusal mahkemelerin işini 
zorlaştırmaktadır. Özellikle, devletin AT hukukundan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarara uğrayan bireylerin açtığı 
tazminat davalarında bu sorun belirginlik kazanmaktadır. İç hukukta öngörülen 
tazminat ilkelerinin, AT hukukunun öngördüğü etkililik ve yeterlilik kriterlerine 
uygun olup olmadığının belirlenmesi görevi ulusal yargıçlara yüklenmiştir. Bu 
konu Marshall408 davasında gündeme gelmiş ve ATAD, bu belirlemenin nasıl 
yapılacağı konusunda birtakım ölçütler ortaya koymuştur: 

...Tazminatın söz konusu olduğu durumlarda, tazminatın yeterli 
sayılabilmesi için, ayrımcılıktan kaynaklanan işten çıkarılma nedeniyle 
uğranılan tüm gerçek kayıp ve zararı içermesi gerekmektedir. 

.... Ulusal yasalarda öngörülen faiz oranı bu tazminatın bir parçası olarak 
görülmelidir.... Tazminatın üst sınırı, ulusal hukukça önceden 
belirlenmemelidir.409 

AT hukukunun herhangi bir hukuki koruma ya da tazminat belirlemediği 
durumlarda, bu belirleme üye devlet ulusal hukukuna göre yapılmaktadır. 
ATAD, ulusal hukukça öngörülen tazminatın aynen uygulanmasını kabul 
etmemekte ve birtakım kriterler ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi, ATAD, 
kurmaya çalıştığı hukuki koruma sisteminde ortaya çıkan boşlukları 
doldururken, ulusal hukukun özerkliği ilkesini sınırlayıcı nitelikte bir yorum 
geliştirmiştir.410 ATAD, bir yandan ulusal hukukun özerkliği kavramına 
değinmekte, bir yandan da etkililik kavramını kullanarak ulusal hukuka 
müdahale etmektedir. Bu durum AT hukukunun uygulanmasını daha karmaşık 
bir hale getirmektedir.411 ATAD’ın ulusal hukukun özerkliği ilkesini bu şekilde 
sınırlandırması, hem ulusal yargıçların işini zorlaştırmakta, hem de AT 

                                                 
407 Ibid., paragraf: 23. 
408 Case C- 271/91, Marshall v. Southampton and South West Area Health Authority (No.2), 
(1993) ECR I – 4367. 
409 Ibid., paragraf: 30-31. 
410 Kilpatrick, 2001, s. 145. 
411 Prechal, 1998, s. 689. 
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hukukunun da genel prensiplerinden olan hukuki güvenlik ilkesi ile 
çelişmektedir. 

ATAD’ın öngördüğü devletin sorumluluğu prensibi ve birey haklarının 
ulusal hukukta güvence altına alınması ile ilgili ilkeler üye ülkelerin hepsi 
tarafından olumlu karşılanmamıştır. Özellikle Francovich kararı ile oluşturulan 
devletin sorumluluğu prensibi ve ulusal hukuka yapılan müdahale birçok üye 
ülkede tepki ile karşılanmıştır. Her bölümde olduğu gibi, burada da ATAD’ın 
çizdiği ‘teorik’ çerçevenin üye ülkelerde nasıl uygulandığı, bazı üye ülke 
mahkeme kararlarından örneklerle incelenmeye çalışılacaktır. 

C. DEVLETİN SORUMLULUĞU PRENSİBİNİN ÜYE 
ÜLKELERDE UYGULANMASI 

Francovich kararı birçok üye ülkede tepki ile karşılanmıştır. Devletin 
sorumluluğu prensibinin ulusal mahkemelerce uygulanması konusu 
incelenmezden önce bazı üye ülkelerin tepkileri ele alınacaktır. 

1. Francovich Kararına Üye ülke Hükûmetlerinin Tepkileri  

ATAD’ın Francovich kararı ile öngördüğü devletin sorumluluğu prensibi, 
birçok üye ülke tarafından ulusal egemenlik ilkesine yeni bir sınırlama olarak 
algılanmıştır.412 Üye devletlerin, AT hukukunu ihlâl etmelerine karşı kendi 
ulusal mahkemeleri tarafından yaptırıma tâbi tutulmaları, birçok üye ülkede 
tepki ile karşılanmıştır. Bu karardan sonra bazı üye ülkeler, ATAD’ın 
yetkilerinin sınırlandırılması konusunu tartışmaya açmıştır. 

1992 yılındaki Avrupa Birliği Konseyi toplantısında, Almanya, ATAD’ın 
yargısal faaliyetinin ve yetkilerinin hukuki konuları aştığını iddia etmiştir. 
Almanya, ayrıca, ATAD’ın anayasal prensipler geliştirmesine ve iç hukuka 
müdahale etmesine olanak tanıyan ön karar davasının yeniden gözden 
geçirilmesini ve ulusal mahkemelerin ATAD’a havale yetkisini kısıtlayıcı 
düzenlemeler yapılmasını önermiştir. Almanya, İngiltere ve Fransa’nın en çok 
üzerinde durdukları konu, Francovich kararı ile ortaya çıkabilecek olağanüstü 
büyüklükteki mali sonuçlardır. Ancak, diğer üye ülkelerden yeterli desteği 
alamadıklarından, bu öneriler, Maastricht Antlaşması’na yansımamıştır. 

ATAD’ın yetkilerinin, Kurucu Antlaşmaların amacını aştığını ve yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğini iddia eden bir diğer ülke de İngiltere olmuştur. 

                                                 
412 Tallberg, 2000, s. 113. 
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Amsterdam Antlaşması öncesi hazırlık çalışması yapmak üzere kurulan 
Yansıma Grubu – Reflection Group- toplantısında, İngiliz temsilci, ATAD 
kararlarının, özellikle de Francovich kararının, önceden sonuçları 
öngörülemeyen ve pratikte büyük sorunlar yaratan etkiler doğurduğunu iddia 
etmiştir. Bu durumun düzeltilebilmesi için üye ülkelerin AT hukukundan 
kaynaklanan sorumluluklarının sınırlandırılması ve ulusal zamanaşımı 
sürelerinin bu tür davalara uygulanmasına olanak tanıyan bir düzenlemenin 
Amsterdam Antlaşması’nda yer almasını önermiştir. Bu öneri, ayrıca, ATAD 
kararları aleyhine bir temyiz sistemi oluşturulmasını ve ATAD’ın Antlaşmaların 
amacını aşan yorumlarının Konsey kararı ile düzeltilmesini de içermekteydi. 
ATAD’ın yetkilerinin kısıtlanmasına sıcak bakan Almanya ve Fransa gibi 
ülkeler bile İngiltere’nin önerisini AT hukuk sisteminin bütünü açısından 
olumsuz bulmuşlardır.413  Belçika gibi AT’nın nüfus açısından küçük ülkeleri 
ise, ATAD’ın güçlü yetkilere sahip olmasını AT içinde hukukun üstünlüğünün 
sağlanması için gerekli gördüklerini açıklamışlardır. Sonuç olarak, böyle bir 
önerinin Amsterdam Antlaşması’nda yer alabilmesi için aranan oybirliği hiçbir 
zaman gerçekleşmemiştir. 

Francovich kararından rahatsızlık duyan üye ülkeler, Kurucu 
Antlaşmalarda değişiklik yoluyla ATAD kararlarını etkisiz hale getirmeyi ya da 
ATAD’ın yetkilerini kısıtlamayı başaramamışlardır. Her ne kadar Antlaşmalara 
yansımasa da Francovich kararı ile getirilen devletin sorumluluğu prensibine iki 
yönden sınırlama getirilmesi konusunda, üye ülkeler arasında bir görüş birliği 
olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi, üye ülkelerin sorumluluğunun sınırlı 
şartlar altında oluşmasının sağlanması; ikincisi de, Francovich kararının geriye 
dönük etki yaratmasının önlenmesidir.414 

Kurucu Antlaşmalarda değişiklik yoluyla Francovich kararının etkilerinin 
önlenmesi yolunda başarı sağlanamamasına karşın, Francovich kararını olumlu 
karşılamayan üye ülkeler iç hukukta devletin sorumluluğu prensibinin 
uygulanmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapmaktan kaçınma yoluna 
gitmişlerdir. 1997 yılı itibarı ile hiçbir üye ülke, devletin sorumluluğu ve bu 
sorumluluğa uygulanacak yaptırım ile ilgili özel bir yasal düzenleme 
yapmamıştır. Kurucu Antlaşmalarda devletin sorumluluğu ve iç hukukta 
uygulanacak yaptırım ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmayışı, üye 
ülkelerin bu konudaki manevra alanının ve takdir yetkisinin genişlemesi 
sonucunu doğurmuştur.415  
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Avrupa Hukuku Uluslararası Federasyonu (International Federation of 
European Law)416 ve Komisyon’un verilerine göre, yönergelerin yanlış 
uygulanması ya da iç hukuka geçirilmemiş olması nedeniyle uğranılan zararın 
tazmini talebiyle, ulusal mahkemelerde açılan dava sayısı çok düşüktür. 1998 
yılı itibarı ile bu sayı, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İsveç 
ve İngiltere’de beştir. Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Portekiz 
ve İspanya’da ise henüz böyle bir dava açılmamıştır.417 Açılan davaların çok 
azında davacılar tazminat almaya hak kazanmıştır. Birçoğunda dava, usul ya da 
maddi hukuk kurallarına aykırılıktan reddedilmiştir.  Üye ülkelerdeki dava 
sayısının azlığı, ATAD’ın yetkilerinin sınırlandırılması ve devletin sorumluluğu 
prensibinin etkilerinin azaltılması konusunu üye ülkelerin gündeminden 
çıkarmış gözükmektedir. Benzer bir aşama öncelik ve doğrudan etki 
prensiplerinin kabulünde de yaşanmıştır. ATAD kararlarının yakın dönem 
etkileri ile daha çok ilgilenen üye ülkeler, uzun dönemde bu prensiplerin 
yarattığı etkiden kendilerini kurtaramamışlardır. Önceleri bu prensiplere karşı 
da benzer tepkiler geliştirmişler, ancak zamanla bunları benimsemişlerdir. 
Devletin sorumluluğu prensibinin de zaman içinde üye ülke hukuk sistemlerince 
benimseneceği ve ulusal hukukun bir parçası haline geleceği beklenmektedir.418  

2. Devletin Sorumluluğu Prensibinin Ulusal Mahkemelerce 
Uygulanması 

Üye devlet hükûmetlerinin Francovich kararına gösterdikleri tepkilerden 
daha önemlisi üye ülke ulusal mahkemelerinin bu konudaki tutumlarıdır. 
Hukukun üstünlüğü prensibi gereği, üye ülkeler kendi ulusal mahkemelerinden 
çıkan kararlara uymak zorundadırlar. Bu nedenle devletin sorumluluğu prensibi 
ile ilgili ulusal mahkemelerin tavrı politik tepkilerden daha önemlidir. Yukarıda 
da belirtildiği gibi, uygulamada henüz bu konu ile ilgili sınırlı sayıda davaya 
rastlanmaktadır. Ancak bu davalarda ulusal mahkemelerin takındığı tutum, 
gelecekteki davalara da örnek oluşturabileceğinden, bu prensibin üye ülkelerde 
uygulanması ile ilgili bir fikir edinmemize yardımcı olmaktadır. Açılan 
davaların azlığı birçok üye ülke ile ilgili bilgi alınmasını engellemiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, yönetimin hukuka aykırı eylem ve 
işlemlerinden zarar gören bireylere karşı sorumlu olacağı prensibi tüm üye ülke 
                                                 
416 Avrupa Hukuku Uluslararası Federasyonu (F.I.D.E.), Avrupa Hukukçular Birliği (Association 
of European Lawyers) önderliğinde 1961’de kurulan bir kuruluştur. Bu kuruluşun amacı, Avrupa 
hukukunun gelişimi ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu konuda konferanslar düzenlemektir. 
Avrupa Hukuku Uluslararası Federasyonu ile ilgili daha geniş bilgi için bakınız, 
www.fidelaw.com. 
417 Tallberg, 2000, s. 118. 
418 Ibid., s.118. 
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hukuk sistemlerince kabul edilmiş bir prensiptir. Üye ülkelerden Fransa, 
İspanya, Yunanistan ve İtalya dışındakilerde, yönetimin sorumluluğunun 
oluşabilmesi için yönetime yüklenebilecek bir kusurun varlığı gereklidir ve 
sadece ihmalin ya da hareketsiz kalmanın varlığı bu kusurun oluşması için 
yeterlidir. Ancak, birçok üye ülke hukuk sisteminde yasama organının hukuki 
tasarrufları ya da hareketsizliği nedeni ile tazminat talebi mümkün değildir. 
Teorik olarak bu olanağın var olduğu İtalya, Danimarka ve Yunanistan’da bile, 
uygulamada böyle bir davaya rastlanmamaktadır.419 

a) İngiltere 

ATAD’ın Francovich kararına en çok tepki gösteren üye ülkelerden biri 
olan İngiltere’de, hükûmetin tepkisinin aksine, İngiliz mahkemeleri devletin 
sorumluluğu prensibini kabul etmekte ve uygulamaktadır.420 İngiliz 
hükûmetinin AT hukukunun ihlâli nedeniyle bireylere karşı sorumluluğu, ünlü 
Factortame421 kararında ele alınmıştır. Bu davada, İstinaf Mahkemesi, 
ATAD’ın Brasserie de Pecheur davasında ortaya koyduğu koşulları önündeki 
davaya uygulayarak, devletin sorumluluğunun oluşup oluşmadığını incelemiştir. 
Bu davada, İngiliz İstinaf Mahkemesi, ihlâlin oluşması için kasıt ya da ihmalin 
gerekli olmadığını belirtmiştir. AT’nin temel prensiplerinden olan eşitlik ya da 
ayrımcılığın yasaklanması prensibinin ihlâlinin, sorumluluğun ortaya çıkması 
için yeterli olduğu görüşüne yer veren Mahkeme, İngiliz hükûmetini tazminat 
ödemeye mahkûm etmiştir.422  

İngiliz mahkemelerinde görülen diğer iki davada423 ise, İngiliz 
mahkemeleri, iddia edilen ihlâllerin ATAD’ın öngördüğü ‘ciddi ihlâl’ 
kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, tazminat için yeterli şartların 
oluşmadığı yönünde karar vermişlerdir.424 

Francovich prensibi uyarınca açılacak bir davada izlenecek usul kurallarına 
ilişkin bazı sorunlar Mann v. Secretary of State for Employment davasında ele 
alınmıştır. Öncelikle böyle bir davanın herhangi bir mahkemede açılmasına 
olanak olmadığı belirtilmiştir. İstinaf Mahkemesi, böyle bir davanın ya kaza 
mahkemelerinde ya da Yüksek Mahkeme’de açılabileceğini öngörmüştür. 

                                                 
419 Steiner, 1993, s. 14. 
420 Shaw, 1996, s. 299. 
421 R v. Secretary of State for Transport exparte Factortame No:4, naklen, Chalmers, 2000, s. 97. 
422 Chalmers, 2000, s. 98. 
423 R v. MAFF exparte Lay & Gage ve R v. Secretary of State for the Home Department exparte 
Gallagher, naklen, Chalmers, 2000, s. 98. 
424 Ibid., s. 99. 
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Ayrıca, İngiliz Bakanlıkları aleyhine açılacak bu tür davalara, başka şahısların 
davaya katılma yoluyla dâhil edilmesi olanağı da kaldırılmıştır. Bunlara ek 
olarak, zararın yasama organının yönergeyi iç hukuka geçirmemiş ya da hatalı 
geçirmiş olmasından kaynaklandığı tazminat taleplerinde, dava, Parlamento 
aleyhine değil, Başsavcılık (Attorney – General) aleyhine açılmalıdır.425 Bu 
kararla yasama organının bir tasarrufu ya da hareketsizliği nedeniyle tazminat 
talep etme olanağı da kabul edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, İngiliz hükûmetinin tepkisi ile İngiliz mahkemelerinin 
tutumu arasında büyük fark vardır. İngiliz mahkemelerinin böyle bir davayı 
zorlaştırıcı ya da engelleyici bir içtihadı da söz konusu değildir ve İngiliz 
mahkemelerinin böyle bir dava ile ilgili olarak öngördüğü kısıtlamalar, ATAD 
kararlarına uygundur. Esasen İngiliz mahkemelerinin bu olumlu tavrı, İngiliz 
hükûmetinin Francovich kararına tepkisinin nedenini daha iyi açıklamaktadır. 
Mahkemelerin olumlu yaklaşımı, İngiliz hükûmetini malî açıdan büyük 
sorumluluk altına sokma tehlikesi taşımaktadır. 1996 yılı itibarı ile İngiliz 
hükûmeti, Francovich kuralı uyarınca açılan davalarda toplam 55 milyon Pound 
ödemek zorunda kalmıştır. Bu davaların önemli bir çoğunluğu AT hukukunun 
öngördüğü çalışanlar arasında cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi ile ilgili 
normların ihlâli nedeniyle açılmış davalardır.426 Hukukun üstünlüğü ilkesi 
uyarınca ulusal mahkeme kararlarını göz ardı edemeyecek olan hükûmet, 
Kurucu Antlaşmalarda değişiklik yapma yoluyla devletin sorumluluğu 
prensibini sınırlama çabası içine girmiştir. İngiliz mahkemelerinin devletin 
sorumluluğu prensibini uygulamakta ‘istekli’ davranmaları,427 hükûmeti bu 
tavrı almaya itmiş, ancak başarı sağlanamamıştır. 

b) Belçika  

Belçika hukuk sistemi, AT hukukunun önceliği ve doğrudan etkisi 
prensiplerinde olduğu gibi, devletin sorumluluğu prensibini de kabul etmekte ve 
ATAD’ın bu konudaki içtihadı ile uyumlu tavır sergilemektedir. Esasen, 
Belçika mahkemeleri, ATAD’ın Francovich kararından önce de AT hukukunun 
ihlâli durumunda bireylerin uğradığı zararı tazmin etmekteydi. Yönergelerin iç 
hukuka geçirilmesi, AT hukukunun üye devletlere yüklediği bir yükümlülük 
olarak kabul edilmekte ve buna aykırılık durumunda tazminat ödenmesi, 
hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği olarak görülmektedir.428  Devletin 
sorumluluğu prensibinin söz konusu olduğu davalardan biri, Belçika devletinin 

                                                 
425 Ibid., s. 99. 
426 Harlow, 1996, s. 21. 
427 Shaw, 1996, s. 299. 
428 Bribosia, 2000, s. 35. 
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çalışanların emeklilik haklarının transferine ilişkin Topluluk yönergesini iç 
hukuka geçirmemesi nedeniyle zarara uğrayan bireylerin tazminat talebini 
içermektedir. Konu ile ilgili önceden Belçika devleti aleyhine ATAD nezdinde 
Komisyon tarafından açılan ihlâl davasında Belçika aleyhine hüküm çıkmış 
olmasına karşın, Belçika hükûmeti gerekli düzenlemeyi yapmamakta ısrar etmiş 
ve bireylerin tazminat talebiyle karşılaşmıştır. Bu dava sonucunda verdiği 
kararında Belçika mahkemesi, “Topluluk hukukunun ihlâli nedeniyle zarar 
gören kişiye karşı, devletin iç hukuk kuralları çerçevesinde sorumluluğunu 
yerine getirmesi gerektiğini ve bir Topluluk hukuku kuralıyla bireylere sağlanan 
hakkın ya da hakların tam olarak bireylerin yararına sunulabilmesi için gereken 
önlemleri almak zorunda olduğunu” belirtmiştir.429  Sonuç olarak mahkeme, 
“Belçika devletinin gerekli önlemleri almadaki gecikmesi, davacılara manevi 
bir zarar vermeye yeterlidir, devletin ceza görmeksizin gerekli önlemleri sürekli 
geciktirmesi kabul edilebilir bir durum değildir”430 diyerek, davacıların lehine 
tazminata hükmetmiştir. Bu kararla Belçika mahkemeleri, devletin, yasama 
organının ihmali nedeniyle sorumluluğunun ortaya çıkabileceğini de kabul 
etmiştir.  

Devletin sorumluluğu prensibinin ele alındığı bir diğer dava ise AT 
hukukuna aykırı olarak ödenen öğrenim ücretinin iadesi talebini içermektedir. 
Bu konu ile ilgili olarak da ATAD tarafından Belçika aleyhine verilmiş bir ihlâl 
kararı bulunmaktadır. ATAD’ın bu kararından sonra Belçika hükûmeti iç 
hukukta gerekli düzenlemeleri yapmış ancak bu kapsamdaki geri ödemeleri 
ATAD kararına kadarki süre ile sınırlamıştır. Bu sınırlamadan olumsuz yönde 
etkilenenlerin açtığı davada Belçika mahkemesi, ATAD’ın içtihadı ile uyumlu 
bir görüş belirtmiştir: 

Eğer Adalet Divanı 169. madde kapsamında yönetsel bir düzenlemenin 
Topluluk hukukuyla çeliştiğini saptarsa, bu saptama söz konusu üye devlet için 
çifte bir yükümlülük doğurur: Bir yandan söz konusu ulusal düzenlemenin 
ortadan kaldırılması, diğer yandan bu çelişmenin neden olduğu zararlı 
sonuçların bertaraf edilmesi.431 

Görüldüğü gibi, Belçika mahkemeleri, devletin sorumluluğu prensibi ile 
ilgili olarak ATAD kararları ile örtüşen bir yaklaşım sergilemektedir. 

 

                                                 
429 Tezcan, 1998, s. 89. 
430 Ibid., s. 89. 
431 Ibid., s. 91. 
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c) Fransa 

Fransız hukuk sistemi, yönetimin sorumluluğunu, özel hukuktaki 
sorumluluktan farklı kurallara tâbi tutmaktadır. Fransız hukuk sistemindeki 
yönetimin sorumluluğu ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar, AT 
hukukunun ihlâli nedeniyle devletin sorumluluğu ilkesinin uygulanmasında bazı 
güçlüklerin yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca, Fransız Danıştayı’nın AT 
hukukunun önceliği ve yönergelerin doğrudan etkisi konusundaki olumsuz 
yaklaşımı, yönetim aleyhine açılan AT hukuku kaynaklı tazminat davalarına da 
yansımıştır.432 Ancak Danıştay’ın Nicolo kararından sonra AT hukukunun 
önceliği prensibinin kabulü ve 1987 yılında çıkarılan bir yasa ile Danıştay’ın 
yönetim aleyhine açılacak birtakım davalardaki yetkilerinin Paris İdari İstinaf 
Mahkemesi’ne aktarılmış olması sayesinde daha olumlu sonuçlar alınmaya 
başlanmıştır.  

Paris İdari İstinaf Mahkemesi’nin devletin sorumluluğu prensibini ele 
aldığı iki dava, bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Bu davalardan 
birincisinde davacı, Komisyon’un sigorta şirketlerini katma değer vergisinden 
muaf tutan yönergesine aykırı olarak bir yıl boyunca ödediği verginin iadesini 
talep etmektedir. Bu konu Paris İdari İstinaf Mahkemesi önüne getirilmiştir. 
Konu ile ilgili olarak Mahkeme, “Bir yasanın Topluluk hukukuna uyumlu hale 
getirilmemesi nedeniyle, yasama organının hareketsizliğinden ortaya çıkan bir 
sorumluluğun”433 varlığını tespit etmiştir. Bu tespit üzerine verilen tazminat 
kararının hukuki dayanağı olarak da AT Antlaşması’nın 10. maddesi 
gösterilmiştir. Paris İdari İstinaf Mahkemesi’nin bu tutumu ile Danıştay’ın 
tutumu arasında büyük bir çelişki vardır. Fransız Danıştayı, yasama organının 
sorumluluktan muaf olduğu görüşündedir. Başka bir deyişle, yasama organının 
hareketsizliğinden ya da Topluluk normlarına aykırı tasarruflarından dolayı 
devletin sorumluluğunun oluşmayacağını ve bu durumlarda tazminat talep 
edilemeyeceğini belirtmektedir.434 

Bu davaya benzer bir başka davada da Paris İdari İstinaf Mahkemesi, 
yukarıda sözü edilen davada izlediği yöntem ve dayanakları tekrarlayarak 
tazminat talebini değerlendirmiş ancak davacıların uğradığı zararla, devletin AT 
hukukunu ihlâl etmesi arasında nedensellik bağı kurulamadığından tazminat 
talebini reddetmiştir.435 Her ne kadar Danıştay’la Paris İstinaf Mahkemesi 

                                                 
432 Plötner, 2000, s. 47. 
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434 Dehousse, 1998, s. 54. 
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arasında bir uyuşmazlık söz konusu ise de, Fransa’nın devletin sorumluluğu 
prensibi ile ilgili olarak olumlu bir tavır sergilediğini söylemek mümkündür.436 

d) Almanya 

ATAD’ın Francovich kararına politik tepki gösteren üye ülkelerden biri 
olan Almanya’da, mahkemeler, devletin sorumluluğu prensibini uygulama 
konusunda birtakım zorluklar yaşamalarına karşın, ATAD kararlarına uymaya 
çalışmaktadırlar.437 Ancak, özellikle iş hukuku alanında Alman yasaları ile 
ATAD’ın öngördüğü etkililik prensibi arasında çatışmalar ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumda Alman yargıçları, ya ulusal normları bir kenara bırakarak 
ATAD’ın öngördüğü ilkeleri uygulamakta, ya da ulusal normları AT hukukuna 
uygun yorumlamaya çalışmaktadırlar. AT hukukunun ihlâli nedeniyle mağdur 
olan bireyler ile ulusal hukukun ihlâli durumunda mağdur olan bireylere farklı 
hukuki korumanın sağlanmasının önlenmesi amacıyla birtakım yasal 
değişiklikler de yapılmıştır. Bu değişiklikler sayesinde iş hukuku alanında 
Topluluk normları ile uyumlaştırma da sağlanmıştır.  

e) İtalya 

ATAD’ın Francovich kararı sonrasında İtalya, dava konusu olan yönergeyi 
derhal iç hukuka geçirmiş ve uygulamaya koymuştur. Ancak, Francovich 
kararının İtalyan hukuk sistemi üzerinde önemli etkisi olmuştur. İtalyan hukuk 
sistemi uyarınca, devletin sözleşme dışı sorumluluğunun oluşabilmesi için, 
hukuka aykırı bir eylem ve işlemin varlığı gereklidir ancak tek başına yeterli 
değildir. Bu hukuka aykırı eylem ve işlemin sonucunda sübjektif bir hakkın 
ihlâl edilmiş olması gerekmektedir. Sadece beklenen bir hakkın ihlâl edilmiş 
olması ya da bu hukuka aykırı eylem veya işlemden olumsuz etkilenmesi, 
sorumluluğun oluşması için  yeterli değildir. Bu çerçevede yönergelerin iç 
hukuka geçirilmemiş olması nedeniyle zarara uğrayan bireylerin devlet aleyhine 
tazminat davası açması, İtalyan hukuk sistemi içinde mümkün değildir. Başka 
bir deyişle, yasama organının hareketsizliği nedeniyle devletin sözleşme dışı 
sorumluluğunun oluşması İtalyan hukuk sistemince kabul edilmemektedir. Bu 
anlamda Francovich kararının İtalyan hukuk sistemi üzerindeki etkisi büyük 
olmuştur.438 

Devletin sorumluluğu ile ilgili İtalyan mahkemeleri önüne çok az dava 
getirilmiştir. Bu davalarda alt mahkemelerin ATAD’la uyumlu bir tavır 
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437 Kokott, 2000, s. 125. 
438 Caranta, 1993, s. 287. 
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sergiledikleri görülmektedir. Bu davalardan birinde İtalyan mahkemesi, devletin 
sorumluluğunun oluşması için, kasıt ya da ihmalin kanıtlanmasına gerek 
olmadığını, yönergenin iç hukuka geçirilmemiş olmasının sorumluluğun 
oluşması için yeterli sayıldığını belirtmiştir.439 Alt mahkemelerin bu olumlu 
tavrına karşın, yüksek mahkemelerin ayni tutumu benimsediğini söylemek 
güçtür. İtalyan alt mahkemelerinin verdiği bazı tazminat kararlarının, böyle bir 
davanın hukuki temelden yoksun olduğu gerekçesi ile yüksek mahkemelerce 
bozulduğu durumlara rastlanmaktadır.440  

Devletin sorumluluğu prensibi ile ilgili olarak İtalya’da yaşanan bir diğer 
sorun da, böyle bir davaya bakmaya hangi mahkemenin yetkili olduğu ile 
ilgilidir. Davanın hukuk mahkemelerinde mi, yoksa idare mahkemelerinde mi 
açılacağı konusunda henüz bir uzlaşma sağlanamamıştır.441 Ortaya çıkan bu 
sorunlar, devletin sorumluluğu prensibinin İtalyan mahkemelerince tam olarak 
uygulanabilmesinin zaman alacağını göstermektedir. 

f) Danimarka 

AT hukuku konusunda olumlu tavır sergileyen Danimarka mahkemeleri 
AT hukukunun ihlâli nedeniyle tazminat kararı verme fırsatına sahip 
olmamışlardır. Bu konu ile ilgili tek bir dava gündeme gelmiştir.442 Bu davada, 
davacı tütün şirketi, Danimarka hükûmetinin 79/32 sayılı yönergede belirtilen 
tütünle ilgili sınıflandırmayı iç hukukta yanlış uygulaması nedeniyle uğradığı 
zararın tazminini talep etmiştir. Doğu Bölgesi Yüksek Mahkemesi, konu ile 
ilgili ATAD’a ön karar davası yoluyla başvurarak, yönergedeki tanımlarla ilgili 
açıklama istemiş ve AT hukukunun öngördüğü sorumluluk prensibi ile ilgili 
bilgi talep etmiştir. ATAD, böyle bir durumda devletin tazminat ödemek 
yükümlülüğünde olduğunu belirtmiştir. Ancak, ATAD görüşü Danimarka 
mahkemesine henüz ulaşmadan davacılar taleplerini değiştirerek, tazminat 
taleplerini AT hukukunun ihlâline değil, iç hukuktaki devletin sorumluluğunu 
öngören yasalara dayandırmışlardır. Bu değişiklik üzerine Mahkeme konuyu iç 
hukuk açısından değerlendirmiş ve AT hukuku ihlâli ile ilgili bir görüş 
bildirmemiştir.443 Ancak Danimarka mahkemesinin ATAD’a soru yöneltmesi 
ve davacıların AT hukukuna dayanan tazminat taleplerini ilk anda reddetmeden 
konunu içeriği ile ilgili incelemeye geçmiş olması, Danimarka mahkemelerinin 
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devletin sorumluluğu prensibini uygulama konusunda olumlu bir yaklaşım 
içinde olduklarının göstergesi sayılabilir. 

g) Finlandiya 

Danimarka gibi Finlandiya mahkemeleri de henüz bu konuda bir karar 
vermemiştir. Ancak, Finlandiya mahkemelerinde, 1999 yılı itibarı ile AT 
hukukunun ihlâli nedeniyle tazminat talebini içeren üç dava bulunmaktadır.444 
Bu davalar henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte, en azından usulden 
reddedilmemiş olmaları ve bu davalardaki taleplerle ilgili olarak ATAD’a ön 
karar davası yoluyla başvuru yapılmış olması, Finlandiya mahkemelerinin 
olumsuz bir tavır içinde olmadıklarını göstermektedir. 

h) Hollanda 

Francovich kuralının sorunsuz olarak uygulandığı bir diğer ülke de 
Hollanda’dır. Devletin sorumluluğu prensibinin iç hukukta uygulanabilmesi için 
yasal bir değişikliğe gidilmesine gerek duyulmadığı gibi, Hollandalı yargıçlar 
bu prensibi uygularken yeni hukuki koruma yolları geliştirmek zorunda 
kalmamışlar, mevcut normları ATAD kararları ışığında yorumlamak suretiyle 
AT hukukunun öngördüğü sisteme uymuşlardır. Ayrıca ATAD kararları, 
devletin sorumluluğu prensibine uygulanacak hukuk şeklinde algılandığından 
ATAD kararları ile tam örtüşen kararlar ortaya çıkmıştır.445 Hollanda yargıçları, 
ATAD kararlarını iç hukukta uygulamalarının hukuki dayanağı olarak AT 
Antlaşması’nın 10. maddesini göstermektedirler. ATAD kararlarına uymanın 
Kurucu Antlaşmalarla üye devletlere yüklenen AT amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde gerekli önlemleri alma yükümlülüğünün bir parçası 
olduğu kabul edilmektedir.446 

Üye ülke uygulamalarının incelenmesi sonucu ortaya çıkan tablo, üye ülke 
mahkemelerinin devletin sorumluluğu prensibini uygulama konusunda olumlu 
bir yaklaşım içinde olduklarını göstermektedir. Devletin sorumluluğu 
prensibinin, öncelik ve doğrudan etki prensiplerinin üye ülkelerce 
benimsenmesinden sonra ortaya konulmuş olması, ulusal yargıçların işini 
kolaylaştırmış ve bu prensibin daha kolay benimsenmesini sağlamıştır. Zaman 
içinde ortaya çıkan pürüzlerin de giderilmesi ile devletin sorumluluğu 
prensibinin üye ülkelerde tam olarak uygulanabileceği söylenebilir. Üye 
ülkelerin birçoğunda yönetimin sorumluluğu ilkesinin mahkeme kararları ile 
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geliştirilmiş olması da Francovich kuralının benimsenmesini olumlu 
etkilemiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı değerlendirme bu bölümün sonunda 
yapılacaktır. 

III. REKABET HUKUKUNUN UYGULANMASINDA ULUSAL  
MAHKEMELER 

Ulusal mahkemelerin yetkili mahkeme olarak gösterildikleri bir diğer alan 
da rekabet hukukunun uygulanmasıdır. Her ne kadar bu alanda ulusal 
mahkemeler ve Komisyon arasındaki bir işbirliğinden söz etmek gerekse de, 
konunun bütünlüğü açısından, ulusal mahkemelerin bu alandaki 
yükümlülüklerinin ve uygulamaların incelenmesinde yarar vardır. 

Çok geniş kapsamlı bir konu olan Topluluk rekabet hukukunun 
uygulanması, bu çalışmanın  amacına uygun olacak şekilde özetlenecektir. Bu 
kısımda amaç, AT hukukunun uygulanmasında, görevli ve yetkili mahkeme 
olarak ulusal mahkemelere düşen görevin belirlenmesi ve üye ülkelerden 
örneklerle bu görevin uygulamada nasıl gerçekleştiğinin incelenmesidir. 

Rekabet hukuku, AT maddi hukukunun önemli alanlarından biridir. AT 
Antlaşmasını akdeden üye ülkeler, etkili ve bozulmaz bir rekabet ortamını, 
ortak pazarın vazgeçilmez bir unsuru olarak öngörmüşlerdir.447 Bu amaçla 
rekabet ortamını bozucu davranış, eylem ve anlaşmaların önlenmesine büyük 
önem verilmiştir. 

AT Antlaşması’nn 81. maddesi, rekabeti önleyici kartellerin oluşmasının 
engellenmesi konusunda temel maddedir ve ana prensipleri ortaya koymaktadır. 
AT Antlaşması’nın 81. maddesi, üye ülkeler arasındaki ticareti olumsuz yönde 
etkileyen ve serbest rekabeti engelleyen, kısıtlayan ya da bozan nitelikteki şirket 
anlaşma ve kararlarının otomatik olarak geçersiz olacağını öngörmektedir. 
Hangi nitelikteki karar ve anlaşmaların bu kapsamda olduğu da yine ayni 
maddede belirtilmiştir. 

AT Antlaşması’nın 82. maddesi ise piyasada hâkim durumda bulunan 
şirketlerin, hâkim durumu kötüye kullanmalarını yasaklamaktadır. Hangi 
eylemlerin kötüye kullanma sayılacağı yine bu maddede sayılmıştır. Anılan 82. 
maddenin ana amacı, pazar gücünün kontrol altına alınmasıdır. 

                                                 
447 Arnull, 1999, s. 394. 
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AT rekabet hukukunun üye ülkelerde uygulanması, AT maddi hukuku 
kurallarının üye ülkelerde uygulanmasına da örnek oluşturmaktadır.448 Bilindiği 
üzere, üye ülkelerin AT hukukunu uygulamaya zorlanması iki düzeyde 
gerçekleşmektedir: AT ve ulusal düzey. AT düzeyindeki zorlama AT 
Antlaşması’nın 226, 227 ve 228. maddeleri uyarınca, Komisyon veya üye 
ülkeler tarafından ATAD nezdinde ihlâl davası açılması yoluyla 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ulusal düzeydeki zorlama ise, AT 
hukukunun doğrudan etkisi ve devletin sorumluluğu prensipleri uyarınca, 
bireyler tarafından ulusal mahkemelerde açılan davalar aracılığı ile 
sağlanmaktadır. Özellikle, doğrudan etkiye sahip normlarla tanınan hakların 
bireyler tarafından ulusal mahkemelerde ileri sürülmesi, AT hukukunun ulusal 
alanda uygulanması sonucunu doğurmaktadır. 

AT Antlaşması’nın rekabet hukuku ile ilgili 81 ve 82. maddelerinin 
doğrudan etki meydana getirme özelliği ve ATAD kararlarının bağlayıcı niteliği 
uyarınca ulusal mahkemeler bu maddelerin uygulanmasının denetlenmesinde 
özel olarak yetkilendirilmiştir. ATAD kararlarına ek olarak Komisyon 
tarafından düzenlenen bir Not’la449 da ulusal mahkemeler bu alanda yetkili 
kılınmıştır. Bu düzenlemeler ile üye ülkeler düzeyinde ulusal mahkemeler, AT 
düzeyinde ise Komisyon, rekabet hukukunun uygulanması ile 
görevlendirilmiştir. Bu alanda ATAD-ulusal mahkemeler işbirliğinden çok, 
ATAD-Komisyon işbölümünden söz etmek mümkündür. ATAD’ın AT 
hukukunun uygulanması konusundaki rolü, Komisyon’un bu alandaki rolüne 
göre ikinci sırada kalmaktadır.450 Ancak AT Antlaşması’nın 81 ve 82. 
maddelerinin uygulanması konusundaki ATAD kararları, rekabet hukukunun 
uygulanması konusu ile ilgili genel prensiplerin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca 
ulusal mahkemelerden ön karar davası yoluyla gelen başvurular sayesinde, 
ATAD, ulusal mahkemelerin rekabet hukuku alanındaki yetkilerini de açıklama 
olanağı bulmuştur. 

Bu bölümde öncelikle Komisyon’un AT Antlaşması’nın 81 ve 82. 
maddelerinin uygulanması konusundaki yetkileri, ATAD karalarından 
örneklerle ele alınacaktır. Daha sonra ulusal mahkemelere bu alanda yüklenen 
görevler ve tanınan yetkiler incelenecek ve konu ile ilgili ATAD kararlarına 
atıfta bulunulacaktır. Son olarak da rekabet hukukunun bazı üye ülkelerde 

                                                 
448 Kapteyn - Von Themaat, 1998, s. 872. 
449 1993 tarihli, “AET Antlaşması 85 ve 86. Maddelerinin Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler 
ve Komisyon İşbirliğine İlişkin Not”un tam metni için bakınız, Weatherill, 2001, s. 530-538. 
450 Annette Klimisch – Birgit Krueger, “Decentralized Application of E.C. Competition Law: 
Current Practice and Future Prospects”. European Law Review, 1999, Vol. 24, No. 5, s. 465. 



 136 

uygulanmasından örnekler verilecek ve bu alanda yaşanan sorunlara 
değinilecektir. 

A. AT REKABET HUKUKUNUN UYGULANMASINDA 
KOMİSYON’UN  YETKİLERİ 

AT Antlaşması’nın 85. maddesi (eski 89. madde) uyarınca, Komisyon, 81 
ve 82. maddelerin uygulanmasının sağlanması ve bu maddelerin ihlâlinin 
araştırılması ile görevlendirilmiştir. Komisyon’un bu konudaki yetkileri 17/62 
sayılı Konsey Tüzüğü451 ile daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Bu Tüzüğe göre, herhangi bir işlem başlatabilmesi için, Komisyon’un 81 
ve 82. maddelerin ihlâl edildiğinden haberdar olması gerekmektedir. Bu da 
çeşitli yollarla gerçekleşmektedir. Komisyon kendi yaptığı araştırma ile, 
anlaşmadaki tarafların bildirimi ile ya da şikayet üzerine ihlâlin varlığından 
haberdar olabilmektedir.452 

Bu yöntemlerden biri ile ihlâlin varlığından haberdar olan Komisyon, konu 
ile ilgili değişik resmi kararlar  - formal decisions - alma yetkisine sahiptir. 
Komisyon’un sınırlı kaynaklara sahip olması, resmi olmayan uzlaşma – 
informal settlement – yönteminin gelişmesi sonucunu doğurmuştur.453 AT 
rekabet hukukuna aykırılığı iddia edilen sözleşme maddelerinin tarafların onayı 
ile sözleşmeden çıkarılmasını içeren bu yöntem sonunda Komisyon taraflara 
comfort letter adı verilen işlemin uygun görüldüğü yolunda bir belge 
imzalatmakta ve konu ile ilgili dosyayı kapatmaktadır. 

Komisyon’a resmi olamayan uzlaşma yoluna gidilmemesi durumunda 
değişik resmi kararlar alma olanağı tanınmaktadır. Bu kararlardan biri 
yürütmenin durdurulması kararıdır. 17/62 sayılı Tüzükte bu konuda herhangi bir 
hüküm olmamasına karşın ATAD, Camera Care454 kararı ile Komisyon’a bu 
konuda yetki vermiştir.  

Yapacağı inceleme sonucunda, Komisyon, menfi tespit  – negative 
clearence- kararı da verebilmektedir.455 Bu karar ile Komisyon, önündeki bilgi 

                                                 
451 17/62 sayılı “AT Antlaşması’nın 85. ve 86. Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük” 
(Regulation 17/62/EEC, First Regulation Implementing Articles 85 and 86 of the Treaty), (1959 – 
62) OJ 87. Tüzüğün tam metni için ayrıca, bakınız, Weatherill, 2001, s. 496-506. 
452 Craig - De Burca, 1997, s. 1005. 
453 Hanlon, 2000, s. 233. 
454 Case 792/70 R Camera Care Ltd. v. Commission, (1980) ECR 119, paragraf: 18. 
455 17/62 sayılı Konsey Tüzüğü madde:2. 



 137 

ışığında, iddia edilen ihlâlin AT Antlaşması’nın 81 ve 82. maddeleri 
kapsamında bir ihlâl olmadığı tespitinde bulunabilmektedir. 

Komisyon, bu kararlar yanında, 81 ve 82. maddelerinin ihlâli 
soruşturmasını başlatma kararı da verebilmektedir. Bu soruşturma uyarınca 
Komisyon taraflara öncelikle ihlâli sona erdirmeleri yönünde bir talepte 
bulunur. Bu talebini ve rekabet ihlâli ile ilgili tarafların görüşlerini, ‘itiraz 
bildirisi’ – ‘statement of objection’ – adı ile anılan bir belge düzenleyerek 
taraflara bildirir.456 Taraflar bu bildiriye yazılı olarak yanıt verirler ve bu 
yanıtlar tamamlandıktan sonra duruşma aşamasına geçilir. Duruşma sonucunda, 
Komisyon, rekabet hukukunun ihlalini saptarsa, para cezası ya da periyodik 
para cezası verme yetkisine sahiptir.457 Komisyon’un hem ihlal soruşturmasını 
başlatan hem de bu konuda karar veren makam olması, bir anlamda hem savcı, 
hem de yargıç durumunda bulunması anlamına geldiğinden, eleştirilere hedef 
olmuştur.458 

Komisyon, bunlara ek olarak, bireysel ya da blok istisna kararları da 
verebilmektedir. Bireysel istisna kararı, sadece Komisyon’un yetkisindedir ve 
belli koşulların varlığı durumunda sözleşmenin ihlâl kapsamı dışında 
tutulmasını içermektedir. Blok istisna ise belli grup veya tür sözleşmelerin genel 
olarak 81. madde kapsamı dışında tutulmasını öngören bir karardır. 

Komisyon’un rekabet hukuku ile ilgili verebileceği tüm kararlar aleyhine 
İlk Derece Mahkemesi’ne başvurulabilir. Ayrıca, gerekli şartların varlığı 
durumunda, AT Antlaşması’nın 230. maddesi tahtında ATAD’a kararın iptali 
davası da açılabilir. 

B. ULUSAL MAHKEMELERİN AT REKABET HUKUKU 
ALANINDAKİ  YETKİLERİ 

AT Antlaşması’nın 81 (1) ve 82. maddelerinin doğrudan etki yarattığının, 
ATAD’ın BRT v. SABAM459 davasındaki kararı ile tespit edilmiş olması bu 
maddelerin ulusal mahkemelerde uygulanması sonucunu doğurmuştur. Gerçek 
                                                 
456 Rekabet hukukunun, daha doğrusu 81 ve 82. maddelerin, ihlâline ilişkin soruşturma ve bu 
ihlâle ilişkin davalarnda yapılacak duruşmalarla ilgili bakınız: 2842/98 sayılı “Madde 85 ve 
86’nın Uygulanması ile İlgili İşlemlerde Tarafların Dinlenmesine İlişkin Tüzük” (Commission 
Regulation on the Hearing of Certain Proceedings Under Articles 85 and 86 of the EC Treaty) 
(1998), OJ 1998 L 354/18. Tüzüğün tam metni için ayrıca bakınız, Weatherill, 2001, s. 504-506. 
457 17/62 sayılı Konsey Tüzüğü Madde. 15 ve 16. 
458 Klimisch - Krueger, 1999, s. 467. 
459 Case 127/73, Belgische Radio en Televisie and Societe Belge des Auteurs, Compesiteurs et 
Editeurs (BRT) v. SV SABAM and NV Fonior, (1974) ECR 313, paragraf: 13. 
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veya tüzel kişiler, ulusal mahkemeler önünde bu maddelerin ihlâli ile ilgili dava 
açma hakkına sahip kılınmışlardır. 

Komisyon nezdinde AT rekabet hukukuna aykırılık nedeniyle soruşturma 
başlatılmış olması, ulusal mahkemelerde, ayni konuda dava açılmasına engel 
oluşturmamaktadır.460 Bunun nedeni, her iki düzeydeki ihlâlin etkilerinin farklı 
olmasıdır. AT düzeyinde Komisyon, rekabet hukuku ihlâlinin, üye ülkeler arası 
ticarete etkisi ile ilgilenmekte, ulusal düzeyde ise, ulusal piyasaya etki önem 
kazanmaktadır. Ancak AT hukukunun önceliği prensibi uyarınca, herhangi bir 
işlem veya sözleşme, ulusal hukuka uygun olsa bile, AT rekabet normlarını ihlâl 
etmesi durumunda, ulusal mahkemeler Topluluk normlarını göz önüne almakla 
yükümlüdürler.  

AT Antlaşması’nın 81 (1) ve 82. maddelerinin doğrudan etkiye sahip 
olması nedeniyle ulusal mahkemeler, Komisyon tarafından bu konuda karar 
alınmasına ya da hukuki işlem başlatılmasına gerek olmaksızın, bu maddelere 
aykırı sözleşme ve eylemleri engellemek ve geçersizlik kararı vermekle 
yükümlüdürler. Ayni şekilde ulusal mahkemelerde böyle bir konunun 
görülmekte olması, ayni konunun Komisyon tarafından ele alınmasına engel 
oluşturmamaktadır. Buna karşın Komisyon’la ulusal mahkemeler arasında bir 
yetki bölüşümünden söz etmek mümkündür.461 Özellikle ulusal niteliği ağır 
basan ve AT’nın tümünü etkileme potansiyeli taşımayan davaların ulusal 
mahkemelerde görülmesi gerektiği görüşü ağır basmaktadır.462 Buna karşılık 
alınacak kararın ekonomiye ve serbest rekabet ortamına etkisinin AT’nın 
bütününü etkileme potansiyeline sahip olması veya rekabet hukuku ihlalinin üye 
ülkeler arası ticareti olumsuz yönde etkilemesi durumunda, konu, Komisyon 
tarafından ele alınmaktadır. Ulusal mahkemeler – Komisyon işbirliği, tarafların 
kendilerine yapılan başvuru ve şikâyetleri, açılan davaları birbirlerine 
bildirmelerini içermektedir. Bu sayede dava dağılımı daha sağlıklı 
gerçekleşebilmektedir.463 

Bu yetki bölüşümünün her zaman tam gerçekleşmemesi ve ayni konuda her 
iki düzeyde de hukuki işlem başlatılması olasılığı, birtakım riskleri de 
beraberinde getirmektedir. Buradaki en önemli risk, ayni konu ile ilgili olarak, 
ulusal mahkemeler ve Komisyon’un çelişen kararlar alabilmesidir. Bu riski 
gören ATAD, çeşitli kararları ile Komisyon ve ulusal mahkemeler yetki 

                                                 
460 Kapteyn - Von Themaat, 1998, s. 869. 
461 Shaw, Decentralized Law Enforcement in EC Competition Law, Legal Studies, 1995, No. 
15, s. 136. 
462 Klimisch - Krueger, 1999, s. 476. 
463 Ibid., s. 476. 
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bölüşümünü belirlemeye ve ortaya çıkabilecek çelişkili kararları engellemeye 
çalışmıştır. Ulusal mahkemelerin AT Antlaşması’nın 81 (1) ve 82. maddelerinin 
uygulanmasındaki rolü ve Komisyon’la ilişkisinin en ayrıntılı olarak ele alındığı 
dava Delimitis davasıdır.464 Bu davada uyuşmazlık, bir bar işletmecisi ile bira 
dağıtıcısı arasındaki sözleşmenin AT Antlaşması’nın 81 (1). maddesine aykırı 
olup olmadığı ile ilgilidir. Ön karar davası yoluyla kendisine yapılan başvuruda 
ATAD, ulusal mahkemelerin AT rekabet hukuku konusundaki yetkilerine 
açıklık getirmeye çalışmıştır: 

Madde 85 (1) ve 86. uygulanmasında Komisyon münhasır yetkiye sahip 
değildir. Bu yetkiyi ulusal mahkemelerle paylaşmaktadır...85 (1) ve 86. 
maddeler bireyler arası etki yaratma özelliğine sahiptir ve ulusal mahkemelerin 
korumakla yükümlü olduğu, doğrudan bireyleri ilgilendiren haklar 
yaratmaktadır. 

Topluluk rekabet normlarının uygulanmasında ulusal mahkemelerle 
Komisyon’un yetki bölüşümünün sonuçlarının incelenmesi gerekmektedir. 
Ulusal mahkemelerin madde 85(1) ve 86’nın uygulanması ile ilgili olarak 
Komisyon kararları ile çelişen kararlar verme riskini göz önüne almak 
gerekmektedir. Böyle çelişen kararlar hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil 
edeceğinden kaçınılması gereken kararlardır.465 

ATAD, daha sonra, Komisyon’a ihbar edilmiş ve edilmemiş sözleşmeler 
arasında bir ayırıma giderek, her iki olasılıkta da, ulusal mahkemelerin 
alabilecekleri tavrı belirlemiştir.466 

Komisyon’un rekabet hukukunun uygulanması konusunda sınırlı 
kaynaklara sahip olması, açılan davaların çok geç sonuçlanmasına neden 
olmaktadır. Bu durum, ulusal mahkemeler önüne daha fazla dava getirilmesi 
sonucunu doğurmaktadır. ATAD’ın konu ile ilgili kararlarını, özellikle 
Delimitis davasında ortaya koyduğu işbirliği ilkelerini göz önüne alarak 
Komisyon, 1993 yılında “AT Antlaşması’nın 85 ve 86. Maddelerinin 
Uygulanmasında Komisyon ve Ulusal Mahkemeler İşbirliği Üzerine Not” 
hazırlamıştır. Bu Not’un 47. paragrafı Not’un bağlayıcı olmadığını, sadece 
rehber niteliği taşıdığını belirtmektedir. Ancak Not’un dayandığı ATAD 
kararları ulusal mahkemeler açısından bağlayıcı olduğundan, dolaylı olarak 
Not’da belirtilen sistem, ulusal mahkemeleri bağlamaktadır. 

                                                 
464 Case C- 234/89, Stergios Delimitis v. Henninger Brau AG., (1991) ECR I – 935. 
465 Ibid., paragraf: 53. 
466 Bu tavır ile ilgili olarak bakınız: Delimitis kararı paragraf: 50-52. 
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Not’un 16. paragrafı, AT rekabet hukukunun ulusal mahkemelerde 
uygulanmasının avantajlarını belirtmektedir. Buna göre: 

- AT Antlaşması’nın 81 ve 82. maddelerinin ihlâli durumunda Komisyon, 
ihlâlden zarar görenler lehine tazminat hükmü vermek yetkisine sahip değildir. 
Komisyon sadece ihlâl kararı verebilmekte ve ihlâlden sorumlu olan taraf 
aleyhine para cezasına hükmedebilmektedir. Oysa ulusal mahkemeler önünde 
açılan ihlâl davalarında tazminat talep etme olanağı vardır. 

- Ulusal mahkemeler, yürütmenin durdurulması ya da ihlalin sona 
erdirilmesi konusunda Komisyon’a oranla daha hızlı karar verebilmektedir. 

-Ulusal mahkemelerde görülmekte olan davalarda, AT rekabet hukukuna 
dayanılarak açılan davalarla, ulusal hukuka dayanılarak açılan davaları 
birleştirme olanağı mevcuttur. 

-Bazı üye ülkelerde, dava sonucu haklı bulunan taraf lehine mahkeme 
masraflarına hükmetme olanağı da varken, Komisyon nezdinde böyle bir karar 
alınmamaktadır. 

Komisyon, ulusal mahkemelerde dava açılmasının avantajlarını belirterek, 
bir anlamda, ulusal mahkemelerde dava açılmasını teşvik etmeye çalışmaktadır. 

Not’un 17-23. paragrafları, AT Antlaşması’nın 81 ve 82. maddelerinin 
ulusal mahkemelerde nasıl uygulanacağı ile ilgilidir. ATAD kararlarına paralel 
olarak burada da madde 81(3)’ün uygulanması, yani bireysel istisna kararı 
verme yetkisi sadece Komisyon’a verilmiştir. Not’un ilgili paragrafları uyarınca 
önüne gelen başvuruda ulusal mahkemeler, öncelikle konuya ilişkin Komisyon 
tarafından verilmiş bir karar olup olmadığını araştırmalıdır. Not’un 20. 
paragrafında Komisyon, kendi kararlarının ulusal mahkemelerce bağlayıcı 
olmadığını, ancak bir karara ulaşma aşamasında, önemli bilgi oluşturduğunu 
belirtmektedir. Ayni şekilde Komisyon’un resmi olmayan kararlarının da ulusal 
mahkemeleri bağlamadığı, ancak önemli bir bilgi kaynağı oluşturduğu 
vurgulanmaktadır. 

Çelişen kararlar ortaya çıkmasının önlenmesi ile ilgili olarak Komisyon, 
ATAD’ın Delimitis kararında belirttiği ilkeleri aynen kabul etmekte ve bunlara 
Not’ta yer vermektedir. Ortaya koyduğu her ilkede ATAD kararlarına atıfta 
bulunan Komisyon, ATAD kararlarının bağlayıcı olma özelliğinden 
yararlanarak, Not’u etkili kılmaya çalışmaktadır.  
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Not’un 9-11. paragrafları arasında belirtildiği üzere, Komisyon ve ulusal 
mahkemeler, AT rekabet hukukunun uygulanmasında farklı usul kuralları 
uygulamaktadır. Komisyon, 17/62 sayılı Tüzükte belirtilen usul kurallarına göre 
hareket ederken, ulusal mahkemeler, ulusal usul kurallarını uygulamaktadır.467 
Not’ta, ayrıca, ATAD’ın öngördüğü ulusal hukukun özerkliği için getirilen 
kısıtlamalara da atıfta bulunarak, eşit işlem ilkesi uyarınca, ulusal normların 
ihlâli durumunda bireylere tanınan hukuki koruma ve başvuru yollarının, AT 
rekabet hukukunun uygulanmasında da geçerli olacağı belirtilmiştir.468  

Not’un 33-44. paragrafları ulusal mahkemeler ve Komisyon’un işbirliği ile 
ilgilidir. Bu işbirliği uyarınca Komisyon, ulusal mahkemelere AT rekabet 
hukukunun uygulanması ile ilgili gerekli desteği sağlamaktadır. Buna karşılık, 
ulusal mahkemeler, önlerine gelen davalarda Komisyon kararlarını, blok istisna 
ile ilgili tüzükleri, Komisyon’un rekabet hukukunun uygulanması ile ilgili 
Notlarını, ATAD ve İlk Derece Mahkemesi kararlarını göz önüne almalıdır. 
Bunların yeterli kaynak oluşturmaması durumunda, ulusal mahkemeler, 
Komisyon’dan rekabet hukukunun uygulanması ile ilgili hukuki ya da 
ekonomik konularda görüş talep edebilmekte ve Komisyon’un elindeki 
istatistiksel bilgilerle veri tabanlarından yararlanabilmektedirler. Ancak, 
Komisyon görüşleri, ulusal mahkemeler için bağlayıcı bir kaynak 
oluşturmamaktadır. 

Komisyon’un giderek artan yükü, rekabet hukukunun uygulanmasındaki 
etkisini zayıflatmaktadır. Bu durum, ulusal mahkemelerin rekabet hukukunun 
uygulanmasındaki yetkilerinin genişletilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 
Komisyon, 1999 yılında hazırladığı bir öneri ile, ulusal mahkemelerin bu alanda 
yetkisini artırıcı düzenlemeler yapılmasını ve ulusal mahkemelere de bireysel 
istisna kararı verme yetkisinin tanınmasını istemiştir. Ancak, bu öneri henüz 
yasal bir düzenleme şekline dönüşmemiştir.  

C. AT REKABET HUKUKUNUN ÜYE ÜLKELERDE 
UYGULANMASI 

Üye ülkelerin bir kısmında- Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, 
Portekiz ve İspanya- rekabet hukuku ile ilgili olarak sadece AT normları 
uygulanmaktadır. Almanya ve İngiltere’de ise hem AT normları, hem de ulusal 
normlar geçerlidir. Danimarka ve İrlanda da ise ulusal normlar, AT rekabet 
normları ışığında yeniden düzenlenmiş olduğundan sadece ulusal normlar 

                                                 
467 Shaw, 1995, s. 137. 
468 Komisyon Not’u paragraf 11. 
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uygulanmaktadır.469 Değişik yöntemlerle de olsa, AT rekabet hukuku üye 
ülkelerde etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Bazı üye ülkelerden somut 
örneklerle ulusal mahkemelerin ATAD’ın öngördüğü sisteme ne derece uyduğu 
incelenmeye çalışılacaktır. Üye ülkeler incelenirken AT rekabet hukukunun 
içerik olarak uygulanması değil, ulusal uygulamaların Komisyon Not’u ve 
ATAD kararlarına uygunluğu ele alınacaktır. 

1. İngiltere 

İngiliz mahkemelerinin AT rekabet hukukunun uygulanmasında Komisyon 
Not’una ve ATAD kararlarına uygun davrandıklarını söylemek mümkündür.470 
Özellikle Komisyon Not’unun yürürlüğe girdiği 1993 yılından sonra, AT 
rekabet hukukunun uygulanmasında Komisyon’la işbirliğine büyük önem 
verilmiştir. AT rekabet hukukunun uygulanmasında Komisyon kararlarının 
İngiliz mahkemeleri açısından bağlayıcı olduğu çeşitli davalarda 
vurgulanmıştır. Bu davalardan biri de, Iberian UK Ltd. v. BpB Industries 
davasıdır. Bu davada, davacı şirket, öncelikle Komisyon’a başvurarak, davalı 
şirketle yapılan sözleşmenin AT Antlaşması’nın 81 (1). maddesine aykırı 
olduğu yönünde karar aldırtmıştır. Komisyon önündeki davalarda tazminat talep 
etmek mümkün olmadığından, İngiliz mahkemesinde tazminat davası açmış ve 
tazminat talebinin dayanağı olarak da Komisyon’un ihlâl kararını göstermiştir. 
Buna karşılık, davalı şirket, Komisyon’un ihlâl kararının ulusal mahkemeler 
için bağlayıcı olmadığını, ihlâlin varlığının ulusal mahkemece tespit edilmesi 
gerektiğini iddia etmiştir. Davaya bakmakta olan mahkeme, bireylerin 
Komisyon kararlarının geçersizliğini iddia etmelerinin, kötü niyet taşıdığını ve 
ulusal usul kurallarının, Komisyon kararları ile uyuşmazlık riskini ortadan 
kaldıracak şekilde yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.471 

İngiliz mahkemeleri, daha da ileri giderek, Komisyon’un resmi olmayan 
karar niteliği taşıyan comfort letter adlı belgenin bile, Komisyon görüşünü 
yansıtması nedeniyle, ulusal mahkemeler tarafından göz önüne alınması 
gerektiğini belirtmiştir. Hem Komisyon, hem de İngiliz mahkemeleri önüne 
ayni anda getirilen bir davada ise, İngiliz İstinaf Mahkemesi, çatışan kararlar 
çıkma riskinin varlığı halinde, ulusal mahkemenin Komisyon kararına kadar 
davayı durdurması gerektiği yönünde görüş belirtmiştir.472 

 

                                                 
469 Klimisch - Krueger, 1999, s. 466. 
470 Chalmers, 2000, s. 115. 
471 Ibid., s. 116. 
472 Ibid., s. 117. 
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2. Danimarka 

Danimarka, rekabet hukuku alanındaki yasalarını, ATAD kararları ve AT 
Antlaşması’nı göz önüne alarak 1 Ocak 1998 tarihli bir yasa ile yeniden 
düzenlemiş ve AT hukuku ile uyumlu hale getirmiştir. Bu yasa uyarınca şirket 
eylem ve anlaşmalarının rekabet normlarına uygunluğu yönünde karar 
verilirken Komisyon ve ATAD kararları göz önüne alınacaktır. Yine bu yeni 
yasa uyarınca rekabet davalarına bakmaya yetkili olan Rekabet Kurulu’nun, 
rekabet yasalarının yorumu ile ilgili olarak ön karar davası yoluyla ATAD’a 
başvurması öngörülmektedir.473 Bu bağlamda Danimarka, ATAD ve Komisyon 
kararlarına uymayı yasal bir zorunluluk haline dönüştürmüştür. 

3. İtalya 

İtalyan mahkemeleri de AT rekabet hukukunun uygulanmasında ATAD ve 
Komisyon kararlarını göz önüne almaktadır. İtalyan mahkemeleri, AT 
Antlaşması’nın 81. ve 82. maddelerinin doğrudan etkisini kabul etmiştir. 1990 
yılına kadar özel bir anti-tröst yasası bulunmayan İtalya’da AT Antlaşması’nın 
81 ve 82. maddeleri konu ile ilgili tek hukuki kaynak olarak uygulanmıştır.474 
1990 yılında yürürlüğe giren anti-tröst yasaları, AT hukuku kapsamı dışında 
kalan alan, işlem ve anlaşmalara uygulanmaktadır. 1990 yılında çıkarılan bu 
yasanın 1. maddesi üye ülkeler arasındaki ticareti etkileyen anlaşmalar 
konusunda AT’nın öncelikli yetkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Bu 
maddeye karşın Latium İdare Mahkemesi, Komisyon önünde herhangi bir işlem 
başlatılmamış olması koşulu ile üye ülkeler arası ticareti etkileme potansiyeline 
sahip anlaşmalarla ilgili uyuşmazlıklarda da İtalyan mahkemelerinin yetkili 
olabileceğini belirtmiştir.475   Mahkeme, ayrıca, AT rekabet hukukuna dayanan 
davalarda, hem Komisyon, hem de ulusal mahkemeler önünde dava açılmış 
olması durumunda, ulusal mahkemenin Komisyon kararına kadar davayı 
ertelemesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak ulusal normlara dayanılarak açılan 
davalarda böyle bir uygulama söz konusu değildir. İtalyan hukuk sistemi, 
ayrıca, herhangi bir anlaşmanın hem ulusal normlar, hem de AT normları 
kapsamında olması durumunda, AT normlarının uygulanmasını kabul 
etmektedir.476 

 

                                                 
473 Biering, 2000, s. 965. 
474 Adinolfi, 1998, s. 1358. 
475 Ibid., 1359. 
476 Ibid., s. 1359. 
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4. Almanya 

Almanya’da, hem AT rekabet hukuku, hem de ulusal normlar 
uygulanmaktadır. Alman mahkemeleri önüne gelen AT hukuku kaynaklı 
davaların önemli bir çoğunluğu, sonuçları sadece ulusal pazara etki edecek 
uyuşmazlıkları içermektedir. AT’nın tümünü etkileme potansiyeline sahip 
davalarda ise Alman mahkemeleri Komisyon’la işbirliği içinde hareket 
etmektedir. Alman mahkemeleri ve Komisyon önüne ayni konuda dava 
getirilmesi durumunda, ulusal mahkemelerdeki dava, Komisyon kararına kadar 
ertelenmektedir.477  

Örnek olarak incelenen üye ülkelerdeki uygulamalar, AT rekabet 
hukukunun uygulanması konusunda, ulusal mahkemelerin, ATAD kararları ve 
Komisyon Not’una uyumlu kararlar verdiklerini göstermektedir. Üye ülkelerin 
özellikle Komisyon’la çelişen kararlar vermemeye özen gösterdikleri ve ayni 
anda hem Komisyon’da, hem de ulusal mahkemelerde ayni konuda dava 
açılması durumunda, Komisyon kararını bekledikleri görülmektedir. Ayrıca, 
dava dağılımına da dikkat ettikleri ve özellikle üye ülkeler arası ticareti 
etkileyebilecek konularda Komisyon’un önceliğini benimsedikleri göze 
çarpmaktadır. 

IV. DEĞERLENDİRMELER 

AT hukukunun öncelik ve doğrudan etkisi prensipleri ile ATAD, AT 
hukukunun bireylere uygulanmasını ulusal mahkemeler aracılığı ile sağlamaya 
çalışmıştır. Bu prensiplerin ulusal mahkemelerce benimsenmesi ve 
uygulamanın yerleşmesinden sonra, ATAD, bir adım daha ileri giderek, 
devletin sorumluluğu prensibini geliştirmiş ve uygulamayı da ulusal 
mahkemelere yüklemiştir. Bu prensip ile ATAD, hem birey haklarını güvence 
altına almayı, hem de üye devletleri Topluluk yükümlülüklerini yerine 
getirmeye zorlamayı amaçlamıştır.  AT hukukunun ihlâli nedeniyle açılacak 
davalarda ulusal mahkemeleri yetkili kılmakla ATAD, üye ülkelerin çıkan 
kararlara uymasını da güvence altına almıştır. Çağdaş demokrasi anlayışını 
benimsemiş üye ülkelerin, hukukun üstünlüğü prensibi uyarınca kendi yargı 
organlarının kararlarını göz ardı edemeyeceği bilinci ile ATAD, ulusal 
mahkemeleri bu alanda yetkili mahkeme olarak göstermiştir. 

AT hukukunun ulusal mahkemelerde uygulanmasında, ATAD ile ulusal 
mahkemeler arasında bir yetki bölüşümü oluşturulmuştur. Bireylere tanınacak 
haklar ve bunlarla ilgili maddi hukuk kuralları, AT hukuku ışığında, ATAD 
                                                 
477 Klimisch & Krueger, 1999, s. 467. 
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tarafından yorumlanacak, ulusal mahkemelerde uygulanacak hukuki koruma 
yolları ve usul kuralları konusunda da ulusal hukuk uygulanacaktır. Bu yetki 
bölüşümü ulusal hukukun özerkliği ilkesinin de bir sonucudur. Ancak, 1990 
yılından başlayan içtihadı ile ATAD, ulusal hukukun özerkliği ilkesine birtakım 
sınırlamalar getirerek, ATAD-ulusal mahkemeler dengesini ATAD lehine 
bozmuştur.478 Francovich kararı ile bu denge daha da bozulmuş ve ATAD 
birçok tepki ile karşılaşmıştır. Hem yönetimin, hem de yasama organının 
sorumluluğunu öngören bu kararla ATAD, egemenlik kavramının yeniden 
tartışılmasına neden olmuştur. Ancak, Francovich kararı tepeden inme ya da 
sürpriz bir karar değildir. ATAD, devletin sorumluluğu prensibini, bilinçli 
biçimde geliştirdiği bir süreç sonucunda ortaya koymuştur. Bu anlamda 
Francovich kararı ATAD’ın kurmaya çalıştığı birey eksenli, etkili ve tek örnek 
hukuk sisteminin bir tamamlayıcısıdır ve AT hukukunun gelişim süreci içinde 
kaçınılmaz bir aşamadır.  

Bu karar ile ATAD, ulusal mahkemeler ile yapıcı bir ilişkiden 
uzaklaşmakla suçlanmıştır.479 Ancak, benzer tepkiler, öncelik ve doğrudan etki 
prensipleri ile ilgili olarak da ortaya konmuş, zaman içinde bu prensipler ulusal 
mahkemelerce uygulanmış ve benimsenmiştir.  Benzer bir sürecin devletin 
sorumluluğu prensibi ile ilgili olarak yaşanması da doğaldır. AT hukuku ile 
ilgili bilinç arttıkça ve Birliğe yeni üye ülkeler katıldıkça, ATAD’ın dava yükü 
daha da artacaktır. Bu durum, ulusal mahkemelere daha fazla görev verilmesi 
sonucunu doğuracaktır. Bu noktada ulusal mahkemelerin AT hukuku ile ilgili 
görev ve yetkilerinin daha belirgin ve toplu bir şekilde açıklanmasında yarar 
vardır. AT rekabet hukukunun uygulanmasında olduğu gibi, devletin 
sorumluluğu alanında da ulusal mahkemelere yol gösterecek düzenlemelere 
ihtiyaç vardır.   

AT hukukunun uygulanmasında ulusal mahkemelere düşen görevin zaman 
içinde artacağı savına en güzel örneklerden biri de AT Antlaşması’nın 81 ve 82. 
maddelerinin uygulanmasıdır. Komisyon’un bu alanda artan yükü, ulusal 
mahkemelerin özel olarak yetkilendirilmesi gereksinimini doğurmuştur. 
Rekabet hukukunun uygulanması, yönetimin otoritesine müdahaleyi 
gerektirmediğinden, ulusal mahkemelerin bu alanda gerek ATAD ile, gerekse 
Komisyon ile işbirliği içine girmesi herhangi bir tepkiye neden olmamıştır.  

   

 
                                                 
478 Kilpatrick, 2001, s. 144. 
479 Harlow, 1996, s. 4. 



 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÖN KARAR DAVASI ÇERÇEVESİNDE ATAD – 
ULUSAL MAHKEMELER YARGISAL İŞBİRLİĞİ 

 

I. ÖN KARAR DAVASININ KURUMSAL ÇERÇEVESİ 
A. GENEL OLARAK  
AT hukukunun üye ülkelerde uygulanması ulusal mahkemeler aracılığı ile 

gerçekleşmektedir.  Bu görevleri nedeniyle ulusal mahkemeler bir anlamda ‘AT 
mahkemesi’ haline dönüştürülmüştür. ‘AT mahkemesi’ kimliği altında ulusal 
mahkemelerin görevleri ve bu görevler çerçevesinde ATAD’la ilişkileri bir 
önceki bölümde incelenmiştir. Bu çerçevede ulusal mahkemeler, önlerine gelen 
uyuşmazlıkta, AT hukukunu öncelikli olarak uygulamak, AT hukuku ile çatışan 
tüm ulusal normları göz ardı etmek ve bireylere AT hukuku ile tanınan hakların 
kullanılmasını güvence altına almakla yükümlüdürler. Bu görevlerinin yanı sıra, 
ulusal mahkemeler, AT hukukunu uygulamayan devlet aleyhine açılacak iptal 
ve tazminat davalarında ve AT rekabet hukukuna aykırı eylem ve işlemlerin 
geçersizliğine ilişkin davalar ile tazminat davlarında yetkili mahkeme olarak 
öngörülmektedir. 

AT hukukunun ulusal alanda uygulayıcısı olan ulusal mahkemeler, 
Topluluk normlarının geçerliliği ve yorumu konusunda karar verme yetkisine 
sahip değillerdir. Bu konularda karar verme yetkisi münhasıran ATAD’a 
aittir.480 Bu anlamda AT hukuk sisteminin üye ülkelerde uygulanması ATAD – 
ulusal mahkemeler yetki dengesi üzerine kurulmuştur.481 Topluluk normlarının 
uygulanması ulusal mahkemeler tarafından gerçekleştirilmekte, ancak, 
uygulanacak normun yorumu ve geçerliliği, normu uygulayacak mahkeme 
tarafından değil,  ATAD tarafından kesin karara bağlanacaktır. Buna karşın, 
normun yorumunu yapmaya yetkili olan ATAD, soyut normu somut olaya 
uygulama, uyuşmazlıkla ilgili son kararı verme yetkisine sahip değildir. 
                                                 
480 Arat, 1989, s. 99. 
481 Weiler, 1991, s. 2431. 
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ATAD’dan gelen yoruma zorunlu olarak dayanarak normu davanın esasına 
uygulayacak olan ulusal mahkemedir. Dolayısıyla, AT hukukunun somut bir 
olaya uygulanmasında ATAD’la ulusal mahkemeler arasında bir iş bölümü 
ilişkisi geliştirilmiştir.482 Bu iş bölümü ilişkisi, AT hukuki bütünleşmesinde ve 
AT hukukunun ayrı bir hukuk sistemi olarak varlığı ve devamı noktasında 
büyük önem taşımaktadır. 

AT hukuk sistemi dışındaki sistemler için yeni olan bu ilişki, tarafların 
‘yargısal diyaloğu’ ile yürümektedir.483 Bu diyaloğun hukuki temeli, AT 
Antlaşması’nın 234. (şimdiki 177. madde) maddesinde yer alan ön karar 
davasıdır. Bu dava çerçevesinde kurulan ilişki hiyerarşik bir ilişki olmadığı gibi, 
ön karar davası da bir temyiz davası değildir.484 Bu dava uyarınca ulusal 
mahkemeler, AT hukukunun yorumu ve geçerliliği ile ilgili sorunların çözümü 
için ATAD’a başvurmaktadır. Ön karar davası çerçevesinde yürütülen yargısal 
diyalog, hem ulusal hukuk sistemlerini, hem de AT bütünleşme sürecini 
etkilemektedir. ATAD’ın ön karar davası yoluyla gelen sorunlara bulduğu 
çözümler, ulusal hukuk sistemlerinde değişiklik yapılması gereksinimini 
doğurabilmektedir. ATAD’ın sadece sorulan soruyu yanıtlamakla yetinmeyip, 
AT hukukunun geneline uygulanabilecek prensipler de geliştirmesi, AT hukuk 
sisteminin bütününü de etkilemektedir. ATAD kararlarının hukuk yaratma ve 
emsal oluşturma özelliği, ön karar davası sonucu çıkan kararın etkisinin somut 
uyuşmazlıkla sınırlı kalmaması sonucunu doğurmaktadır.485 Ancak, ön karar 
davasının AT hukukuna katkısı yalnızca Topluluk anayasal prensiplerinin 
gelişmesine olanak sağlaması değildir. Ön karar davası ile gündeme getirilen 
birçok sorun, AT kurumlarının yeni hukuki düzenlemeler yapması sonucunu 
doğurmuş, bu sayede de AT hukukunun kapsamı genişlemiştir.486 

Ön karar davası ile sadece, AT hukukunun yorumu ya da geçerliliği ile 
ilgili sorunun çözümü sağlanmakla kalmamakta, ulusal mahkemelerle ATAD 
arasında önemli ve stratejik bir ilişki de kurulmaktadır. Bu ilişkide tarafların 
                                                 
482 Weiler, 1994, s. 515. 
483 Yargısal diyalog teriminin kullanılması ile ilgili bakınız; Karen Alter, “Explaining National 
Court Acceptance of European Court Jurisprudence: A Critical Evaluation of Theories of Legal 
Integration”, The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence, Legal 
Change in its Social Context, Slaughter – Swett – Weiler (Eds.), 2000, içinde, s. 249; Craig - 
De Burca, 1997, s. 399; Jonathan Golub, “Modelling Judicial Dialogue in the European 
Communities: The Quantitative Basis of Preliminary References to the ECJ”, European 
University Institute, Working Paper Series, 1996a, No. 96/58,  s.1; yargısal diyalog terimi ayrıca 
Mart 2000’de Komisyon tarafından hazırlanan “Topluluk Mahkemelerine İlişkin Kurumsal 
Reform” adlı raporda da kullanılmıştır. 
484 Arnull, 1999, s. 51. 
485 Ayşe Füsun Arsava, Roma Antlaşması’nda Önkarar Prosedürü ve Bu Prosedür 
Çerçevesinde Doğan Sorunlar, Ankara: A.Ü.S.B.F. Basımevi,  1989, s.  9. 
486 Sweet - Caporaso, 1998, s. 102.  
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alacağı tavır, ayni zamanda, üye ülkelerle AT arasındaki ilişkiye de yansımakta 
ve AT’nin hukuki bütünleşme sürecini etkilemektedir. Bu yönü ile ön karar 
davası salt mahkemeler arası işbirliği ya da danışma prosedürü olmanın 
ötesinde anlamlar taşımakta ve sonuçlar yaratmaktadır. 

Ön karar davası, ulusal hukuk sistemleri ve uluslararası hukuk açısından 
yeni bir davadır. Ulusal mahkemelerle ‘uluslarüstü’487 bir mahkemeyi işbirliği 
içine sokan, dahası, uluslarüstü mahkemenin yorumu ile ulusal mahkemeleri 
bağlayan bu davanın uygulanması, ulusal mahkemelerin işbirliğine istekli 
olması ile mümkündür. Aşağıda inceleneceği gibi bu dava, ulusal 
mahkemelerden ATAD’a yapılan başvuru ile başlamaktadır. Ulusal 
mahkemelerin ATAD’la işbirliğine girme nedenlerini açıklayan çeşitli görüşlere 
aşağıda kısaca yer verilmiştir. Ancak, hangi görüş geçerli kabul edilirse edilsin, 
sonuç olarak bu işbirliğinin hem ulusal mahkemelerin – özellikle alt 
mahkemelerin – hem de, ATAD’ın ulusal hukuk sistemi ve AT bütünleşme 
süreci içindeki konumunu güçlendirdiği bir gerçektir. Bu işbirliği ilişkisi 
özellikle alt mahkemelere, ulusal yargı sistemi içinde bir özerklik 
sağlamaktadır. Bu özerklik onların, hem ulusal makamlar, hem de yüksek 
mahkemelerle olan ilişkilerine yansımakta ve daha bağımsız hareket etmelerini 
sağlamaktadır.488 Ulusal mahkemelerin ATAD’la işbirliği içinde olmaları, AT 
hukuk sistemi içindeki rollerini de somutlaştırmakta ve onları AT hukukunun 
uygulanmasında önemli bir aktör durumuna getirmektedir. Bu anlamda, ATAD 
da, ulusal mahkemelerin yorumlarına ve eğilimlerine değer vermek zorunda 
kalmaktadır.  Bu ilişki, hem AT hukuk sistemi, hem de üye ülke makamları 
karşısında ATAD’ın konumunu da güçlendirmektedir.489 Bu anlamda, ön karar 
davası, ulusal mahkemelerle ATAD’ı ortak bir hukuk sistemine bağlayan 
‘yapıştırıcı’ işlevini görmektedir.490 Ulusal bir mahkemenin, AT hukukunu, 
ATAD kararları ışığında uygulaması, hem AT hukukuna, hem de ATAD 
kararlarına meşruluk ve geçerlilik kazandırmakta, bu kararları somut olaylara 
uygulanan bir hukuk kaynağı konumuna getirmektedir.491  Bu bağlamda, 
ATAD’ın bir yargı yeri olarak geldiği bugünkü aşama, ister uluslararası, ister 
uluslarüstü olsun, ‘yabancı’ bir mahkemenin, ulusal mahkemelerle işbirliği 
içinde hareket etmesi durumunda neleri başarabileceğinin de bir örneği olarak 
karşımızda durmaktadır. 

                                                 
487 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 393., ATAD’ı uluslarüstü yapan niteliklerle ilgili olarak 
bakınız; Laurence R. Helfer - Anne Marie Slaughter, “Toward a Theory of Supranational 
Adjudication”, Yale Law Journal, 1997, Vol. 107, No. 2, s. 273-391. 
488 Weiler, 1994, s. 523. 
489 Waltre Mattlie – Anne MarieSlaughter, “Revisiting The European Court of Justice”, 
International Organization, 1998, Vol. 52, No. 1, s. 180. 
490 Kilpatrick, 1998, s. 129. 
491 Maher, 1994, s. 235. 
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Tüm bu tabloya karşın, ATAD – ulusal mahkemeler yargısal diyaloğu 
kolay yürütülen bir diyalog değildir. Tarafların öncelik ve duyarlılıklarındaki 
farklılık, bu ilişkinin yürümesi için çeşitli ‘manevralar’ yapılmasını 
gerektirmektedir. Bu ilişkide ATAD’ın önceliği, AT hukukunun üye ülkelerde 
tek örnek ve etkili bir şekilde uygulanması yoluyla hukuki bütünleşmenin 
sağlanmasıdır. Ulusal mahkemeler ise, ulusal hukuk sistemi içindeki yetkileri 
ile AT hukuku çerçevesindeki görevleri arasında denge kurmaya ve ulusal 
hukuk sistemi dışına çok fazla çıkmamaya çalışmaktadırlar. Bu çerçevede, 
ATAD – ulusal mahkemeler dengesi, her iki tarafın öncelik ve duyarlılıklarının 
uzlaştığı ölçüde başarılı olmaktadır. Bu anlamda, ön karar davası içindeki bazı 
aşamalar, bu ilişkinin kritik noktalarıdır. Bu aşamalarda her iki taraf da kendi 
duyarlılıklarını göz önüne alarak hareket etmekte, ancak diğer tarafın 
duyarlılıklarına da kayıtsız kalmamaya çalışmaktadır. Bu çaba, tarafları 
birtakım ‘manevralar’ yapmaya itmektedir. 

Yukarıda belirtilenler ışığında, bu bölümün ana amacı, ön karar davasının 
salt usul açısından incelenmesi değildir. Konunun daha iyi anlaşılması açısından 
ön karar davasının kurumsal çerçevesine ve amaçlarına da yer verilecektir. 
Ancak bu davanın usul hukuku açısından niteliği ya da uygulamadaki ayrıntıları 
konusunda yorum yapılmayacaktır. ATAD – ulusal mahkemeler yargısal 
diyaloğu açısından ön karar davasının kritik olarak görülen aşamaları ele 
alınacak ve bu aşamalarda tarafların alabileceği tavır araştırılacaktır. Burada, 
ulusal mahkemelerin tavrı, tek tek üye ülke bazında değil, genel olarak 
incelenecektir. Bu incelemeden sonra, üye ülke mahkemelerinin ön karar 
davasına yaklaşımları bazı üye ülkelerden örneklerle ele alınacaktır. Sonuç 
kısmında ise her iki bölümden çıkan değerlendirmeler toparlanarak, AT 
hukukunun üye ülkelerde uygulanmasında ATAD – ulusal mahkemeler 
ilişkisinin önemi ve üye ülke hukuk sistemleri ile AT bütünleşme sürecine etkisi 
değerlendirilecektir.   

B. ÖN KARAR DAVASININ AMACI VE KAPSAMI 

1. Ön Karar Davasının Amacı ve Fonksiyonu 

Ön karar davasının en önemli amaçlarından biri, AT hukukunun 
uygulanmasında farklı yorumları ortadan kaldırarak yorum birliğine ulaşmak ve 
Topluluk kurumlarının tasarruflarının geçerliliğini tespit etmektir.492 Farklı 
yorumların varlığı, AT hukukunun üye ülkelerde tek örnek uygulanmasını 
engellemektedir. Bu nedenle, AT hukukunun tek örnekliğinin sağlanması için, 
AT normlarının üye ülkelerde uygulanmasının sağlanması yeterli olmamakta, 
                                                 
492 Arat, 1989, s. 99. 
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bu normların yorumunun da tek örnek olması gerekmektedir. Her üye ülkenin 
farklı hukuki kültür, terminoloji, gelenek ve yorum yöntemlerine sahip olması, 
farklı hukuki yorumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Yorum 
birliğinin sağlanması için, yorumun tek bir mahkeme tarafından yapılması ve 
diğer mahkemeler açısından bağlayıcı olması gerekmektedir. AT hukuk sistemi 
içinde bu yetki AT Antlaşması’nın 234. maddesi ile ATAD’a verilmiş ve ulusal 
mahkemelerin farklı yorumlar getirerek AT hukukunun üye ülkelerde ayni 
şekilde uygulanmasını engellemeleri riski ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu 
sayede AT hukukunun tüm üye ülkelerde ayni ölçüde geçerli olması 
amaçlanmıştır.493   

Ön karar davasının, AT hukukunu ulusal alanda uygulamakla görevli 
ulusal yargıca yardımcı olma gibi bir dolaylı ya da yan amacı da vardır. 
Yabancı olduğu bir hukuk sistemini uygulayacak olan yargıcın, Topluluk 
normunun geçerliliği ve yorumu konusunda karar verebilmesi oldukça zordur. 
Bu konularla ilgili olarak ATAD’a başvurması öngörülerek, bu zor görev, bir 
anlamda kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, AT hukukunun 
uygulanmasında zorlanan ulusal yargıcın, AT normunun nasıl uygulanacağı 
konusunda, ATAD’dan yardım alması sağlanmıştır.494  

Ön karar davasının bir diğer yan amacı da ulusal mahkemeler ve ATAD 
arasında bir işbirliği ilişkisinin geliştirilmesidir. Bu işbirliği ilişkisi sayesinde, 
ulusal hukuk sistemleri ile AT hukuk düzeni arasında bir ‘köprü’ 
kurulmaktadır.495 Ön karar davası, ulusal mahkemeler ve ATAD arasında 
‘organik bir ilişki’496 kurulmasını sağlayarak, bu işbirliğinin oluşmasına olanak 
tanımaktadır.  

Ön karar davası, bireyleri AT hukuk sisteminin bir parçası haline getirme 
düşüncesinin de aracı olmaktadır.497 Ön karar davası kapsamında bireyler, 
ulusal mahkemelerde,  AT hukukunun yorumu ve geçerliliği ile ilgili olarak 
ATAD’a havale talebinde bulunma hakkına sahiptir. Özellikle doğrudan etkiye 
sahip normlar söz konusu olduğu zaman, AT hukukunun önceliği prensibine 
dayanan bireyler, mahkemenin, önündeki uyuşmazlığa, ulusal normu değil, 
Topluluk normunu uygulamasını talep edebilmektedirler. Bu durumda ulusal 
mahkeme, talep edilen normun doğrudan etki yaratıp yaratmadığı ya da 
önündeki uyuşmazlığa uygulanırlığı ile ilgili olarak ATAD’a 

                                                 
493 Arsava, 1989, s. 8. 
494 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 394. 
495 Arsava, 1989, s. 16. 
496 Shaw, 1996, s. 231. 
497 Weiler, 1994, s. 520. 
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başvurabilmektedir. Bu sayede AT hukukunun önceliği prensibinin bireyler 
aracılığı ile ulusal mahkemelerde uygulanması da sağlanmaktadır. Esasen ön 
karar davası çerçevesinde ATAD, ulusal hukukun, AT hukukuna uygunluğunu 
inceleme yetkisine sahip değildir. Sadece AT hukukunun yorumu çerçevesinde, 
AT hukukunun ulusal mahkemenin önündeki uyuşmazlığa uygulanırlığı 
konusunda görüş belirtmektedir. Böyle bir incelemeyi yaparken, ATAD, dolaylı 
olarak ulusal normun AT hukukuna uygunluğu konusunda da görüş belirtmiş 
olmaktadır. Bu durum, bireylerin, AT hukukunun uygulanmasını ulusal 
mahkemelerden talep etmeleri ve yargıcın bunu reddetmesi halinde de ön karar 
başvurusu talebinde bulunmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu çerçevede, ön 
karar davası başlarda öngörülen amacını aşarak, bireyler aracılığı ile AT 
hukukunun ulusal mahkemelerde uygulanmasını sağlayan bir mekanizma haline 
gelmiştir.498 Burada hemen belirtmek gerekir ki, özellikle alt mahkemeler, 
bireylerin ön karar başvurusu talebi ile bağlı değildir. Bu durumda bireyin tek 
seçeneği kalmaktadır. Birey, alt mahkemenin ulusal normda ısrar etmesi ve 
kararını ulusal norma dayandırması durumunda bu karar aleyhine iç hukukta 
mevcut bir üst yargı yerine temyiz ya da istinaf başvurusunda bulunacak ve AT 
hukukunun uygulanmasını talep edecektir. Bu taleple birlikte mahkemeden ön 
karar başvurusu yapmasını isteyecektir. Yüksek mahkemenin bu taleple bağlı 
olması nedeniyle, birey, istediği incelemenin ATAD tarafından yapılmasını 
sağlayacaktır.499 Bu bağlamda, özellikle doğrudan etki ve öncelik prensipleri ile 
birlikte değerlendirildiği zaman, ön karar davası, AT hukukunun bireyler 
aracılığı ile ulusal alanda uygulanmasının zorlanmasında önemli bir araç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Ön karar davası çerçevesinde, bireylerin Topluluk normlarının 
geçersizliğini ileri sürmeleri de sağlanmaktadır. İptal davası yoluyla bireylerin 
doğrudan ATAD’a başvurması çok kısıtlı şartlar altında olanaklı 
kılındığından,500 bireyler ancak ulusal mahkemeler aracılığı ile yapılacak ön 
karar başvurusu yoluyla böyle bir iddianın ATAD tarafından incelenmesini 
sağlayabilmektedirler.501 

2. Ön Karar Davasının Kapsamı 

AT Antlaşması’nın 234. maddesi, hangi konuların ön karar davasının 
kapsamı içinde olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede ATAD, Antlaşmaların 
yorumu, AT kurumlarının tasarruflarının geçerliliği ve yorumu konuları ile 

                                                 
498 Alter, 1998, s. 126. 
499 Mattli - Slaughter, 1996, s. 3. 
500 Bu şartlar için bakınız; Arat, 1989, s. 61. 
501 Craig - De Burca, 1997, s. 399. 
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Konsey kararı ile kurulan kuruluşların statülerinin yorumu konusunda yetkilidir. 
Maastricht Antlaşması ile Avrupa Yatırım Bankası kararlarının yorumu ve 
geçerliliğinin tespiti de ön karar davası kapsamına dâhil edilmiştir.  

Bugün ATAD’a yapılan ön karar başvuruları genellikle Antlaşmaların 
yorumu ve AT kurumlarının tasarrufları ile ilgilidir. 234. madde, AT 
kurumlarının tüm tasarruflarının yorumu ve geçerliliğinden bahsettiğinden, ön 
karar başvurusuna konu olan tasarrufun üye ülkeler açısından bağlayıcı olup 
olmadığının bir önemi yoktur. Burada akla gelen bir soru da ATAD kararlarının 
yorumunun ön karar davasının konusunu oluşturup oluşturmadığıdır. 1978 
yılında, ATAD kararının yorumu ile ilgili bir başvuruyu ATAD kabul etmiş ve 
kendi kararlarının yorumunun da ön karar davasının konusu olabileceğini 
belirtmiştir.502 

234. maddeden de anlaşılacağı üzere, AT hukuku ile ilgili her konu ön 
karar davasının kapsamına dahil değildir. Bu çerçevede AT Antlaşmalarının 
geçerliliği bu davanın konusunu oluşturmamaktadır. AT hukukunun bir parçası 
sayılan AT hukukunun genel prensiplerinin yorumunun tek başına bu davanın 
konusu olup olmadığı tartışmalıdır. Schermers ve Waelbroeck’a göre, bu konu 
tek başına ön karar davasının konusunu oluşturmamaktadır.503 Buna karşın 
Arsava, bu prensiplerin Topluluk hukuk düzeninin entegre bir parçasını 
oluşturduğunu, bu nedenle ön karar davasına esas alınabileceğini 
belirtmektedir.504 Esasen bu prensipler herhangi bir uyumazlığın çözümünde 
birincil kaynak oluşturmamakta, uyuşmazlığa uygulanacak normun 
yorumlanmasında esas alınmaktadır. Bu nedenle, uyuşmazlığa uygulanacak 
normun o uyuşmazlık itibarıyla yorumunun ön karar davasına konu olması daha 
uygun gözükmektedir. 

Uluslararası anlaşmaların ön karar davasının konusunu oluşturup 
oluşturmadığı da belirlenmesi gereken bir konudur. AT hukukunun bir parçası 
olarak kabul edilen ve AT hukukuna geçirilen uluslararası anlaşmaların 
yorumunun ön karar davasının konusunu oluşturduğu savunulmaktadır. 
Özellikle AT’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmaların yorumu konusunda 
ATAD’ın yetkili olduğu kabul edilmektedir. Buna karşın uluslararası 
anlaşmaların geçerliliği konusunun ön karar davası kapsamı dışında tutulduğu 
görülmektedir.505 

                                                 
502 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 428. 
503 Ibid., s. 426. 
504 Arsava, 1989, s. 31. 
505 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 429. 
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AT Antlaşması’nın 293. maddesi (eski 220. madde) uyarınca, üye 
devletlerin kendi aralarında akdettikleri protokollerin ve anlaşmaların 
yorumunun ATAD’a ait olabilmesi için, bu protokol ve anlaşmlarda, yorum 
yetkisinin ATAD’a ait olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.506  Örneğin, 
üye ülkeler arasında 1968 yılında akdedilen “Tüzel Kişilerin ve Şirketlerin 
Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokol”de, Protokol’ün yorumunun ATAD’a 
ait olduğu ve bu konuda 234. maddedeki ön karar davasının aynen uygulanacağı 
belirtilmiştir.507    

Ön karar davası sadece hukuki konuları kapsamaktadır. O nedenle, ulusal 
mahkeme önündeki uyuşmazlığın olguları ile ilgili değerlendirme yapmak ve 
saptamada bulunmak ATAD’ın yetkisi dışındadır. Ancak yorumun ve 
uygulamanın farklı mahkemeler tarafından yapılması pratikte bazı zorlukların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Yorumun sağlıklı olması için, uyuşmazlık 
konusu olayın şartlarının ve olgularının da göz önüne alınması gerekmektedir. 
Soyut normun yorumu, somut olayın gerçeklerine ve olgularına bağlı olarak 
yapılmalıdır. Bu bağlamda, ön karar başvurusunda bulunan ulusal mahkemenin, 
önündeki uyuşmazlığa ilişkin olgular hakkında da ATAD’a bilgi vermesi, 
yorumun sağlıklı yapılabilmesi için gereklidir.508 Bu amaçla önüne getirilen 
olgular ışığında AT normunu yorumlayan ATAD, olgular konusunda da tespitte 
bulunmaktadır. 

Ön karar davası kapsamı dışında olan bir diğer konu da ulusal hukuk 
normlarının yorumu ve uygulama alanının belirlenmesidir.509 Yukarıda da 
tartışıldığı üzere, ATAD, ulusal normun AT hukukuna uygunluğu ile ilgili 
konularda yetkili olmamasına karşın, bu konuda gelen sorulara, AT hukukunun 
önceliği ya da AT normunun ulusal mahkeme önündeki olaya uygulanırlığı 
açısından yanıt vermektedir. Özellikle ulusal mahkemenin, önündeki 
uyuşmazlığa uygulanacak ulusal normun AT hukukuna uygunluğu konusunda 
şüpheye düşmesi durumunda, konuyu ATAD’a havale ettiği görülmektedir. Bu 
durumlarda ulusal mahkeme ulusal normun AT hukukuna uygun olup 
olmadığını doğrudan doğruya sormak yerine, konuyu, AT hukukunun önceliği 
ya da doğrudan etkisi prensipleri ile ilgili bir soruya dönüştürmektedir. 
ATAD’ın bu tarz başvuruları teşvik ettiği ve ulusal normların uygulanırlığı 
konusunda görüş bildirmekte çok istekli davrandığı ileri sürülmektedir.510 

                                                 
506 Craig – De Burca, 1997, s. 401. 
507 Schermers – Waelbroeck, 1992, s. 392. 
508 Kapteyn - Van Themaat, 1998, s. 506. 
509 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 432. 
510 Alter, 1998, s. 127. 
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C. ÖN KARAR DAVASININ İŞLEYİŞİ 

Ön karar davası, ulusal mahkeme önünde başlayan bir davanın herhangi bir 
aşamasında, AT hukukunun yorumu ya da geçerliliği konusunda ATAD’ın bir 
saptamada bulunduğu ve bu saptama doğrultusunda ulusal mahkemenin davayı 
sonuçlandırdığı bir davadır. Bu kapsamda AT hukukunun yorumu veya 
geçerliliği ile ilgili sorun ‘ön sorun’ olarak adlandırılmakta ve çözümü için 
ATAD’a başvurulmaktadır. Ulusal mahkeme, ATAD’dan gelecek karara kadar 
önündeki davayı durdurmakta, yani ön sorunu, bekletici sorun haline 
dönüştürmektedir.511 Daha sonra ATAD’dan gelen kararı göz önüne alarak 
önündeki davayı hükme bağlamaktadır.  

Bu bölümde ön karar davasının nasıl işlediği ile ilgili kısa bir bilgi 
verilecek, ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi açısından önemli görülen 
aşamalar ise ayrıca ele alınacaktır.  

1. Ulusal Mahkeme Kavramı 

AT Antlaşması’nın 234. maddesi 2 ve 3. paragrafları, hangi mahkemelerin 
ATAD’a başvuru yapmaya yetkili ve zorunlu olduğunu belirtmiştir. Burada 
çözülmesi gereken öncelikli soru, ulusal mahkeme kavramından ne anlaşılması 
gerektiğidir. Genel anlamda, üye ülke hukuk sistemleri içinde yargısal faaliyet 
göstermekle yetkilendirilmiş kurumlar, mahkeme olarak nitelendirilmektedir. 
Ancak, 234. maddede belirtilen mahkeme kavramının neleri içerdiği, 234. 
maddenin yorumlanmasını gerektirdiğinden, ulusal hukukta yargısal faaliyet 
gösteren kurumun mahkeme olarak nitelendirilmesine karar verme yetkisi 
ATAD’a aittir.512  

AT Antlaşması’nın 234. maddesinde, ön karar başvurusunda bulunma 
hakkı üye ülke ulusal mahkemelerine tanındığından, bireylerin, idari 
makamların ve Topluluk organlarının böyle bir başvuruda bulunma yetkisi 
bulunmamaktadır. Özel hakem mahkemeleri ise ancak belli koşulların varlığı 
durumunda başvuruda bulunabilmektedir.513 

Söz konusu 234. maddede alt mahkemelerle yüksek mahkemeler arasında 
da ayırım yapılmaktadır. Buna göre, kararları aleyhine bir üst mahkemeye 
istinaf ya da temyiz olanağı olan mahkemeler, ATAD’a ön karar başvurusunda 
                                                 
511 Arat, 1989, s. 100. 
512 Craig - De Burca, 1997, s. 402; Arat, 1989, s.103. 
513 Ön karar başvurusuna yetkili olan kurumlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bakınız; Arsava, 
1989, s. 41-50; Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 401-405; Arnull, 1999, s. 51-55. 
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bulunabilirler. O nedenle, bu mahkemeler taraflardan gelen ön karar başvurusu 
talebiyle bağlı değildirler ve ön karar başvurusunda bulunma kararı 
mahkemenin takdirine bırakılmıştır.514 Bu mahkemeleri ifade etmek için alt 
mahkemeler terimi kullanılacaktır. Bu anlamda bazı hukuk sistemlerinde 
görülen ve alt mahkemelerle yüksek mahkemeler arasında yer alan ve kararları 
aleyhine temyiz olanağı bulunan istinaf mahkemeleri de 234. madde 
çerçevesinde alt mahkeme olarak değerlendirilecektir. Buna karşılık, kararları 
aleyhine bir başka yargı organına temyiz ya da istinaf başvurusu olmayan 
mahkemeler, ön karar başvurusu yapmaya zorunludur. Başka bir deyişle, 
taraflardan gelecek taleple kural olarak bağlıdırlar. Bu mahkemeleri ifade etmek 
için yüksek mahkeme terimi kullanılacaktır. Ancak hangi mahkemenin havale 
yapmaya zorunlu olduğunun tespiti konusu 234. maddenin yorumuna bağlı 
olduğundan, bu konuda herhangi bir şüpheye düşülmesi durumunda, ATAD’a 
ön karar başvurusunda bulunmak gerekmektedir.515 Hem alt mahkemeler hem 
de yüksek mahkemeler tarafların talebi yanı sıra, re’sen de ATAD’a 
başvurabilirler. 

2. Gereklilik Kavramı 

AT Antlaşması’nın 234. maddesi, ön karar başvurusunun yapılabilmesi 
konusunda, alt mahkemeler için iki kriter öngörmektedir. Bunlardan biri, 
başvuruyu gönderen makamın mahkeme niteliği taşıması, ikincisi de 
mahkemenin bu başvuruyu gerekli görmesidir. Bu bağlamda, gereklilik kavramı 
zorunluluk anlamına gelmemektedir.516 Ancak, yüksek mahkemeler için böyle 
bir gereklilik değerlendirmesi yapma yetkisi tanınmamış, başvuru yapmaya 
zorunlu oldukları öngörülmüştür. 

Ulusal mahkemeler, önlerindeki uyuşmazlığın çözümü açısından gerekli 
görmeleri durumunda ATAD’a ön karar başvurusunda bulunmaktadırlar. 
Özellikle, başvuruda bulunma zorunluluğu olmayan alt mahkemeler açısından 
gereklilik kavramı önem kazanmaktadır. Önündeki uyuşmazlığın çözümünde 
ATAD’ın yorumunun gerekli olup olmadığına karar verme yetkisi ulusal 
mahkemeye aittir. Bu bağlamda gereklilik unsuru, uyuşmazlık konusu olaya AT 
hukukunun uygulanması durumunda, bu normun açıklığa kavuşturulması 
amacını ifade etmektedir.517 234. madde çerçevesindeki ATAD – ulusal 
mahkemeler yetki bölüşümü uyarınca, ATAD, gereklilik kavramı konusunda 
kural olarak herhangi bir sınırlama getirmemekte ve bu değerlendirmeyi ulusal 

                                                 
514 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 416.  
515 Kapteyn - Van Themaat, 1998, s. 517. 
516 Craig - De Burca, 1997, s. 420. 
517 Arsava, 1989, s. 55. 



 157 

yargıca bırakmaktadır.518 Bu değerlendirme yetkisine ATAD’ın yaptığı 
müdahaleler ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

Yüksek mahkemelerin ATAD’a ön karar başvurusunda bulunması ile ilgili 
olarak gereklilik kavramına yer verilmemiştir. Ancak, yüksek mahkemelerin 
başvuruda bulunma zorunluluğu, tarafların bu konudaki kararlarını otomatik 
olarak kabul edecekleri anlamına gelmemektedir.519 Aşağıda incelenecek olan 
acte clair doktrini uyarınca, yüksek mahkemeler, belli koşulların varlığı 
durumunda, başvuruda bulunma zorunluluğundan kurtulmaktadırlar. Bu 
koşulların varlığını değerlendiren mahkeme, havale yapmanın gerekli olup 
olmadığına da karar vermiş olacaktır.  

3. Ön Karar Başvurusunda Bulunmaya Gerek Olmayan 
Durumlar ve Acte Clair Doktrini 

Özellikle yüksek mahkemelerin ön karar başvurusunda bulunma 
zorunluluğu ile ilgili olarak, ATAD, belli şartların varlığı durumunda, 
başvurunun gerekli olmadığını ve ulusal mahkemenin başvuruda bulunmaktan 
kaçınabileceğini belirtmiştir.520 Bu konu farklı davalarda gündeme gelmişse de 
en ayrıntılı açıklama CILFIT521 davasında ortaya konmuş ve bu koşullara acte 
clair doktrini adı verilmiştir.  Bu doktrinle yüksek mahkemelerin havale yapma 
zorunluluğuna esneklik sağlanmıştır. Bu doktrin uyarınca aşağıdaki koşulların 
varlığı durumunda ATAD’a ön karar başvurusunda bulunmaya gerek yoktur:522 

a) AT hukuku ile ilgili sorunun mahkeme önündeki uyuşmazlıkla ilgili 
olmaması durumunda, 

b) Konunun daha önce ATAD tarafından karara bağlanmış olması 
durumunda, 

c) AT normunun uygulanmasının şüpheye yer bırakmayacak kadar açık ve 
kesin olması durumunda ATAD’a başvuruda bulunmaya gerek yoktur. Ancak, 
bu koşulların varlığı, ulusal mahkemenin ön karar başvurusunda bulunmasına 
engel oluşturmamaktadır. Ulusal mahkeme gerekli gördüğü takdirde, ATAD’a 
başvuruda bulunabilmektedir. Acte clair doktrinin amacı, ATAD’a yapılan ön 
                                                 
518 Shaw, 1996, s. 240. 
519 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 419. 
520 Hanlon, 2000, s. 145. 
521 Case 283/81, Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health, (1982) ECR 
3415. 
522 Ibid., paragraf: 21. 
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karar başvurularını engellemek değil, başvuruları azaltarak, ATAD’ın  artan 
dava yükünü hafifletmektir.523  

Acte clair doktrinini ortaya koymakla ATAD, bir anlamda ulusal 
mahkemelere AT hukukunu yorumlama yetkisini getirmiştir. Acte clair 
doktrininin önündeki olaya uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek olan 
ulusal mahkeme, önündeki sorunun özellikleri ile ATAD’ın daha önce çözmüş 
olduğu sorunun özelliklerinin ayni olduğuna, kavramların anlamının ve 
uyuşmazlığın olgularının benzer olduğuna karar vermelidir. Böyle bir karar her 
ulusal mahkemenin yorumuna göre değişebilmektedir. Dolayısıyla, acte clair 
doktrini, AT hukuku ile ilgili farklı yorumların ortaya çıkma riskini de 
beraberinde getirmektedir.524 

Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde ATAD’a başvuru yapılmakta ve 
ATAD kararı gelene kadar ulusal mahkeme önündeki dava durdurulmaktadır.  

4. ATAD’ın Başvuruyu İncelemesi ve Kararın Hukuki Etkisi 

ATAD, ulusal mahkemelerle arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla, ön 
karar başvurularını değerlendirirken esnek davranmakta, herhangi bir şekil şartı 
aramamaktadır.525 Kural olarak konunun AT hukuku ile ilgili olması 
durumunda ATAD, başvuruyu kabul etmektedir. Ancak, ATAD’ın bu tavrı 
zaman içinde değişmiştir. AT hukukunun önceliği ve doğrudan etkisi gibi 
anayasal prensiplerini oluşturma çabasında olduğu dönemlerde, ATAD, ulusal 
mahkemelerden gelen, AT hukuku ile ilgili başvuruları kabul etmekte çok 
istekli davranmakta ve ulusal mahkemeleri de teşvik etmeye çalışmaktaydı.526 
AT hukukunun gelişmesi, daha karmaşık bir hal alması ve üye sayısının 
artması, ATAD’ın dava yükünün de artması sonucunu doğurmuş, bu durum da, 
ATAD’ı daha seçici olmaya itmiştir.527 Ön karar başvurularının sayısını 
azaltmak amacıyla, ATAD, başvurunun kabulü için belli koşullar öngörmeye 
başlamıştır. ATAD’ın hangi hallerde gelen başvuruları reddettiği ilerideki 
bölümde ayrıntılı olarak inceleneceğinden burada sadece ATAD’ın başvuru için 
aradığı koşullar belirtilmekle yetinilecektir. Bu çerçevede, gelen sorunun gerçek 
bir uyuşmazlığa dayanmak yerine, varsayımsal olması, uyuşmazlıkla ilgili 
                                                 
523 Catherine Barnard - Eleanor Sharpston, “The Changing Face of Article 177 References”, 
Common Market Law Review, 1997, Vol. 43, s. 1125. 
524 Vladimir Shifrin, “Article 177 References to the European Court: Recent Rulings of the 
European Court of Justice”, Denver Journal of International Law and Policy, 1999, Vol. 27, 
No. 4, s. 663. 
525 Craig - De Burca, 1997, s. 425. 
526 Ibid., s. 426. 
527 Barnard - Sharpston, 1997, s. 1141. 
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olguların başvuruda belirtilmemiş olması ve sorulan sorunun, ulusal mahkeme 
önündeki uyuşmazlığın çözümü için gerekli olmaması durumlarında ATAD, 
gelen başvuruyu reddetmektedir. 

ATAD’ın, başvuruyu kabul etmesi durumunda, bazen, sorulan soruyu 
tekrar formüle edip, incelemeye geçtiği görülmektedir. Özellikle, sorulan 
sorunun çok karmaşık olması ya da yanlış formüle edilmesi durumunda, ATAD, 
soruyu tekrar yazma yoluna gitmektedir.528 Sorulan sorunun ön karar davası 
kapsamı dışında olması yani, AT hukukunun yorumu ya da geçerliliği ile ilgili 
değil de, AT hukukunun uygulanmasına ilişkin olması durumunda da, ATAD, 
başvuruyu reddetmek yerine, soruyu tekrar formüle etmektedir.529 Soruyu tekrar 
formule eden ATAD, ulusal mahkeme önündeki uyuşmazlığı çözmede en 
faydalı olacak şekilde karar vermeye çalışmaktadır. Bazı üye ülke mahkemeleri, 
gönderdikleri başvuru ile birlikte konu ile ilgili kendi görüş ve yorumlarını da 
bildirmektedirler. ATAD’ın karar verirken bu görüş ile bağlı olmadığı ancak 
bunları dikkate almaya özen gösterdiği görülmektedir.530  

ATAD, 1996 yılında “Ulusal Mahkemelerin Ön Karar Prosedürünü 
Uygulaması ile İlgili Rehber” başlığı altında bir Not düzenlemiştir.531 Bu Not 
bağlayıcı nitelik taşımamakla birlikte ulusal mahkemelerin ön karar davası 
çerçevesindeki görev ve yetkilerini belirlemekte ve uygulamaya ilişkin bilgiler 
vermektedir. Bu Not uyarınca, ulusal mahkemelerden ATAD’a yapılan 
başvurunun, mahkeme önündeki uyuşmazlıkla ilgili olguları, olaya 
uygulanabilecek ulusal normları, ulusal mahkemeyi başvuru yapmaya iten 
nedenleri ve davadaki tarafların iddialarını içermesi gerekmektedir.532 Bu 
noktaların istenmesindeki amaç, ulusal mahkemelerin önündeki uyuşmazlığa 
uygulanabilir bir yorumun oluşmasına olanak sağlamaktır. Bu şekilde, 
ATAD’ın, yorum konusuna karar verirken, olgular hakkında da değerlendirme 
yaptığı görülmektedir. 

1996’da düzenlendiği yukarıda belirtilen bu Not uyarınca, ATAD’a 
başvuruda bulunan mahkemenin ATAD kararına kadar önündeki davayı 
ertelemesi ya da durdurması önerilmektedir. Bu Not uyarınca, ATAD, kararını, 
başvuruda bulunan mahkemeye, kararın oluşmasında kullanılan belgelerle 
birlikte iletmekte ve ulusal mahkemenin uyuşmazlıkla ilgili verdiği son kararı 
ATAD’a bildirmesini istemektedir.533 

                                                 
528 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 433. 
529 Arat, 1989, s. 104. 
530 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 434. 
531 Not’un tam metni için bakınız, Weatherill, 2001, s. 160 - 162. 
532 İlgili Not, paragraf 6, naklen Weatherill, 2001, s. 161. 
533 Weatherill, 2001, s. 161. 
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Ön karar davası sonucunda verilen karar, başvuruda bulunan mahkeme 
açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır.534 Özellikle, başvuru zorunluluğunda 
olmayan alt mahkemenin ATAD’a başvuruda bulunması, çıkacak kararı 
uygulamaya hazır olduğunun da bir göstergesidir. Ancak, ATAD tarafından 
sorunun tekrar formüle edilip yanıtlanması ya da kararın, ulusal mahkemenin 
sorusunu aşacak derecede kapsamlı olması durumunda sorun yaşanmaktadır. Bu 
durumda mahkemelerin ya soruyu tekrar sorduğu, ya da karar yerine ulusal 
normları uyguladığı görülmektedir.535 

Ön karar davası sonucunda verilen kararın, başka mahkemeler açısından 
bağlayıcı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Birçok ulusal mahkeme, ön karar 
davası sonucunda verilen kararın sadece başvuruda bulunan mahkemeyi 
bağladığı görüşünü savunmaktadır. Bu görüşe karşın ATAD, 234. maddenin 
amacının hukuk birliğinin sağlanması olduğunu, bu nedenle verilen kararın tüm 
mahkemelerce göz önüne alınması gerektiğini belirtmektedir.536 Bugün gelinen 
aşamada, ön karar davası sonucunda verilen kararın genel etkiye sahip olduğu 
ve geriye yürüdüğü kabul edilmektedir.537 Bu bağlamda, ön karar davası 
sonucunda verilen bir karar hem başvuruda bulunan mahkemeyi bağlamakta, 
hem de diğer mahkemelere, AT hukukunun yorumlanması ve uygulanmasında 
kararı göz önüne alma yükümlülüğü getirmektedir. Ancak, mevcut bir karara 
rağmen, AT hukukunun uygulanması konusunda şüpheye düşen mahkemeler, 
ön karar başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler.538 

Ön karar davasının kurumsal çerçevesi ve işleyişi bu şekilde özetlendikten 
sonra, ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi açısından kritik olarak görülen, ön 
karar davası içindeki bazı aşamalar ele alınıp daha ayrıntılı olarak incelenecek 
ve bu aşamalarda tarafların tutumlarının sonuçları değerlendirilmeye 
çalışılacaktır.  

 
                                                 
534 Arat, 1989, s. 108. 
535 Stacy Ann Nyikos, The European Court of Justice and National Courts: Strategic 
Interaction within the EU Judicial Process, University of Virginia, 2000, Yayınlanmamış 
doktora tez çalışması, s.125. 
536 Schermers - Waelbroeck, 1992, s. 441. 
537 Arat, 1989, s. 108. 
538 Ibid., s. 109. 
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II. ATAD VE ULUSAL MAHKEMELER YARGISAL DİYALOĞU 

A. GENEL OLARAK 

Ön karar davası salt mahkemeler arası bir işbirliği ve danışma prosedürü 
olmanın ötesinde, ATAD ve ulusal mahkemeler ilişkisinin geliştirildiği bir 
prosedürdür. Bu dava çerçevesinde ATAD ve ulusal mahkemeler çeşitli 
‘manevralar’ geliştirerek bu ilişkiyi şekillendirmektedirler. Bu anlamda, ne 
ATAD, ne de ulusal mahkemeler bu ilişkide pasif taraf olmayı kabul 
etmektedir.539 Her iki taraf da ön karar davasını kendi amaçlarını 
gerçekleştirmede bir araç olarak görmektedir.540 

Ulusal mahkemeler, AT hukuk sistemi içinde olmakla, ulusal hukuk 
sistemi içinde özerklik kazanmak, yüksek mahkemelerle olan ilişkilerinde daha 
güçlü bir konuma gelmek amacıyla hareket etmektedirler. Ancak, bir yandan da 
ATAD’la hiyerarşik bir ilişkiden kaçınmaya çalışmaktadırlar. Yüksek 
mahkemeler ise, ulusal hukuktaki ‘üstün’ konumlarını korumak ve özellikle 
yasaların geçerliliğinin belirlenmesi ve yorumu konusundaki yetkilerini alt 
mahkemeler ve ATAD ile paylaşma noktasına gelmemek amacıyla, ATAD’ın 
etkinliğinin artmasını önlemeye çalışmaktadırlar. Bu amaçla AT hukukunun 
kendi alanlarına müdahale etmesine olanak sağlayacak konularda, ön karar 
başvurusu yapmaktan kaçınmaktadırlar.541 Buna karşılık, ATAD, hem ulusal 
hukuk sistemleri, hem de AT hukuku içindeki konumunu güçlendirerek, AT 
hukukunun üye ülkelerde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaya ve AT 
bütünleşme sürecini derinleştirmeye çalışmaktadır.542 Ulusal mahkemeleri AT 
hukukunun uygulayıcısı olarak görevlendirmekle, ATAD, üye ülkelerin AT 
hukukuna uymama riskini de ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Üye ülke 
hükûmetleri, ATAD kararlarına uymakta dirense bile, hukukun üstünlüğü 
prensibi gereği, ulusal mahkeme kararlarına uymak durumunda kalmaktadır.543 
Bu çerçevede, her iki taraf da ön karar davası içindeki boşlukları kendi lehine 
kullanma yoluna gitmektedir.  

Ön karar davasının aşamalarındaki bazı boşluklar taraflara manevra alanı 
sağlamaktadır. Bu bölümde ATAD ve ulusal mahkemelerin bu boşlukları nasıl 

                                                 
539 Kapteyn - Van Themaat, 1998, s. 503. 
540 Jonathan Golub, “The Politics of Judicial Discretion: Rethinking the Interaction Between 
National Courts and the European Court of Justice”, West European Politics,1996 b, Vol. 19, 
No.2, s. 363.  
541 Alter, 2000, s. 242. 
542 Ibid., s.239. 
543 Mattli - Slaughter, 1998, s. 182. 
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kullandıkları ve bu durumun ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisine, AT 
hukukunun gelişmesine ve ulusal hukuk sistemlerine etkileri incelenmeye 
çalışılacaktır. Ön karar davasının çok katı kurallara tâbi olmayışı, taraflara 
manevra olanağı tanımaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, hem ATAD’ın, 
hem de ulusal mahkemelerin birtakım genel tavırlar geliştirdiklerini 
göstermektedir. Bu bölümde, geçmiş istatistiksel çalışmalara atıfta bulunularak, 
ATAD ve ulusal mahkemelerin ön karar davası içindeki boşluklarla ilgili genel 
tavırları ele alınıp, bu tavırların ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisine etkisi 
incelenecektir. Ancak, bu incelemeye geçmezden önce, ATAD – ulusal 
mahkemeler ilişkisini açıklamaya ve ulusal mahkemelerin bu ilişkideki 
tavırlarını neyin yönlendirdiğini belirlemeye çalışan yaklaşımlar üzerinde 
durulacaktır. 

B. ULUSAL MAHKEMELER – ATAD İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ 
YAKLAŞIMLAR 

Ulusal mahkemelerin ATAD’la olan ilişkisi birçok hukukçu ve siyaset 
bilimcinin ilgisini çekmiştir. Ulusal mahkemelerin ATAD’la işbirliğine girme 
ve ATAD kararlarını uygulama nedenlerinin araştırılması sonucu dört ana 
yaklaşım ortaya konmuştur. Bunlar, hukuki (legalist) yaklaşım, neo-realist 
yaklaşım, neo-fonksiyonalist yaklaşım ve mahkemeler arası rekabet 
yaklaşımıdır. Ön karar davası içindeki kritik aşamalar ele alınmazdan önce, 
ulusal mahkemeleri, böyle bir ilişkiye iten nedenlerin açıklanmasında yarar 
vardır. Bu nedenler, ulusal mahkemelerin ön karar davası içindeki boşluklarda 
alacakları tavrı belirlemede önemli rol oynamaktadır. Çeşitli yaklaşımlarda 
sunulan nedenler özet olarak ele alınacak ve ulusal mahkemelerin tavrını en iyi 
açıkladığı düşünülen görüş çerçevesinde ATAD – ulusal mahkemeler hukuki 
diyaloğu incelenmeye çalışılacaktır. 

1. Hukuki (Legalist) Yaklaşım 

Hukuki yaklaşım, ulusal mahkemelerin AT hukuk sistemi karşısındaki 
tutumunu hukuk mantığı ve hukuki gerekçelerle açıklamaya çalmaktadır. Bu 
yaklaşıma göre, AT hukuku, kendi içinde genişleme dinamiği taşıyan bir hukuk 
mantığına dayanmaktadır. Bu hukuk mantığı içinde, ATAD, hukuki 
bütünleşmeyi sağlayacak kararlar verme ve ulusal mahkemeler de bu kararları 
uygulama görevini üstlenmişlerdir.544 Bu yaklaşıma göre ulusal mahkemeler, 
AT hukuk sisteminin oluşması ve hukuk birliğinin gerçekleşmesi için ATAD 
kararlarının uygulanması ve AT hukukuna ulusal hukuk karşısında öncelik 
verilmesinin gerekli olduğuna inanmaktadırlar. Ulusal mahkemeler, ayrıca, 
                                                 
544 Alter,  2000, s. 230. 
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ATAD’ın meşruluğu konusunda da herhangi bir şüphe taşımamaktadırlar. 
Bunun nedenlerinden biri ATAD’ın oluşumu ile ilgilidir. Bir diğeri ise ATAD 
kararlarında uygulanan hukuki metodun ulusal mahkemeler tarafından 
benimsenmesidir. ATAD kararlarının dayandırıldığı hukuki ve mantıki 
gerekçeler, uygulanan mantıki çıkarım metodları, bu kararların ulusal 
mahkemeler nezdindeki saygınlığının nedenleridir.545 Ayrıca, ulusal 
mahkemelere göre, AT hukuk sisteminin mantığını, kapsamını, işleyişini ve 
Topluluk hukuki bütünleşmesinin gereklerini en iyi değerlendirebilecek olan 
yargı yeri ATAD’dır. Bu nedenle ulusal mahkemeler ATAD’ı AT hukuku 
konusunda bir ‘uzman’ olarak görmekte ve kararlarına değer verip, 
uygulamaktadırlar.546   

Bu yaklaşıma göre, AT hukukunu uygulamayan ya da ATAD kararlarına 
direnen ulusal mahkemelerin bu tutumlarının nedeni, AT hukukunu tam olarak 
kavramamış olmalarıdır. AT hukuku konusunda eğitilmeleri ve bu hukuk 
sisteminin mantığını kavramaları durumunda tutumlarını değiştireceklerdir. 
Hukuki yaklaşımın bu öngörüsü eleştirilmiştir. Ulusal mahkemelerin AT 
hukukunu uygulamaktan kaçınmalarının tek nedeninin AT hukuku konusundaki 
bilgisizlik olmadığı ileri sürülmüştür. Ulusal mahkemelerin, AT hukukunu 
uygulamalarının gerekçesi olarak AT hukukunun mantığını göstermesi de 
eleştirilmiştir. Özellikle, AT hukukunun önceliğinin ulusal mahkemelerce 
benimsenmesinin hukuki dayanağı olarak, ulusal yasaları ya da anayasaları 
gösteren ülkelerin sayısı oldukça fazladır.547 Hukuki yaklaşımın eleştirilen bir 
diğer yönü de politikacıların hukuki bütünleşme sürecindeki etkisini göz ardı 
etmesidir. 

 2. Neo-Realist Yaklaşım 

Neo-realist yaklaşım, ulusal mahkemelerin AT hukuku karşısındaki 
tutumunu, üye ülkelerin politik ve ekonomik çıkarları ile ilişkili olarak 
açıklamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımı savunanlara göre, gerek Topluluk 
düzeyinde, gerek ulusal düzeyde ortaya çıkan yargı kararları, ulusal çıkarları 
yansıtmaktadır.548 Bunun nedeni, üye ülke hükûmetlerinin, yargıyı 
etkileyebilecek olanaklara sahip olmasıdır. Bunlar; yargılama yetkisinin ve 
yargıç atamaların manipüle edilebilmesi ve hatta istenmeyen kararları 
uygulamaktan kaçınma olarak gösterilmektedir. Bu yaklaşıma göre, üye 
ülkelerin AT bütünleşmesi ile ilgili çıkarları değiştikçe, ulusal mahkemelerin 
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AT hukuku ile ilgili tutumu da değişmektedir. Neo-realistlere göre, üye ülkeler 
ulusal çıkarlarına uyan ATAD kararlarını benimsemekte, uymayanları ise göz 
ardı etme yoluna gitmektedir.549 Bu yaklaşıma göre, ulusal hukukla çatışan AT 
hukukunun kabulü, ulusal hukuki özerkliğin kısıtlanması sonucunu 
doğurmaktadır. AT hukukunu uygulamamakta direnen ulusal mahkemelerin 
tutumu bu çerçevede açıklanmaya çalışılmıştır. Ulusal mahkemeler, kendi 
ülkelerini uluslararası ilişkilerde zayıf duruma düşürmemek için, ulusal hukuk 
sisteminin özerkliğini korumaya çalışmaktadırlar. Bu durum uluslararası hukuk 
söz konusu olduğunda daha belirgin bir hal almaktadır. Ancak, ulusal 
mahkemelerin yabancı bir hukuk sisteminin bir parçası haline gelmeleri ve 
sisteme etkide bulunma potansiyeline sahip olmaları durumunda bu hassasiyet 
azalmaktadır. Dolayısıyla, ulusal mahkemeler AT hukukunu ancak kendi ulusal 
çıkarları doğrultusunda etkileyebileceklerine inandıkları noktalarda 
benimsemektedirler.550  

Görüldüğü gibi, neo-realist yaklaşım, yürütmenin yargıyı etkileme gücüne 
sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayıma göre, hükûmetler, AT 
hukukunu uygulayan ya da uygulama eğiliminde olan ulusal yargı yerleri 
üzerinde hukuki ve politik baskı kurma olanağına sahiptirler. Bu da, neo-realist 
yaklaşımın en çok eleştirilen yönüdür.  Hukuk devletinde bu olanağın çok fazla 
olmadığı ortadadır. Ulusal mahkemelerin AT hukukunu ve ATAD kararlarını 
uygulaması durumunda, üye ülkenin bu kararlara uymaması, hem iç hukuku, 
hem de AT hukukunu göz ardı etmek anlamına gelecektir. Bu da hem iç 
hukukta, hem de AT düzeyinde gerçekleşmesi öngörülen hukukun üstünlüğü 
prensibi ile çelişmektedir.551 Dahası, üye ülkelerin tümünde yürütmenin yargıyı 
politik olarak etkilemeye çalışması, anayasaya aykırı bir durum olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, üye ülkelerin, AT hukuk sistemi içinde, ATAD 
kararlarını değiştirecek hukuki tasarruflar oluşturmaları veya Antlaşmada 
değişiklik yapma yoluyla ATAD kararlarının etkisini azaltıcı hükümler 
getirmeleri de son derece zordur. AT kurumlarının hukuki tasarruflarının AT 
hukukuna uygunluğunun denetimi ATAD tarafından yapılmakta ve AT 
hukukuna aykırı tasarruflar iptal edilmektedir. Yeni bir antlaşma (amending 
treaty) ise tüm üye ülkeler arasında oybirliğini gerektirmektedir. O nedenle, 
ATAD kararlarının etkisinin AT düzeyinde kısıtlanması da oldukça zordur. 

AT hukukunun üye ülkelerdeki gelişimi, neo-realistleri destekler nitelikte 
değildir. Politikacıların ulusal yargı yerlerini etkileme çabalarına karşılık, 
özellikle yüksek mahkemeler bu çabalardan etkilenmemişlerdir. Buna en güzel 

                                                 
549 Garett – Kelemen - Schulz, 1998, s. 151. 
550 Weiler, 1994, s. 522. 
551 Mattlie - Slaughter, 1998, s. 182. 
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örnek 1981 yılında Fransa’da ortaya çıkmıştır. 1981 yılında Fransa’da ulusal 
mahkemelerin, ulusal hukukunun AT hukukuna uygunluğunu denetlemesini ve 
AT hukukuna öncelik vermesini önlemek amacıyla “Aurillac Amendment” adı 
altında bir yasa çıkarılmak istenmiş ancak başarı sağlanamamıştır.552 Görüldüğü 
gibi, politikacıların yargı sistemini istedikleri gibi yönlendirme ya da etkileme 
olanakları sınırsız değildir. Neo-realist teori yargıçların ve genel olarak yargı 
sisteminin sahip olduğu özerkliği göz ardı etmiştir.  

3. Neo-Fonksiyonalist Yaklaşım 

Neo-fonksiyonalist yaklaşım, ulusal mahkemelerin AT hukukuna yönelik 
tutumunu, bireysel hukuki aktörlerin çıkarlarının belirlediğini savunmaktadır. 
AT hukuk sistemi, özel veya tüzel kişilerden oluşan taraflar, avukatları ve ulusal 
yargıçları içine alan bir sistemdir. Özellikle bireylerin ulusal mahkemelerde, AT 
hukukuna dayanarak hak iddiasında bulunmaları AT hukuk sisteminin iç 
hukukta uygulanmasında çok etkili olmuştur.553 AT hukuku normlarını kendi 
çıkarları açısından gerekli gören bireyler, AT hukuk sisteminin iç hukukta 
uygulanmasını talep etmektedirler. Özel ve tüzel kişilere böyle bir hakkın 
tanınması ile birlikte bu alanda uzmanlaşan avukatlar ve hukukçular ortaya 
çıkmış, ayrıca AT hukukuna ilişkin doktrin de oluşmuştur. AT hukukunun 
süjeleri durumundaki bu aktörler, AT hukukunun ulusal mahkemelerde 
uygulanmasını bir anlamda ‘zorlamışlar’dır. Bu yaklaşıma göre, AT hukukunun 
iç hukukta etkili bir şekilde uygulanmasında sadece ulusal mahkemelerin değil, 
yargılama faaliyetine katılan tüm tarafların büyük rolü olmuştur.554 

AT hukukunun uygulanması talebinin doğrudan özel veya tüzel kişilerden 
gelmesi, ulusal yargıçların hem yürütme organı, hem de yüksek mahkemeler 
karşısındaki pozisyonunu güçlendirmiştir. Ulusal mahkemeler, ulusal yasaların 
AT hukukuna uygun olup olmadığını belirleme yetkisini kazanmışlar ve 
dolayısıyla daha önce yüksek mahkemelere ait olan yasaların hukuki denetimini 
yapma gücünü elde etmişlerdir. Buna yargısal yetkilendirme (judicial 
empowerment) adı verilmektedir.555 Neo-fonksiyonalist yaklaşıma göre, bu 
yetki, AT hukukunun özellikle alt mahkemelerde uygulanmasının en önemli 
nedenlerinden biridir. Ulusal mahkemelere böyle bir yetkiyi veren ATAD 
olduğu için, ulusal mahkemeler ATAD kararlarını uygulama ve ATAD’la 
işbirliği yapma konusunda olumlu yaklaşımlar sergilemişlerdir. 

                                                 
552 Alter, 1996, s. 476. 
553 Mattlie - Slaughter, 1998, s. 180. 
554 Weiler, 1994, s. 521. 
555 Ibid., s. 523. 
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Ulusal mahkemelerle işbirliği içinde olması ve ulusal mahkemelerin 
ATAD kararlarını uygulaması, ATAD’ın da hem AT, hem de ulusal hukuk 
sistemleri içindeki etkililiğinin ve prestijinin artmasını sağlamıştır. Bu sayede 
ATAD, AT hukukunun kapsamının genişletilmesinde önemli bir güç elde 
etmiştir.556 Başka bir deyişle, AT hukuk sistemi içindeki aktörlerin çıkarlarının, 
AT hukukunun uygulanması noktasında birleşmesi, AT hukukunun kapsamının 
genişlemesine ve üye ülkelerde etkili bir şekilde uygulanmasına yol açmıştır. 

Neo-fonksiyonalist yaklaşıma birtakım eleştiriler yöneltilmiştir. Bunlardan 
biri, AT hukukunun uygulanmasının iç hukuk sistemindeki aktörlerin ortak 
çıkarı olduğu varsayımıdır. Ayrıca bu yaklaşım, bazı ülkelerdeki AT hukukunun 
önceliğinin kabulü ile ilgili gecikmeyi açıklamakta yetersiz kalmakla 
eleştirilmiştir. Buna karşılık, hukuki yaklaşımdan farklı olarak, politikacıların 
AT hukuki bütünleşme sürecini etkilemeye çalıştıklarını, ancak hukukun 
üstünlüğü ilkesinin buna engel olduğunu savunmaları olumlu karşılanmıştır. 

4. Mahkemeler Arası Rekabet Yaklaşımı 

Mahkemeler arası rekabet yaklaşımı, her mahkemenin AT hukuku ve 
ATAD ile ilişkisini farklı bir çıkarın ya da nedenin yönlendirdiğini savunur.  Bu 
nedenledir ki, bazı mahkemeler AT hukukunu diğer mahkemelere göre daha 
çabuk benimsemişler ve uygulamışlardır. Alt mahkemeler, görülmekte olan bir 
davada uygun gördükleri, ancak iç hukukta hukuki dayanağı bulunmayan ya da 
AT hukuku ile çatışan karara ulaşmak ve ATAD kararlarına öncelik vererek 
yüksek mahkemelerin oluşturduğu içtihadın etkisinden kurtulmak amacıyla AT 
hukukunu benimsemişlerdir.557 ATAD kararlarına öncelik vermekle, yüksek 
mahkemelerin hiyerarşisinden kendilerini sıyırıp, AT hukuku hiyerarşisinde yer 
almayı seçmişlerdir.558 Ayrıca, kararlarını AT hukukuna ve ATAD’ın içtihadına 
dayandırmaları, ulusal mahkeme kararlarının, yüksek mahkemeler tarafından 
bozulması ya da geri çevrilmesi olasılığını da azaltmaktadır.  

Buna karşılık üst mahkemeler, ATAD’ın yetkisinin iç hukuka uzanması ve 
iç hukukta kendilerine ait olan yasaların hukuki denetimi ve yorumu görevinin 
bir anlamda ATAD ve ulusal mahkemelere geçmesi konusunda hassas 
davranmaktadır. Bu çerçevede, bazı üye ülkelerin üst mahkemeleri, alt 
mahkemelerin ATAD’a ön karar başvurusu yapmalarını kısıtlayacak veya 
zorlaştıracak birtakım düzenlemeler getirmeye çalışmıştır. Örneğin İngiltere’de 
Lordlar Kamarası, alt mahkemelerin ATAD’a ön karar başvurusunu zorlaştıran 
                                                 
556 Mattlie - Slaughter, 1998, s. 180. 
557 Alter, 1996, s. 466. 
558 Golub, 1996, s. 373. 
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bir kılavuz hazırlamıştır. İtalyan Anayasa Mahkemesi ise, ulusal hukukun AT 
hukukuna uygunluğu ile ilgili konuların anayasal sorun sayıldığını ve bu 
konudaki incelemenin sadece Anayasa Mahkemesi tarafından yapılabileceğini 
belirtmiştir. Bunlara karşılık, ATAD, alt mahkemelere, AT hukukunun 
uygulanmasını kısıtlayan her türlü anayasal kuralları, prensipleri ve ulusal 
mahkemelerin içtihadını göz ardı etme ve AT hukukuna etki sağlama görevini 
yüklemiştir.559  

AT’nin hukuki bütünleşme süreci geliştikçe, iç hukuk ve AT hukuku daha 
çok iç içe geçmiş ve ATAD’a yapılan ön karar başvurularının sayısı artmıştır. 
Bu noktada yüksek mahkemeler de bu yeni gerçekliği kabullenmek ve AT 
hukuku karşısındaki tutumlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. 
Ancak ATAD kararlarının ve özellikle AT hukukunun önceliği prensibinin 
kabulünün hukuki dayanağı olarak, ATAD’ın öngördüğü gerekçeleri değil, 
ulusal anayasalarına dayanan gerekçeleri göstermişlerdir. 

Mahkemeler arası rekabet yaklaşımı tüm üye ülkelerdeki gelişimi 
açıklayabildiği için olumlu karşılanmış, ancak politikacıların sistem üzerindeki 
etkilerine değinmediği için eleştirilmiştir. 

Ulusal mahkemelerin, AT hukuku konusundaki tavrı ve özellikle öncelik 
ve doğrudan etki prensipleri ile ilgili yaklaşımları değerlendirildiği zaman, neo-
fonksiyonalist yaklaşım ve mahkemeler arası rekabet yaklaşımını destekler 
sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle ön karar başvurusunda 
bulunma zorunluluğu olmayan alt mahkemelerin ATAD’la işbirliği içinde 
olmakla kendi konumlarını güçlendirmiş oldukları varsayımını doğrular kanıtlar 
daha fazladır. Ancak, AT hukukunun gelişmesi ve özellikle öncelik ve 
doğrudan etki prensiplerinin yerleşmesinden sonraki, dönemler için hukuki 
yaklaşımın ortaya koyduğu görüşlerin de gerçeklik payı olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada ön karar davası çerçevesinde ulusal mahkemelerin tavrı 
incelenirken, özellikle Weiler’in ve neofonksiyonalist yaklaşımı savunanların 
ortaya koyduğu görüş esas alınacaktır. Bu çerçevede ulusal mahkemelerin, 
özellikle de alt mahkemelerin, ATAD’la ilişkilerini şekillendiren en önemli 
unsurun, ulusal hukuk sistemi içindeki özerk konumlarını güçlendirmek ve 
yüksek mahkemelerin hiyerarşisinden sıyrılmak olduğu tezi esas alınacaktır. 
Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle AT hukukunun anayasal 
prensipleri sayılan, öncelik ve doğrudan etki kavramlarının yerleşmesinden 
sonra, ulusal mahkemelerin tavrının tek belirleyicisi, sistem içindeki çıkarları 
olmaktan çıkmıştır. Bu noktada hukuki yaklaşımı benimseyenlerin ileri 
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sürdüğü, AT hukukunun, ulusal hukukta doğrudan uygulanan ve ulusal hukuku 
bütünleyen ya da ulusal hukuka eklemlenen bir hukuk sistemi olarak 
algılanması ve ATAD kararlarının bağlayıcılığının ve meşruluğunun kabul 
edilmiş olması da ulusal mahkemelerin AT hukukunu uygulamalarının en 
önemli nedeni haline gelmiştir. 

Takip eden bölümde, yukarıda belirtilen görüşler ışığında, ön karar davası 
içindeki boşlukların, ATAD ve ulusal mahkemeler tarafından nasıl 
doldurulduğu ve bu boşluklar karşısında takınılan çeşitli tavırların ATAD – 
ulusal mahkemeler ilişkisine etkisi incelenecektir. 

C. ÖN KARAR DAVASINDA KRİTİK AŞAMALAR 

1. Ulusal Mahkemenin Başvuru Kararı 

ATAD’ın, AT hukukunun anayasal prensiplerini geliştirmesine olanak 
sağlayan ön karar davası, ulusal mahkemenin başvurusu ile başlamaktadır. Bu 
karar bile tek başına, ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi ve AT hukukunun 
uygulanması açısından önemlidir. Ulusal mahkemelerin ön karar başvurusunda 
bulunmaları, önlerindeki uyuşmazlığa uygulanacak hukuk olarak AT hukukunu 
seçtiklerini göstermektedir.560 Bu bağlamda, ATAD’a yapılan her başvuru, 
ATAD – ulusal mahkemeler diyaloğuna olanak tanıdığından, iki yargı yeri 
arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir. Bu başvuruyu yaparken ulusal 
mahkemelerin birtakım başka çıkarları da bulunmaktadır. Özellikle başvuru 
zorunluluğu olmayan alt mahkemeleri ATAD’la işbirliğine sokan en önemli 
nedenlerden biri, ulusal hukuk sistemi içindeki özerkliklerini pekiştirmek ve 
yüksek mahkemelerin hiyerarşisinden kendilerini sıyırmaktır. Verecekleri kararı 
ATAD kararına dayandırmakla alt mahkemeler, yüksek mahkemelerin bu kararı 
bozma riskini azaltmakta ya da ortadan kaldırmaktadırlar.561 Bu bağlamda 
ulusal mahkemeler, ön karar davası içinde, sadece başvuruyu yapıp, kararı 
bekleyen pasif bir taraf olmak yerine, daha etkili ve aktif bir rol oynamak 
yoluna gitmektedirler. Bu amaçla ulusal mahkemeler ATAD’a gönderdikleri 
soru ile birlikte, kendi yorumlarını ve çözüm önerilerini de belirtmekte ve 
soruyu istedikleri yoruma olanak sağlayacak şekilde formüle etmedirler. 
Özellikle, verecekleri kararın üst mahkemece bozulma riski olması durumunda, 
alt mahkemeler, ön karar başvurusu sonucu verilen ATAD kararını 
uygulamakla bu riskten kurtulmaktadır. 
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Bu çerçevede, ulusal mahkemeler, ön karar başvurusu sonucunda ATAD’ın 
vereceği kararı etkileyebilecek  “ön görüş (preliminary opinion)” gönderme 
yöntemini sıkça kullanmaktadırlar. Böyle bir  “ön görüş”ün gönderilmesi ne 
234. maddede, ne de ATAD kararlarında öngörülmüştür. Ancak, “ön görüş”ün 
gönderilmesini kısıtlayan bir düzenleme de mevcut değildir. Ön görüş 
bildirilmesi, ulusal mahkemelerin bu konudaki boşluktan yararlanarak 
başlattıkları bir uygulamadır. Bu uygulama ATAD tarafından da 
desteklenmektedir. Bu sayede ATAD, hem ulusal mahkeme önündeki 
uyuşmazlığın olguları konusunda bilgi sahibi olmakta, hem de ulusal 
mahkemenin ne tür bir yorumu benimsemeye yatkın olduğunu anlamaktadır. 
Böyle bir ön görüş bildirmekle, ulusal mahkemeler, kendi hukuk sistemlerine en 
yakın yorum konusunda da ATAD’ı bilgilendirmektedir. Bu bağlamda, ön karar 
davası, ulusal mahkemelere, ATAD’ın kararlarını etkileme ve onaylamadıkları 
kararları, benzer konuda tekrar ön karar başvurusunda bulunma yoluyla 
eleştirme olanağı tanımaktadır.562  

Ulusal mahkemenin kendi görüşünü bildirmesi genellikle iki şekilde 
gerçekleşmektedir: Ulusal yargıç, ya açıkça konu ile ilgili yorumunu ve çözüm 
önerisini bildirmekte, ya da soruyu kendi görüşünü içine alacak şekilde formüle 
etmektedir. Hangi yöntemle olursa olsun, ulusal mahkemenin kendi görüşünü 
belirtmesi, ATAD’a bir mesaj göndermesi anlamına gelmektedir. Eğer ATAD 
kararı, ulusal mahkemenin görüşüne ters değilse, ulusal mahkeme bu karara 
aynen uymaktadır. 

Özellikle, ATAD’a başvuru zorunluluğu olmayan alt mahkemeler, AT 
normu ile ilgili bir yoruma ulaşmış olmalarına karşın, bu yorumun ATAD kararı 
şekline dönüşmesine olanak sağlamakla, yüksek mahkemeler karşısında bir güç 
elde etmektedir. Özellikle, öngördükleri çözümün geçmiş mahkeme içtihadına 
aykırı olması durumunda, alt mahkemeler, bu yolu seçmektedirler. Ayrıca, 
öngördükleri çözümün ulusal hukukta hukuki dayanağı olmayan bir çözüm 
olması durumunda, ulusal mahkemeler, ATAD’ın genişletici yorum 
metodlarından yararlanmaya çalışarak, istedikleri çözümü ATAD kararı 
şeklinde elde etmeye çalışmaktadır.563 Yapılan istatistiksel çalışmalar, alt 
mahkemelerden gelen başvuruların %48’inde ön görüş bulunduğunu, bu oranın 
yüksek mahkemeler için %47 olduğunu göstermektedir.564 Yüksek mahkemeler 
de ATAD’a ön görüş bildirerek, ATAD kararının kendi istedikleri yoruma 
                                                 
562 Alter, 2000, s. 232. 
563 Golub, 1996 b, s. 376. 
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başvuruları incelemiştir.  Bu çalışmaya atfen verilen istatistiksel bilgiler, sözü edilen alanları ve 
yılları kapsamaktadır. 
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uygun şekilde oluşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu sayede ATAD’a hangi 
yorumları kabul etme eğiliminde oldukları konusunda da mesaj göndermektedir. 
ATAD’ın yorum metodlarını iyi bilen ulusal mahkemeler, ön karar 
başvurusunda bulunmadan önce, ATAD’dan çıkabilecek kararı tahmin 
edebilmektedir. ATAD kararının kendi öngördükleri çözümle uyumlu olacağını 
tahmin ettikleri durumlarda, ön karar başvurusunda bulunmaktadır.565 O 
nedenle, AT hukuku konusundaki bilgi arttıkça, hem ön karar başvuruları, hem 
de ön görüş bildirme oranı artmaktadır. Ulusal mahkemeler önüne gelen 
uyuşmazlıklardan büyük bir kısmı eşit muamele ilkesi ile ilgilidir. Dolayısıyla, 
ulusal yargıçlar, bu alandaki AT normları konusunda daha deneyimlidir. Eşit 
muamele ilkesinin ulusal mahkemeler önüne daha sık getirilmeye başlandığı 
1981- 1991 yılları arasındaki dönemde, ATAD’a bu konuda gönderilen 
başvurulardaki ön görüş sayısında  %26.5 oranında artış saptanmıştır.566  

Ulusal mahkemeler her ön karar başvurusunda ön görüş bildirme yoluna 
gitmemektedir. Yapılan istatistiksel çalışmalara göre, ATAD’a alt ve yüksek 
mahkemelerden gönderilen ön karar başvurularından  ortalama % 41’i öngörüş 
içermektedir.567 

Ön karar başvuruları hakkında üye ülke hükûmetleri de görüş 
bildirmektedir. Üye ülke hükûmetlerinin gönderdiği görüşlere ‘gözlemler’ 
(observations) adı verilmektedir. Bu gözlemler, ön karar başvurusuna konu olan 
uyuşmazlığa iç hukuk normlarının uygulanmasını ve ATAD’ın sorunu nasıl 
çözmesi gerektiği ile ilgili önerileri içermektedir.568  Bu sayede, üye ülkeler, 
konu ile ilgili yaklaşımları hakkında da ATAD’ı bilgilendirmektedirler. 
Böylece, üye ülkeler, AT hukuki bütünleşmesini kendi tercihlerine uyacak 
şekilde yönlendirmeye çalışmaktadır. Yapılan istatistiksel çalışmalar, ön karar 
başvurularının % 50.5’inde üye ülke hükûmetlerinin de görüş bildirdiğini 
göstermektedir.569 Üye ülke hükûmetleri, ulusal mahkemenin görüş 
bildirmemesi ya da bildirilen görüşle ayni fikirde olmamaları durumunda görüş 
bildirmektedirler.570 Bu anlamda, üye ülke hükûmetlerinin ön karar davasına 
                                                 
565 Jonathan Golub, “Rethinking the Role of National Courts in European Integration: A Political 
Study of British Judicial Discretion” European University Institute, Working Paper Series, 
1994, No. 12/94,  s. 9. 
566 Nyikos, 2000, s. 108. 
567 Alec Stone Sweet – Thomas Brunell, “The European Court and National Courts: A Statistical 
Analysis of Preliminary References, 1961-95” Journal of European Public Policy, 1998, Vol. 
51, s. 87; Bu çalışmada, Sweet - Brunell, 1961-1995 yılları arasında ATAD’a yapılan 2978 
başvuruyu incelemiştir. Bu çalışmaya atfen verilen istatistiksel bilgiler, sözü edilen yılları 
kapsamaktadır. 
568 Sweet - Caporaso, 1998, s. 115. 
569 Ibid., s. 89 
570 Nyikos, 2000, s. 114 
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katılımının belirleyicisi, ulusal mahkemelerin görüşü olmaktadır. Bu durumda 
ATAD’ın hangisinin görüşünü dikkate aldığı, ATAD – ulusal mahkemeler 
ilişkisi açısından önemlidir. ATAD’ın böyle bir durumda nasıl seçim yaptığı bir 
sonraki bölümde ele alınacaktır. 

Ulusal mahkemenin ön karar başvurusunda ön görüş belirtmiş olması, 
ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisi açısından önem taşımaktadır.  Ayrıca böyle 
bir ön görüş belirtilmiş olması ATAD’ın manevra alanını da daraltmaktadır. 

2. Başvurunun ATAD Tarafından İncelenmesi 

Ön karar davasını kullanarak ATAD, hem ulusal hukuk sistemleri hem de 
AT hukuku içindeki etkinliğini ve meşruluğunu artırarak AT hukuki 
bütünleşmesini derinleştirmeye çalışmaktadır.571 Bu amaçlarını 
gerçekleştirmede ATAD’ın manevra alanı yaratma konusundaki donanımları 
ulusal mahkemelerden daha fazladır. Bir kere, ATAD, AT hukuku konusunda 
ulusal mahkemelere oranla daha bilgili ve deneyimli olduğundan, ön karar 
davası içindeki boşlukları daha iyi bilmektedir. Buna ek olarak, ATAD, içtihadı 
ile kendi yetki ve manevra alanını genişletme olanağına sahiptir. Ancak, bu 
olanakları, ulusal mahkemeleri göz ardı ederek kullanma yoluna gitmemektedir. 
Bu noktada kendi amaçları ile ulusal mahkemelerin amaçları arasında denge 
kurma işlevi ATAD’a düşmektedir. Bu nedenle, ATAD, ön karar davası 
içindeki boşlukları bu dengeyi de göz önüne alarak doldurmaya çalışmaktadır. 

ATAD’ın ön karar başvurularını incelerken aldığı tavırlar ve bu tavırların 
etkisi tek tek ele alınıp incelenecektir. Bu kapsamda, ATAD’ın konu ile ilgili 
yaptığı tüm incelemeler değil, sadece, ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisini 
etkileme potansiyeline sahip olanlar ele alınacaktır. 

a) ATAD’ın Yapılan Başvuruyu Değerlendirmesi 

AT Antlaşması’nın 234. maddesi, ATAD’ın yapılan her başvuruyu kabul 
edeceğine ilişkin bir düzenlemeye yer vermemektedir. ATAD, hangi sorulara 
yanıt vereceğine, sorunun kapsamının sınırlandırılmasına veya genişletilmesine 
ya da tekrar formüle edilmesine karar verme yetkisine sahip olduğunu çeşitli 
kararları ile göstermiştir. Bu konu, sorunun tanımlanması (issue 
definition)572olarak ifade edilmektedir. 

                                                 
571 Mattli - Slaughter, 1998, s. 180. 
572 Nyikos, 2000, s. 119. 
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Sorunun tanımlanması çerçevesinde ATAD, ilkin, yapılan başvuruyu kabul 
veya red kararı vermekte, başvurunun ‘gerekli’ olup olmadığı ile ilgili 
değerlendirme yapmaktadır. Ön karar davası çerçevesinde öngörülen yetki 
dağılımı uyarınca, başvurunun gerekli olup olmadığına karar verme yetkisi 
ulusal yargıca aittir.573 Bu husus, ATAD’ın Salgoil574  kararında da 
vurgulanmıştır. Bu kararda, ATAD, ulusal mahkemenin, davanın olguları 
konusundaki kararını ya da başvuru nedenlerini eleştirme yetkisi olmadığını 
belirtmiştir.575 

ATAD’ın, ön karar davasında öngörülen yetki dağılımına en önemli 
müdahalesi Foglia (No:1)576 ve (No:2)577 kararları ile gerçekleşmiştir. Bu 
kararları ile ATAD, ulusal mahkemenin başvurusunun gerekli olup olmadığını 
incelemiştir. Böyle bir incelemeye girişmekle ATAD, ulusal yargıcın yetki 
alanına müdahale etmekte ve 234. maddede öngörülen yetki dağılımını kendi 
lehine değiştirmektedir. Bu çerçevede ATAD, önce, başvuruyu yapan makamın 
234. madde anlamında bir mahkeme olup olmadığını tespit etmektedir. Daha 
sonra ise, sorulan sorunun gerçek bir uyuşmazlığa dayanıp dayanmadığını 
incelemektedir. Sorulan sorunun gerçek bir uyuşmazlık yerine varsayımsal 
olgulara dayanması durumunda, ATAD, gelen başvuruyu reddetmektedir. 
Foglia (No:1) davasında, ATAD, varsayıma dayalı soruların ön karar 
başvurusuna konu olamayacağını belirtmiştir.578 Bu kararda, ATAD, 
uyuşmazlığın gerçek mi, varsayımsal mı olduğuna karar verme yetkisinin 
kendisine ait olduğunu belirtmiş ve varsayımsal olması durumunda başvurunun 
gerekli olmadığına karar vermiştir. Bu kararının gerekçesi olarak, ön karar 
davasının amacının varsayımsal veya genel konularda tavsiye görüşü 
verilmesine olanak sağlamak olmadığını, amacın, adaletin sağlanmasında ulusal 
mahkemelere gerekli yardımın sağlanması olduğunu belirtmiştir.579  Ayrıca, 
ATAD, amacının, ulusal mahkemenin yetki alanına müdahale etmek olmayıp, 
sadece 234. maddenin amacı dışında kullanılmasının engellenmesi olduğunu 
vurgulamıştır. Bu gerekçelere karşın, ATAD kararının ulusal yargıcın yetkisine 
müdahale oluşturduğu kabul edilmektedir. Bu kararı ile ATAD, ulusal 
mahkemelerin ön karar başvurusu kararı verme yetkisine müdahale etmekle 
kalmamakta, ulusal mahkemenin yetkisinde olan, uyuşmazlığın olgularını 

                                                 
573 Antony Arnull, Reflections on Judicial Attitudes at the European Court, International and 
Comparative Law Quarterly, 1985, Vol. 34, s. 169. 
574 Case 13/68, Salgoil SpA v. Italian Minister of Foreign Trade, (1968) ECR 453,  
575 Ibid., paragraf: I. 
576 Case 104/79, Pasquale Foglia v. Mariella Novella (No:1), (1980) ECR 745. 
577 Case 244/80, Pasquale Foglia v. Mariella Novello (No:2), (1981) ECR 3045. 
578 Case 104/79, (1980) ECR 745, paragraf: 12. 
579 Case 244/80, (1981) ECR 3045, paragraf: 18. 
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değerlendirme yoluna da gitmektedir.580 Bu açıdan bakıldığında Foglia kararları 
sadece ATAD’ın varsayımsal sorunları reddettiği kararlar değildir.  Bu 
kararlarla ATAD, ulusal yargıcın yetkisinde olan alanı daraltmış ve 
uyuşmazlığa uygulanacak normun yorumu ya da geçerliliği konusunda karar 
vermek yerine, neredeyse uyuşmazlığı çözme noktasına gelmiştir. 

ATAD’ın uyuşmazlığın varsayımsal olması nedeniyle reddediği dava 
sayısı oldukça azdır.581 Ancak, asıl önemli olan, bu karar ile ATAD’ın ulusal 
mahkemeler ile ilişkisinin çerçevesini de belirlemiş olmasıdır. Bu ilişkide, 
ATAD, ön karar davası ile ilgili olarak tarafların yetkilerinin belirleyicisinin 
kendisi olduğu mesajını vermektedir.582 Yetki belirleme yetkisine sahip olmak, 
özellikle hangi davaları hangi şartlarda kabul edeceğini belirleyebilmek, 
genellikle yüksek mahkemelere tanınan bir ayrıcalıktır. ATAD, kendi 
yetkilerinin belirleyicisi olmakla, ulusal mahkemelerle arasındaki ilişkiyi yeni 
bir boyuta taşımaktadır.583 Bu bağlamda, ATAD, ulusal mahkemelerle arasında 
hiyerarşik bir ilişkinin temelini atmaya çalışmaktadır. Bu durum ulusal 
mahkemelerce tepki ile karşılanmıştır.584  

ATAD’ın son yıllarda verdiği kararların değerlendirilmesi sonucunda, ön 
karar başvurusunun kabulü için üç koşulun varlığını aradığı görülmektedir. 
Bunlar; gerçek bir uyuşmazlığın varlığı, uyuşmazlık konusu olayın olguları ile 
ilgili yeterli bilginin varlığı ve sorulan sorunun, ulusal mahkemenin önündeki 
uyuşmazlığın çözümü için gerekli olmasıdır.585 ATAD’ın öngördüğü bu 
koşullar, ulusal yargıcın değerlendirme yetkisine sahip olduğu koşullardır. Bu 
koşulları değerlendirirken ATAD, uyuşmazlık konusu olgular ve uyuşmazlığa 
uygulanacak hukuk konusunda da değerlendirme yapmaktadır. Oysa her iki 
konudaki değerlendirme yetkisi ulusal yargıca aittir. Bu yetkilere müdahale 
etmekle ATAD, ulusal mahkemelerle arasındaki yetki dengesini bozmakta ve 
ulusal mahkemeleri daha pasif bir konuma getirmektedir.  Burada çarpıcı olan 
nokta, ATAD’ın gönderilen başvuruyu, AT hukukunun gelişimi açısından 
önemli bulması durumunda, bu koşulların yokluğuna karşın kabul etmesidir.586  
Buna karşılık, ATAD’ın sorulan soruyla ilgili yorum yapmasının ‘uygunsuz’ 

                                                 
580 D. Wyatt, “Foglia (No:2): The Court Denies it has Jurisdiction to Give Advisory Opinions”, 
European Law Review, 1982, Vol. 7,  s. 187. 
581 Arnull, 1985, s. 170. 
582 Craig - De Burca, 1997, s. 437. 
583 Wyatt, 1982, s. 189. 
584 Barnard - Sharpston, 1997, s. 1122. 
585 Ibid., s. 1141. 
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olacağını düşündüğü durumlarda da, koşulların varlığına rağmen, yapılan 
başvuruyu reddettiği davalara rastlanmaktadır.587 

ATAD’ın ortaya koyduğu koşullar, dava yükü kontrolü ihtiyacının da bir 
sonucudur. Ön karar mekanizmasının işleyebilmesi için ATAD’ın bir dava yükü 
kontrolü yapması gerekmektedir. ATAD’ın gelen her başvuruyu kabul etmesi 
eskisi kadar olanaklı değildir. AT hukukunun gelişmesi, kapsamının 
genişlemesi, yargıçların AT hukuku ile ilgili bilgilerinin artması ve artan üye 
sayısı, ön karar başvurusu sayısını da artırmıştır. Özellikle doğrudan etki ve 
öncelik prensiplerinin üye ülkelerce kabulü aşamasından sonra, ön karar 
başvurularının sayısında önemli bir artış saptanmıştır.588 Bu durum, ATAD’ı 
daha seçici davranmaya itmiş ve ön karar başvurularını sınırlandırma ihtiyacını 
doğurmuştur. 

ATAD’ın ön karar başvurularını sınırlandırmasının bir diğer nedeni de 
ulusal mahkemeleri daha fazla sorumluluk yüklenmeye teşvik etmektir.589 Bu 
bağlamda, ön karar başvurusunda bulunacak ulusal mahkeme, sadece soruyu 
sormakla yetinmeyip, uyuşmazlık konusu olayın olgularını özetlemek, neden 
başvuruda bulunduğunu belirtmek ve olaya uygulanabilecek ulusal normlar 
konusunda ATAD’ı bilgilendirmek sorumluluğunu da yüklenmelidir. Sonuç 
olarak, ön karar başvurusu içindeki boşlukları kullanarak, ATAD, yorum 
yapmak istemediği konulardan kaçınma, dava yükünü kontrol altına alma ve 
234. maddede öngörülen yetki dağılımını istediği gibi şekillendirme olanağına 
kavuşmuştur. 

Başvuruyu kabul durumunda, ATAD’ın ulusal mahkemeden gelen soruyu 
tekrar formüle ettiği durumlara rastlanmaktadır.590 Bu sayede ATAD, ulusal 
mahkemelerden gelen başvuruyu, uygun gördüğü şekilde değiştirerek, yorum 
yapmak istediği konuyla ilişkilendirme yoluna girmektedir. ATAD’ın soruyu 
tekrar formüle ettiği ön karar başvurularının oranı % 27.5’tir.591 Ancak, 
ATAD’ın soruyu tekrar formüle etmesi, her zaman olumlu karşılanmamaktadır. 
Özellikle ATAD’dan gelen yanıtın orjinal soruyla ilgisiz olması durumunda 
başvuruyu yapan mahkeme talep ettiği yardımı alamamaktadır.592 Ancak, 
ATAD soruyu tekrar formüle etme yoluna, başvuru ile birlikte ön görüş 
gelmediği durumlarda başvurmaktadır. Ön görüş bildirilen başvurularda, 
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ATAD, sorulan soru ile bağlı kalmaktadır.593 Bu açıdan ulusal mahkemenin ön 
görüş bildirmiş olması, ATAD’ın manevra alanını daraltmaktadır. 

b) ATAD’ın Olgularla İlgili İnceleme Yapması 

ATAD’ın uyuşmazlığın gerçek olup olmadığı yolunda yapacağı inceleme, 
uyuşmazlığın olgularını incelemeyi gerektirmektedir. Oysa önündeki 
uyuşmazlığın olgularını en iyi değerlendirecek olan, ulusal mahkemedir. 
ATAD’ın böyle bir incelemeye girişmesi, ulusal mahkemenin yetki alanına 
müdahale anlamına gelmektedir. ATAD’ın olguları ulusal mahkemeden farklı 
değerlendirmesi durumunda, ATAD kararının ulusal mahkeme önündeki 
uyuşmazlığa uygun olmaması ve dolayısıyla uygulanmaması riski ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca, ATAD’ın olgular konusunda değerlendirme yapması, 
ulusal mahkemelerin iç hukuk kuralları çerçevesinde hareket ettiği alanı da 
daraltmaktadır.594   

AT Antlaşması’nın 234. maddesi ATAD’a sadece AT hukukunu 
yorumlama yetkisi vermektedir. Bilindiği üzere, ATAD, yorumladığı kuralı, 
ulusal mahkeme önündeki uyuşmazlığa uygulama yetkisine sahip değildir. 
Ancak, yorum ve uygulama arasındaki fark, her zaman belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmamaktadır. Uyuşmazlığa uygulanabilir bir yorum geliştirebilmek 
amacıyla ATAD, uyuşmazlık konusu olayın olguları ile ilgili de değerlendirme 
yapmakta ve yorum ve uygulama arasındaki çizgiyi aşabilmektedir. ATAD’ın 
kendisine gönderilen sorulara genel bir yorumla karşılık vermek yerine, spesifik 
çözümler üretmeye çalışması, bu sonucu doğurmakta ve ATAD – ulusal 
mahkemeler yetki dengesini ATAD lehine bozmaktadır.595 

c) Ulusal Mahkemenin Ön Görüşünün ATAD Kararına Etkisi 

Ulusal mahkemeleri, ön görüş bildirmeye iten nedenler çoğunlukla ön 
karar başvurusuna iten nedenlerle örtüşmektedir. Dolayısıyla, ATAD’ın ulusal 
mahkeme görüşünü göz önüne almaması, ön karar başvurusu yapma nedenini 
de ortadan kaldırabilmektedir. Ayrıca, ATAD kararını uygulayacak olan ulusal 
mahkemenin görüşüne aykırı karar verilmesi, kararın uygulanmama riskini 
ortaya çıkarmaktadır. ATAD’ın bir mahkeme olarak meşruluğunu ve etkililiğini 
artırmaya çalıştığı 1970’li yıllarda, ulusal mahkeme görüşleri ile paralel kararlar 
verme yoluna gittiği görülmektedir. Ancak, özellikle doğrudan etki ve öncelik 
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prensiplerinin yerleşmesinden sonra, ATAD, daha rahat hareket etmeye 
başlamıştır.596 

ATAD’ın genel olarak ulusal mahkeme görüşlerini dikkate almasına 
karşın, üye ülke hükûmetlerinin görüşleri konusunda ayni duyarlılığı 
gösterdiğini söylemek zordur. ATAD kararı ulusal mahkemeler tarafından 
uygulanacağından, ulusal mahkeme görüşleri göz önüne alınmaktadır. 
Yaptıkları istatistiksel araştırmada Stone ve Caporaso, özellikle malların serbest 
dolaşımı ve sosyal politika ile ilgili alanlarda, ATAD’ın üye ülke görüşlerini 
değil, ulusal mahkeme görüşlerini dikkatte aldığını ve genellikle üye ülke 
hükûmetlerinin görüşünün aksine karar vermiş olduğunu saptamışlardır.597 Bu 
saptama, neo-realistlerin, ATAD kararlarının üye ülke görüşlerini yansıttığı 
yönündeki savının doğru olmadığını göstermektedir. Ayrıca, ATAD’ın, ön karar 
davası çerçevesinde, özellikle ulusal hukukun AT hukukuna uygunluğu ile ilgili 
yorum yapmaya başlaması, üye devlet hükûmetlerinin ATAD kararları 
üzerindeki etkisini belirgin bir şekilde azaltmıştır.598 Üye ülke hükûmetleri 
ulusal mahkemeden çıkacak karara uymak zorunda olduklarından, dolaylı 
olarak ATAD kararına da uymak durumunda kalacaklardır. AT hukukunun 
ulusal alanda uygulanmasında, ulusal mahkemelere bağımlı olan ATAD, ulusal 
mahkeme görüşlerini dikkate almak zorunda kalmaktadır.599 ATAD, ulusal 
mahkemeleri, ATAD kararlarına uymaya zorlayacak olanaklara sahip değildir. 
Bu nedenle, ulusal mahkemelerle arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu ilişki çerçevesinde, ATAD, ulusal mahkeme 
görüşlerine uygun karar vermekte, bunun karşılığında da ulusal mahkemeler 
ATAD kararlarını uygulamaktadırlar.600 

3.  ATAD Kararının Ulusal Mahkemece Uygulanması 

ATAD’a ön karar başvurusunda bulunan ulusal mahkemeler çok ender 
olarak açıkça ATAD kararını reddetme yoluna gitmektedirler. ATAD kararının 
uygulanmasından söz ederken, ATAD’ın kararın gerekçesinde belirttiği 
prensiplerin benimsenmesi ile kararın sonucunun uygulanması arasındaki farkı 
belirtmek gerekmektedir. Kararın sonuç kısmı, ulusal mahkemenin önündeki 
uyuşmazlık için öngörülen çözümü içermektedir. Kararın gerekçe kısmında ise, 
ATAD, daha genel anlamda prensipler ortaya koyabilmektedir. Bu noktada, 
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ATAD kararının uygulanmasından söz edilirken, ATAD kararında belirtilen 
tüm prensiplerin benimsenmesi değil, sonuç kısmında öngörülen hukuki 
çözümün, ulusal mahkeme önündeki uyuşmazlığa uygulanması ifade 
edilmektedir. 

Ulusal mahkemeler, ATAD kararına katılmamaları durumunda, kararın 
ulusal mahkemece uygulanması aşamasındaki boşluklardan yararlanma yoluna 
gitmektedirler. Bu boşluklar ulusal mahkemeye soruyu tekrar formüle edip, yeni 
bir ön karar başvurusunda bulunma ya da uyuşmazlığın olgularını tekrar 
değerlendirerek, ATAD kararını yeni olgulara göre uyarlama olanaklarını 
tanımaktadır. Bu sayede ulusal mahkemeler açıkça ATAD kararını reddetme 
yoluna gitmeden, uygulamadan kaçınabilmektedirler. 

Ön karar başvurusu içindeki boşluklardan yararlanarak, ulusal 
mahkemeler, ATAD kararının uygulanması ile ilgili üç genel tavır ortaya 
koyabilmektedirler. Bunlar; ATAD kararını tam olarak uygulama, 
uygulamaktan kaçınma ve hiç uygulamama şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Ulusal mahkemelerin alacakları tavır, ATAD kararlarının etkisini ve ATAD’ın 
bir mahkeme olarak meşruluğu ile ilgili sonuçlar doğurmaktadır. 

Yapılan istatistiksel çalışmalar, ATAD kararına uyma oranının oldukça 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu oran üye ülkelere göre farklılık gösterse 
bile ortalama  % 92 olarak tespit edilmiştir.601  Ulusal mahkemeler, ATAD 
kararının doğru olmadığını düşündükleri durumlarda bile, ATAD kararlarını 
yüksek oranda uygulamaktadırlar. AT hukukunun anayasal prensipleri yerleşip, 
ulusal organlarca ulusal hukukla birlikte uygulanması zorunluluğu kabul 
edildikçe, ulusal mahkemelerin, AT hukukunun uygulanması konusundaki 
yaklaşımları da daha olumlu olmaktadır.602 AT hukukunun ilk gelişim 
dönemlerinde, özellikle AT hukuku konusunda özel olarak eğitilmiş yargıçların 
olmaması, ulusal yargıçların, ulusal anayasa ya da uluslararası hukuk kuralları 
çerçevesinde hareket etmelerine neden olmuştur. AT hukuku geliştikçe, ulusal 
yargıçların bu konudaki deneyimi ve bilgisi artmış, AT hukuku konusunda özel 
eğitim olanakları da sağlanmıştır. Bu gelişmeler ulusal mahkemelerin ATAD 
kararlarına uyma oranını oldukça yükseltmiş ve ATAD – ulusal mahkemeler 
ilişkisini güçlendirmiştir.603 Ulusal mahkeme çıkarları da AT hukukunun 
uygulanması noktasında buluşunca, ATAD kararlarının uygulanması daha da 
kolaylaşmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, özellikle alt mahkemeler ATAD 
kararlarını uygulamakla yüksek mahkemelerin hiyerarşisinden sıyrılmaya 

                                                 
601 Ibid., s. 153. 
602 Sweet - Caporaso, 1998, s. 105. 
603 Maher, 1994, s. 243. 
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çalışmaktadırlar. Bu amaçla alt mahkemeler, ATAD kararlarını uygulama 
konusunda olumlu bir tavır sergilemektedirler. Bu durum, ATAD’ın bir 
mahkeme olarak etkililiğini ve saygınlığını artırmaktadır.604 ATAD’ın güçlü bir 
konumda olması alt mahkemelerin de işine yaramaktadır. İşbirliği içinde 
oldukları mahkemenin konumu güçlendikçe, alt mahkemelerin de ulusal hukuk 
sistemi içindeki konumu güçlenmektedir. 

Onaylamadıkları ya da uygulamak istemedikleri bir kararın çıkması 
durumunda ulusal mahkemeler, ön karar davası içindeki boşluklardan 
yararlanarak ATAD’la ilişkilerini etkilemeyecek şekilde bu kararı 
uygulamaktan kaçınabilmektedirler. Bu çerçevede ulusal mahkemeler, soruyu 
ve uyuşmazlıkla ilgili olguları değiştirerek, ATAD’a yeni bir başvuruda 
bulunabilme ve eski karardan kurtulma olanağına sahiptirler. Yeni bir başvuru 
ATAD’a, eski kararı uygulamayacakları yönünde de bir mesaj niteliği 
taşımaktadır. Bu mesajı alan ATAD, kendi kararını yeniden gözden geçirme 
olanağı bulmaktadır. 

ATAD’ın kararını reddetmeden, uygulamaktan kaçınmanın bir yolu da, 
somut uyuşmazlığa kararın uygulanması aşamasında kararın değiştirilmesidir. 
Bu noktada ulusal mahkemeler kararı uyuşmazlığın olguları ışığında 
yorumlayarak, değiştirme yoluna gitmektedirler. Ancak, sonuçta uyuşmazlığa 
yine ATAD kararı uygulanmakta olduğundan, ATAD – ulusal mahkemeler 
ilişkisi açısından önemli bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Bu yolla ulusal 
mahkeme ATAD kararının yanlış olduğu ya da hukuka aykırı olduğu yolunda 
bir değerlendirmeye gitmemekte, ATAD kararının geçerliliğini 
sorgulamamakta, sadece uyuşmazlığa uygulama aşamasında, olgulara uyacak 
şekilde yorumlayarak, kararı değiştirebilmektedir. 

ATAD ile ulusal mahkemeler arasındaki yargısal diyalog, tarafların 
karşılıklı olarak yetkilerini tanımalarını gerektirmektedir.605 Karşı tarafın 
kararını reddetme, onu ilişkiden çıkarma anlamına geldiğinden, ulusal 
mahkemeler ATAD kararını tamamıyla reddetme yoluna gitmemektedirler. 
Özellikle, ön karar başvurusu talebinin, davanın taraflarından gelmesi ve çıkan 
kararın da taraflardan en az birinin lehine olması durumunda, ulusal 
mahkemenin ATAD kararını uygulamayı reddetmesi son derece zordur.606 O 
nedenle, ön karar başvurusuna ne kadar çok taraf dahil olursa, ulusal 
mahkemenin de kararı reddetme şansı o oranda azalmaktadır.  

                                                 
604 Calderia – Gibson, 1995, s. 359. 
605 Mattli - Slaughter, 2000, s. 272. 
606 Ibid., s. 263. 
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ATAD’ın başvuruda bulunan ulusal mahkemenin görüşünü dikkate 
almaması ya da sorulan soruyu değiştirerek yanıtlaması durumunda, ulusal 
mahkemenin gelen kararı uygulamaktan kaçınma ya da reddetme riski 
artmaktadır. Ancak, böyle durumlarda bile, ulusal mahkemeler gelen kararı 
reddetme yerine, yorum yoluyla değiştirerek uygulama yoluna gitmektedirler. 

AT hukuk sistemi konusunda bilgili ve deneyimli olan ulusal mahkemeler, 
ATAD kararlarına uyma konusunda daha olumlu bir tablo çizmektedirler.607  Bu 
durumdaki ulusal mahkemeler, onaylamadıkları ATAD kararları ile ilgili 
olarak, soruyu tekrar formüle edip, yeni bir ön karar başvurusunda bulunarak, 
ATAD’a bu karardan memnun olmadıkları mesajını vermektedirler. Özellikle, 
ATAD’ın ulusal mahkemeden gelen soruyu değiştirmesi ya da sorulan soruların 
tümüne yanıt vermemesi durumunda, yeniden başvuruda bulunma opsiyonu 
sıkça kullanılmaktadır. 608 

III. ÖN KARAR DAVASININ ÜYE ÜLKELERDE UYGULANMASI 
A.   GENEL OLARAK 

Ulusal mahkemelerin ATAD’a yaptığı başvuru sayısı, her ülkede hangi 
düzeydeki mahkemelerin daha çok başvuruda bulunduğu ve başvuruların 
yoğunlaştığı alanlar üye ülkelere göre farklılık göstermektedir. Golub’un 1996 
yılında ön karar başvurularının üye ülkelere dağılımına ilişkin yaptığı araştırma 
sonucuna göre, üye ülkelerden ATAD’a gönderilen yıllık ön karar başvurusu 
sayıları düzensiz bir dağılım sergilemektedir. Buna göre:       

Üye Ülke Yıllık Ortalama Başvuru609 
Belçika 13.7 
Danimark

a 
2.3 

Fransa 21.1 
Almanya 36.2 
İrlanda 1.3 
İtalya 15.4 
Hollanda 16.9 
İngiltere 8.1 
İspanya 4.6 
Portekiz 1.2 

                                                 
607 Calderia - Gibson, 1995, s. 371. 
608 Barnard - Sharpston, 1997, s. 1121. 
609 Tablo için ; Golub, 1996a, s. 4; Bu çalışmada Golub, 1971-1994 yılları arasında ATAD’a 
yapılan başvuruları incelemiştir. Bu çalışmaya atfen verilen ististiksel bilgiler sözü edilen yılları 
kapsamaktadır.  
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Yunanista
n 

2.3 

Dağılımdaki bu farklılığın ana nedeni olarak, ulusal mahkeme önündeki 
uyuşmazlıkta AT hukukunun uygulanma oranı gösterilmektedir. Ön karar 
başvurusunun gündeme gelebilmesi için öncelikle mahkeme önündeki 
uyuşmazlığa AT hukukunun uygulanması söz konusu olmalıdır. Dolayısıyla, 
hem ulusal yargıçların, hem de yargılama faaliyetine katılan diğer aktörlerin – 
davadaki taraflar, tarafların temsilcileri- AT hukuku konusundaki bilgileri 
arttıkça, AT hukukunun ulusal mahkemede gündeme gelmesi de sıklaşmakta, 
bu durum da ön karar başvurusu sayısını artırmaktadır.610 Ön karar başvurusu 
sayısının ülkelere dağılımında nüfus oranı da etkilidir; ancak, tek başına 
belirleyici bir faktör değildir. Golub’un araştırmasına göre, üye ülkelerin ticari 
ilişkileri, ihracat oranları ve tarım ticareti oranları, ön karar başvurusu sayısını 
etkilemektedir.611 Bu çerçevede, AT hukukunun daha etkili uygulandığı alanlar 
olan ekonomik ilişkilerden kaynaklanan davaların fazla olduğu ülkelerde ön 
karar başvurusu sayısı artmaktadır. Özellikle, ihracat oranı yüksek olan 
ülkelerde, ön karar başvurusu oranının da yüksek olduğu saptanmıştır.612 
Örneğin, ihracat oranı en yüksek olan Almanya, en çok ön karar başvurusunda 
bulunan ülke konumundadır. Bu tablodan sapan iki ülke bulunmaktadır. Bunlar 
İngiltere ve Yunanistan’dır. Yüksek ihracat oranına karşın İngiliz 
mahkemelerinden gönderilen ön karar başvurusu sayısı düşük kalmaktadır. 
Buna karşın, ihracat oranı düşük olan Yunanistan, ön karar davasını sıkça 
kullanmaktadır. Golub’un bu saptaması Sweet - Coporaso’nun yaptığı 
çalışmada da teyit edilmiştir.613  Ayni sonuca yaptıkları istatistiksel çalışmada 
Sweet - Brunell de ulaşmıştır.614  

Üye ülkelerin monist ya da düalist doktrinleri benimsemiş olmalarının, ön 
karar başvurularına etkisi Sweet - Brunell tarafından incelenmiş, ancak 
istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. O nedenle, monist ya da 
düalist doktrinleri benimsemiş olmak, ön karar başvuruları sayısına etkide 
bulunmamaktadır. 

Kısaca özetlemek gerekirse, üye ülkelerin ön karar başvurularına en çok 
etkide bulunan husular olarak, AT hukuku konusundaki bilgi ve deneyim düzeyi 

                                                 
610 Ibid., s. 9. 
611 Ibid., s. 17. 
612 Ibid., s. 17. 
613 Sweet - Caporaso, 1998, s. 110. 
614 Sweet - Brunell, 1998, s. 79. 
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ile dış ticaret oranı gösterilmektedir. Bu genel tablodan sonra bazı üye ülke 
mahkemelerinin ön karar davası ile ilgili tutumları incelenecektir.  

 

B. ÖN KARAR DAVASININ ULUSAL MAHKEMELERCE 
UYGULANIŞINA ÖRNEKLER 

1. Belçika 

1972-94 yılları arasında Belçika mahkemeleri ATAD’a toplam 314 
başvuru göndermiştir.615 Belçika mahkemeleri ön karar davası çerçevesinde 
ATAD’ın ‘üstünlüğünü’ kabul etmekte ve genellikle ön karar başvurusu sonucu 
gelen kararı uygulamaktadırlar.616 Belçika mahkemelerinden giden toplam 
başvurular içinde, alt mahkemelerin başvuru oranı %70’e yakın iken, yüksek 
mahkemelerin başvuru oranı %10’da kalmaktadır.617 Dolayısıyla alt 
mahkemeler ön karar başvurusu göndermede daha istekli davranmaktadırlar.618 
Yüksek mahkemeler bu konuda daha çekimser bir tavır sergilemektedirler. 
Örneğin, anayasa mahkemesi işlevi gören Cour d’Arbitrage, 1997 yılına kadar 
ATAD’a hiçbir ön karar başvurusunda bulunmamıştır. 

Belçika hukuk sisteminde üç yüksek mahkeme bulunmaktadır. Bunlar 
Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi işlevi gören Cour d’Arbitrage’dır. 
Bu üç mahkeme arasında bir rekabet olduğu ileri sürülmektedir.619 Bu rekabet 
yüksek mahkemelerin ATAD’la ilişkisine yansımaktadır. Danıştay ve Anayasa 
Mahkemesi, ulusal hukuk sistemi içindeki yetkilerini başka yargı yerleri ile 
paylaşmak istemediklerinden, ATAD’a ön karar başvurusunda bulunmaktan 
kaçınmaya çalışmaktadırlar. Bu mahkemeler içinde en az yetkiye sahip olan ve 
özellikle yasaların geçerlilik denetimini yapma yetkisi bulunmayan Yargıtay, 
ulusal hukuk sistemi içindeki ve özellikle diğer iki yüksek mahkeme 

                                                 
615 Golub, 1996b, s. 365; Bu çalışmada Golub, 1972-1994 yılları arasında ATAD’a yapılan tüm 
başvuruları incelemiştir. Bu çalışmaya atfen verilen istatistiksel bilgiler, sadece bu yılları 
kapsamaktadır. 
616 Bribosia, 2000, s. 10. 
617 Bazı üye ülkelerde alt mahkemelerle, yüksek mahkemeler arasında 2. derece mahkemeleri 
bulunmaktadır. Ancak 234. madde çerçevesinde, kararları aleyhine bir üst mahkemeye başvuru 
olanağı bulunan tüm mahkemler ayni uygulamaya tâbi tutulmaktadır. Bu mahkemlerin ön karar 
başvurusunda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Daha doğru bir ifade ile, taraflardan gelen 
ön karar başvurusu talebi ile bağlı değillerdir. O nedenle, bu mahkemelerin hepsi alt mahkeme 
olarak değerlendirilecektir.  
618 Sweet - Brunell, 1998, s. 82. 
619 Bribosia, 2000, s. 34. 
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karşısındaki konumunu güçlendirmek amacıyla ATAD’la işbirliğinde daha 
istekli davranmaktadır. Özellikle, ATAD içtihatları ile her mahkemeye ulusal 
hukukun AT hukukuna uygunluğunu denetleme yetkisinin verilmesi, 
Yargıtay’ın ATAD’a daha yakın olması sonucunu doğurmuş ve onu ön karar 
başvurusu yapmaya teşvik etmiştir.620 Bu tablo mahkemeler arası rekabet ve 
neo-fonksiyonalist yaklaşımın görüşlerini destekler niteliktedir. 

2. Fransa 

Golub’un yaptığı araştırma sonuçlarına göre, 1972-1994 yılları arasında 
Fransız mahkemeleri ATAD’a 486 adet ön karar başvurusu göndermiştir.621 Bu 
rakam içinde alt mahkemelerin oranı %90 iken, yüksek mahkemelerin oranı 
sadece %10’dur.622 Yüksek mahkemelerden biri olan Fransız Yargıtayı’nın 
ATAD’a ön karar başvurusunda bulunma ve ATAD kararlarını uygulama 
konusunda çok olumlu bir yaklaşım sergilediği görülmektedir.623 Fransa’ya 
ilişkin bilgilerden, iki yüksek mahkeme - Yargıtay ve Danıştay - arasında bir 
rekabet olduğu anlaşılmaktadır. 1958 yılına dek, anayasal normların yorumu 
konusunda tek yetkili mahkeme Danıştay’dır. 1958 yılından sonra Danıştay’ın 
bazı yetkileri yeni kurulan Anayasal Konsey’e geçmiştir. Danıştay’ın ATAD 
kararlarına direnmesinin nedeninin, ulusal hukuk sistemi içindeki konumunu 
korumak ve birtakım yetkilerin ATAD veya diğer ulusal mahkemelere 
geçmesini engellemek olduğu ileri sürülmektedir.624 Buna karşılık, Yargıtay, 
Danıştay’a oranla daha az yetkiye sahiptir. Bu nedenle ulusal hukuk sistemi 
içinde daha zayıf bir konumda olduğu ‘kompleksi’ ile ATAD kararlarını, 
özellikle öncelik ve doğrudan etki konusundaki kararları uygulamakla, Danıştay 
karşısındaki konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır.625 Bu tablo da 
mahkemeler arası rekabet ve neo-fonksiyonalist yaklaşımı destekler niteliktedir. 

3. Almanya 

Alman mahkemeleri, ön karar davasını en çok kullanan mahkemeler olma 
özelliğine sahiptir. 1972-1994 yılları arasında Alman mahkemelerinden 
ATAD’a yapılan ön karar başvurusu sayısı 832’dir.626 Bu başvuruların %70’i alt 

                                                 
620 Ibid., s. 36. 
621 Golub, 1996b, s. 365. 
622 Sweet - Brunell, 1998, s. 90. 
623 Plötner, 2000, s. 45. 
624 Ibid., 2000, s. 57. 
625 Alter, 2000, s. 245.  
626 Golub, 1996b, s. 365. 
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mahkemelerden, %30’u da yüksek mahkemelerden gelmektedir.627 Ayrıca, 
Alman mahkemeleri, ön karar başvurusu ile birlikte en çok ön görüş bildiren 
mahkemelerdir. 1961-95 yılları arasında ATAD’a Alman mahkemelerinden 
gönderilen toplam başvurularda, ön görüş içeren başvuruların oranı %56’dır.628 
Özellikle, eşit işlem ilkesi ile ilgili olarak yapılan başvurularda ön görüş 
bildirme oranı % 70’e ulaşmaktadır.629 Ayrıca Alman mahkemelerinin 
ATAD’dan gelen kararları uygulama konusunda da çok olumlu bir tavır 
sergiledikleri görülmektedir. Yapılan ön karar başvurularında,  gelen kararın 
aynen uygulandığı davaların oranı % 92’dir.630  

Bu olumlu tabloya karşın, birtakım sıkıntılar da ortaya çıkmaktadır. Son 
zamanlarda Federal İş Mahkemesi, ön karar davasını, ATAD’ın geçmiş 
kararlarını yeniden gözden geçirmesini sağlamak amacıyla kullanmaya 
başlamıştır.631 Gönderdiği başvuruların birinde Federal İş Mahkemesi bu 
amacını açıkça belirtmiştir. Bu başvuruda mahkeme, ATAD’ın yarı-zamanlı 
çalışanlarla ilgili geçmiş içtihadını uygulamayacağını, bu nedenle ATAD’ın bu 
konudaki içtihadını gözden geçirip, gelişen iş hukuku ilkelerine 
uygulanabilecek yeni bir yorum getirmesini talep etmiştir.632   

Federal İş Mahkemesi’nin ATAD’dan gelen kararı uygun bulmadığı 
zamanlar, önündeki uyuşmazlığın olguları konusunda ATAD’a daha fazla bilgi 
vererek, ATAD’ı kendi öngördüğü çözüm konusunda ikna etmeye çalıştığı da 
görülmektedir. Bu çerçevede, Alman Federal İş Mahkemesi, ATAD’ın Alman 
hukuk sistemine uygulanabilecek bir yorum getirmesini sağlamaya 
çalışmaktadır. Özellikle, ATAD’ın yorumunun, Federal İş Mahkemesi’nin uzun 
yıllar boyunca benimsediği içtihada ters düşmesi durumunda, Mahkeme, ATAD 
kararını reddetmek yerine, soruyu değişik şekilde formüle ederek tekrar 
başvuruda bulunmakta ve bir uzlaşma sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, 
Federal İş Mahkemesi ile ATAD arasında sıkı bir yargısal diyalog yürütüldüğü 
ve iki mahkeme arasında bir işbirliği ilişkisi kurulduğu görülmektedir.633 

ATAD’la işbirliğinde Federal İş Mahkemesi kadar istekli olmayan ve 
zaman zaman ATAD kararlarını uygulamamakta direnen mahkeme, Alman 
Federal Vergi Mahkemesi’dir. Özellikle vergi hukuku alanındaki AT 

                                                 
627 Sweet - Brunell, 1998, s. 91. 
628 Nyikos, 2000, s. 103. 
629 Ibid., s. 104. 
630 Ibid., s. 153. 
631 Kokott, 2000, s. 112. 
632 Ibid., s. 113. 
633 Ibid., s. 115. 
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düzenlemelerinin geçerliliği ve yorumu konusunda, ATAD’a ön karar 
başvurusunda bulunmak yerine, konuyu kendisinin çözmeye çalışması sorun 
yaratmaktadır. 1987 yılında verdiği bir kararında Alman Anayasa Mahkemesi, 
Federal Vergi Mahkemesi’nin bu tutumunun, Anayasa’nın öngördüğü doğal 
yargıç ilkesine aykırı olduğunu, AT normlarının yorumu ve geçerliliği 
konusunda yetkinin ATAD’a ait olduğunu belirterek, Federal Vergi 
Mahkemesi’nin bu konudaki ısrarını sürdürmesine engel olmuştur.634 Federal 
Vergi Mahkemesi ve Federal İş Mahkemesi’nin tutumları, bu mahkemelerin 
ATAD’la olan ilişkilerinde pasif taraf olmayı istemeyip, ATAD kararlarını 
etkilemeye çalışan ‘eşit’ taraf olma amacı ile açıklanmaktadır.635 

Tüm bu olumlu tabloya karşın, Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin 
1992 yılındaki Maastricht kararı ile ATAD’ın AT normlarının geçerliliği 
konusundaki yetkisini sınırlamaya çalıştığı görülmektedir. Yukarıda da 
incelendiği üzere, Alman Anayasa Mahkemesi, üye ülkelerden yetki transferi 
olmayan alanlarda yapılan hukuki düzenlemelerin geçerliliğinin denetiminin, 
ATAD tarafından değil, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağını 
belirtmişti. 

Son yıllarda Alman mahkemeleri ATAD’ı, ön karar başvurusundaki 
yetkilerini aştığı ve ulusal mahkeme önündeki uyuşmazlık konusunda karar 
verme anlamına gelen yorumlar yaptığı konusunda eleştirmişlerdir. 

4. İtalya 

İtalya mahkemeleri ön karar davasını sıkça kullanmaktadır. 1972- 1994 
yılları arasında İtalyan mahkemelerinden ATAD’a gönderilen ön karar 
başvurusu sayısı 355’tir.636 1961-1995 yılları arasında İtalya’dan gönderilen 
başvuruların %85’i alt mahkemelerden giderken, yüksek mahkemelerden giden 
başvuruların oranı %15 olarak saptanmıştır.637  

AT hukukunun gelişim dönemi içinde, özellikle Costa v. Enel davasında 
öngörülen öncelik prensibinin İtalyan Anayasa Mahkemesi tarafından 
reddedilmesinden sonraki dört yıllık dönemde ATAD’a hiçbir ön karar 
başvurusu yapılmamıştır.638 Ancak, 1970 yılından itibaren alt mahkemeler, ön 
karar davasını kullanmak konusunda oldukça istekli davranmaya başlamıştır. 

                                                 
634 Ibid., s. 116. 
635 Alter, 2000, s. 244. 
636 Golub, 1996b, s. 365. 
637 Sweet - Brunell, 1998, s. 91. 
638 Laderchi, 2000, s. 148. 
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Ayrıca, ATAD’dan gelen kararı uygulama konusunda da son derece olumlu bir 
yaklaşım içinde oldukları görülmektedir. Bunun nedeni olarak, ATAD’la 
işbirliği içinde olmanın alt mahkemelerin prestijini artırdığı ve bu 
mahkemelerin hem ulusal hukuk sistemi, hem de diğer üye ülke mahkemeleri 
içindeki konumunu güçlendirdiği savunulmaktadır.639 ATAD’a başvurudan 
kaçınıldığı durumlarda da ana neden, ATAD’ın yetkisini tanımamak değil, 
ATAD’dan gelecek yanıtın çok zaman alacağı ve davanın uzayacağı endişesidir. 
Alt mahkemelerin bu olumlu tavrına karşın, İtalyan Anayasa Mahkemesi, 1995 
yılında verdiği bir kararı ile, ATAD’a başvuru yapma görev ve yetkisinin 
bulunmadığını, AT hukukunu uygulayacak olan mahkemenin ATAD’a ön karar 
başvurusunda bulunması gerektiğini belirtmiştir.640 Gerçekten de, İtalyan 
Anayasa Mahkemesi, hiçbir zaman ATAD’a ön karar başvurusunda 
bulunmamıştır.  

İtalyan mahkemelerinin ön karar başvurusu konusunda istekli olmalarına 
karşın, ön karar başvurularının ‘kalitesi’ konusunda yeterli titizliği 
göstermedikleri savunulmaktadır.641 İtalyan mahkemelerinden gönderilen bazı 
başvurular, yeterli gerekçe içermediği, uyuşmazlıkla ilgili gerekli bilgiler 
verilmediği ya da sorulan sorunun AT hukuku ile ilgili olmadığı gerekçesi ile 
ATAD tarafından reddedilmiştir. 

İtalyan yüksek mahkemeleri, CILFIT kararı ile getirilen acte clair 
doktrinini kullanarak çoğu zaman başvuru yapmaktan kaçınmaktadırlar.642 
Özellikle, normun içeriğinin, yoruma gerek olmayacak şekilde açık olması 
durumunda, ön karar başvurusuna gerek olmadığı ilkesi İtalyan Yargıtayı 
tarafından çok sık olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama, AT hukukuna aykırı 
kararların çıkmasına yol açmaktadır.  Yüksek mahkemenin ön karar 
başvurusunu reddetmesi durumunda, tarafların başvurabilecekleri herhangi bir 
iç hukuki yol bulunmamaktadır. 

İtalyan mahkemeleri, ön karar başvurusu sonucu gelen ATAD yorumu ile 
bağlı olduklarını kabul etmektedirler. Yalnız alt mahkemeler değil, Yargıtay da 
bu kuralı kabul etmektedir. Ayrıca İtalyan mahkemeleri ATAD kararlarının 
geriye yürüme özelliğini de kabul etmektedirler. Buna karşın ATAD 
kararlarının uygulanmadığı davalara ender de olsa olarak rastlanmaktadır.  

5. Hollanda 

                                                 
639 Ibid., 2000, s. 149.  
640 Adinolfi, 1998, s. 1339. 
641 Laderchi, 2000, s. 145. 
642 Adinolfi, 1998, s. 1343. 
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AT hukukunu ve ATAD kararlarını sorunsuz uygulayan ülkelerden biri 
olan Hollanda, ön karar davası konusunda da son derece olumlu bir yaklaşım 
içindedir. Hollanda mahkemeleri, ön karar davasını sıkça kullanmakta ve gelen 
kararı da uygulamaktadırlar. 1971-1994 yılları arasında Hollanda 
mahkemelerinden ATAD’a gönderilen ön karar başvurursu sayısı 388’dir.643 
Ayrıca gönderdikleri ön karar başvurularındaki soruyu formüle ediş şekilleri ve 
belirttikleri ön görüşler, ATAD’ın, AT hukukunun temel prensipleri sayılan 
öncelik ve doğrudan etki kavramlarını geliştirmesinde önemli rol oynamıştır.644  

6. İngiltere 

İngiliz mahkemelerinin ön karar başvuruları konusundaki tavrı son 10 yıl 
içinde değişiklik göstermiştir. 1972-1983 yılları arasında toplam 42 başvuru 
göndermiş olan İngiliz mahkemeleri, 1984-1993 yılları arasında toplam 120 
başvuru göndermiştir.645 1972-1983 yılları arasındaki rakamın düşük oluşunun 
ana nedeni, 1974 yılında Lordlar Kamarası tarafından verilen Bulmer646 
kararında, ön karar başvurularını kısıtlayan bir rehberin düzenlenmiş 
olmasıdır.647 Lord Denning tarafından hazırlanan bu rehber, ön karar 
başvurusunda bulunacak ulusal mahkemelerin dikkate alması gereken hususları 
içermekte ve hangi hallerde başvuruda bulunulabileceğini belirlemektedir. Bu 
rehbere göre, ATAD’a ön karar başvurusunda bulunabilmek için, AT 
hukukunun yorumunun mahkeme önündeki uyuşmazlık için kaçınılmaz olması 
gerekmektedir. Ancak, konu ile ilgili benzer bir ATAD kararının varlığı 
durumunda, ulusal mahkeme, bu kararı esas alarak sorunu kendisi çözmelidir. 
Özellikle acte clair doktrinini uygulama olanağı olan durumlarda, ön karar 
başvurusundan kaçınılmalıdır. Ayrıca davadaki tarafların her ikisi birden ön 
karar talebinde bulunmadığı sürece, ulusal mahkeme ön karar başvurusu kararı 
vermemelidir.648 Görüldüğü gibi, bu kriterler, ön karar başvurularını kısıtlama 
amacı taşımaktadır. Her ne kadar tüm mahkemeler bu kriterlere uymasa da, 
Lord Denning’in ortaya koyduğu bu koşullar, ön karar başvurularının sayısının 
düşüklüğünde çok önemli bir etken oluşturmuştur.  

Ön karar başvurusu ile ilgili daha liberal bir yaklaşım,  1983 yılında verilen 
bir kararla ortaya çıkmıştır. Samex kararı adı ile anılan bu davada yargıç 
Bingham, ATAD’ın AT hukuku ile ilgili konularda, İngiliz mahkemelerine göre 

                                                 
643 Golub, 1996b, s. 385. 
644 Claes - De Witte, 2000, s. 179. 
645 Golub, 1994, s. 18. 
646 J.P Bulmer Ltd. v. J. Bollinger SA, 1974, naklen Golub, 1994, s. 17. 
647 Craig, 2000, s. 204. 
648 Bu rehber ve kararın tam metni ile ilgili olarak bakınız, Craig - De Burca, s. 420-424.  
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daha deneyimli ve bilgili olduğunu, bu nedenle ATAD’a başvurunun gerekli 
olduğunu belirtmiştir.649 Bingham’a göre, herhangi bir AT normunun anlamı 
açık olsa bile, ulusal yargıç yine de ön karar başvurusunda bulunmalıdır. Ulusal 
yargıca çok açık görünen bir norma bile, ATAD’ın farklı bir yorum getirdiği 
olaylara rastlanması, ön karar başvurusunda bulunmayı gerekli kılmaktadır.650 
Bu görüş büyük bir onay almıştır. Craig bu yeni yaklaşımın dört önemli nedeni 
olduğunu savunmaktadır:651 Bunlardan birincisi, İngiliz mahkemelerinin Bulmer 
kararından itibaren geçen süre içerisinde, AT hukuku konusunda daha fazla 
bilgi ve deneyime sahip olmasıdır. ATAD’a ön karar başvurusunda bulunma 
sıra dışı bir olay değil, olağan bir prosedür olarak görülmeye başlanmıştır. 
İkinci neden de İngiliz mahkemelerinin dava yükü ile ilgilidir. Artan dava yükü 
içinde, tam deneyime sahip olmadıkları AT hukuku ile ilgili konuları ATAD’a 
havale etmek, ulusal mahkemelerin dava yükünü hafifletmektedir. Özellikle, 
ATAD’ın sadece sorulan soru ile ilgili olan genel bir yorum yapmak yerine, 
uyuşmazlığın olgularını da değerlendirerek, uyuşmazlığı çözen bir karar 
vermesi, ulusal yargıçların işini daha da kolaylaştırdığından, ön karar 
başvurularını artırıcı etki yapmıştır. Üçüncü neden, ulusal mahkemeler önüne 
gelen sorunların birçoğunun teknik ayrıntılarla ilgili olmasıdır. AT hukuku 
konusunda deneyimsiz olan ulusal yargıcın, özellikle teknik ayrıntılar 
konusunda yorum yapmasının zorluğu, ön karar başvurularının sayısını 
artırmıştır. Son olarak da, ön karar başvurusunda, ön görüş bildirerek, AT 
hukukunun gelişim, sürecini etkileme amacı, ön karar başvurularının artış 
nedeni olarak gösterilmiştir. Bu gelişimin kendi istek ve görüşlerini 
yansıtmasını sağlamak isteyen ulusal yargıçlar, ön karar davasını kullanarak, 
çeşitli alanlardaki görüşlerini ATAD’a iletme olanağından yararlanmaya 
çalışmışlardır.  

İngiliz mahkemeleri acte clair doktrinini oldukça sık kullanmakta ve bu 
sayede ön karar başvurusunda bulunmaktan kaçınmaktadırlar. Diğer ülkelere 
oranla İngiliz mahkemelerinden gönderilen ön karar başvurularının azlığının bir 
nedeni de budur. Ancak, 1999 yılında Yüksek Mahkeme (Lordlar Kamarası), 
ATAD’ın ön karar davası ile ilgili hazırlamış olduğu Not’u göz önüne alarak bir 
uygulama yönergesi hazırlamıştır. İngiliz mahkemeleri 1999 yılından itibaren 
bu rehbere uygun olarak ön karar başvurusunda bulunmaktadır.652  

İngiliz mahkemelerinin ön karar davası ile ilgili yaklaşımı yanında, İngiliz 
hükûmetinin konuya yaklaşımı da ilgi çekicidir. ATAD’a ön karar başvurusu 

                                                 
649 Ibid., s. 206. 
650 Golub, 1994, s. 16. 
651 Craig, 2000, s. 221. 
652 Chalmers, 2000, s. 106. 
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sayısı diğer üye ülkelere oranla az olan İngiltere’de, hükûmetin ön karar 
başvurularında görüş bildirme oranı diğer ülkelere göre çok yüksektir. ATAD’a 
yapılan ön karar başvurularının %85’inde hükûmet de görüş bildirmiştir.653 
Ayrıca İngiliz hükûmeti, ATAD’a diğer üye ülke mahkemelerinden gönderilen 
ön karar başvurularına da görüş bildirmektedir. 1972-1992 yılları arasında 
ATAD’a üye ülke mahkemelerinden yapılan 1476 başvurunun 213’üne İngiliz 
hükûmetleri görüş bildirmek suretiyle, ön karar davasına katılmıştır.654 Bu 
durum, İngiliz hükûmetlerinin, ATAD’ı ve dolayısıyla hukuki bütünleşme 
sürecini, diğer üye ülke hükûmetlerine oranla daha fazla etkilemeye çalıştığını 
göstermektedir. 

7. Danimarka 
Diğer üye ülkelere oranla Danimarka mahkemelerinden ATAD’a 

gönderilen ön karar başvurusu sayısı daha düşük kalmaktadır. 1972-1994 yılları 
arasında ATAD’a gönderilen ön karar başvurusu sayısı 52’dir.655  Başvuru 
sayısının azlığı, ön karar başvurusu için iç hukukta öngörülen usulden de 
kaynaklanmaktadır. Özellikle devletin taraf olduğu davalarda, hukuk davası 
veya ceza davası olsun, savcının ön karar başvurusu talebinde bulunması Adalet 
Bakanlığı bünyesinde kurulan bir komitenin onayına bağlıdır.656 Ayrıca, 
Danimarka mahkemeleri, sorunun formüle edilişi, uyuşmazlık konusu olgularla 
ilgili yeterli bilgi verilmesi konularında oldukça titiz davranmakta ve 
başvurunun gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda detaylı inceleme 
yapmaktadır.  

Diğer üye ülkelerin aksine, ATAD’a gönderilen ön karar başvurularında, 
yüksek mahkemelerin gönderdiği başvurular %85’lik bir kısmı kapsarken, alt 
mahkemelerden gönderilen başvuruların sayısı %15’i bulmaktadır.657 Bu 
sapmanın nedeni, Danimarka hukuk sistemi içinde birçok uyuşmazlık için 
yüksek mahkemelerin, ilk derece mahkemesi olarak gösterilmiş olmasıdır. 
Danimarka mahkemeleri, ön karar başvurusu sonucunda çıkan kararı büyük bir 
çoğunlukla uygulamaktadır. 

8. Finlandiya 
AT’na en son katılan üye ülke olan Finlandiya, 1998 yılı itibarı ile 

ATAD’a sadece 11 ön karar başvurusunda bulunmuştur.658  Bunların 4’ü alt 
mahkemelerden, 7’si ise yüksek mahkemelerden gönderilmiştir. AT hukukunun 
uygulandığı davaların sayısına oranla bu rakam düşük kalmaktadır. Bunun en 
                                                 
653 Golub, 1994, s. 37. 
654 Ibid., s. 38. 
655 Golub, 1996b, s. 385. 
656 Biering, 2000, s. 936. 
657 Ibid., s. 940. 
658 Jaaskinen, 1999, s. 429. 
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önemli nedeni olarak, ön karar başvurusunda bulunmanın davayı geciktireceği 
endişesi gösterilmektedir.659 Birçok davada da tarafların ön karar başvurusu 
talebi ulusal mahkemelerce çeşitli nedenlerle reddedilmiştir. Ancak en çok öne 
sürülen neden, konu ile ilgili ATAD kararının varlığı nedeniyle, başvurunun 
gereksiz olduğudur.660 Yapılan ön karar başvurularının tümünde, ulusal 
mahkeme önündeki uyuşmazlık, ATAD kararı uyarınca çözülmüştür.  

 
IV. DEĞERLENDİRMELER 
AT hukukunun yorumu ve geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla öngörülen 

ön karar davası, ATAD ve ulusal mahkemeler arasında yargısal bir diyaloğun 
gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu diyalog, ATAD, ulusal mahkemeler ve üye 
ülke hükûmetleri arasında, AT’nın hukuki bütünleşmesine ilişkin bir uzlaşma 
sağlanmasına da zemin oluşturmaktadır. Bu prosedür içindeki birtakım 
boşluklar, taraflara manevra alanı yaratmakta ve bütünleşme sürecini kendi 
amaçlarına uyacak şekilde yönlendirme olanağı tanımaktadır. Ön karar davası 
içindeki boşlukları ve AT hukukunu daha iyi bilen ATAD, bu çıkar ve amaçlar 
arasında denge kurma işlevini de yerine getirmektedir. Kararlarının bağlayıcı 
özelliği ile ATAD, hem ulusal mahkemelerin, hem de kendisinin bu ilişkideki 
rolünü belirleme ayrıcalığına da sahiptir. Buna karşılık, ulusal mahkemeler, ön 
karar davası ile birlikte ön görüş bildirerek, ATAD kararını etkilemeye ve 
hukuki bütünleşme sürecinin kendi görüşleri doğrultusunda gelişmesini 
sağlamaya çalışmaktadır. Kararlarının üye ülkelerde uygulanmasında ulusal 
mahkemelere bağımlı olan ATAD, ulusal mahkeme görüşlerine kayıtsız 
kalmayı göze alamamaktadır. 

Tüm etkisine ve yetkilerine karşın, ATAD, usul kuralları ve kurumsal 
açıdan bir temyiz mahkemesi ya da federal sistemlerde yer alan federal yüksek 
mahkeme konumuna ulaşamamıştır. Usul açısından, bireylerin doğrudan 
ATAD’a başvurma olanakları ya da ön karar talebinin ulusal mahkemece 
reddedilmesi durumunda ATAD’a temyiz başvurusunda bulunma hakları 
bulunmamaktadır. Ayrıca, ulusal mahkemelerin ön karar başvurusu sonucu 
verilen ATAD kararlarına uymamaları durumunda da ATAD tarafından 
herhangi bir yaptırım uygulanması olanağı yoktur. AT Antlaşması’nın 226. 
maddesi tahtında AT yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye devlet aleyhine 
ihlâl davası açma olanağı olsa da, böyle bir davayı açmaya yetkili olan 
Komisyon’dur. O nedenle, ATAD’ın ulusal mahkemeler üzerinde doğrudan bir 
denetim olanağı mevcut değildir.  

                                                 
659 Ibid., s. 430. 
660 Ibid., s. 432. 
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Ayrıca, ATAD kararını uygulama yetkisinin ulusal mahkemelerde 
bulunması ve ATAD’ın bunu zorlayacak etkili donanımlara sahip bulunmayışı, 
ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisinin hiyerarşik bir ilişki olmasını 
engellemektedir. 
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SONUÇ 

Avrupa bütünleşme hareketini diğer oluşumlardan ayıran en önemli 
unsurlardan biri sahip olduğu hukuk sistemidir. AB ekonomik ve siyasi 
bütünleşmesi hukuki alanda bütünleşmeyi de gerektirmektedir. Hukuki 
bütünleşme, AT hukukunun tüm üye ülkelerde tek örnek uygulanmasını ve bu 
uygulamayı zorlayacak mekanizmaların varlığını gerektirmektedir. AT hukuk 
sistemi, hem Kurucu Antlaşmalardaki düzenlemeler, hem de ATAD kararları ile 
oluşturulan hukuk sayesinde bu mekanizmalara sahip kılınmıştır. 

AT’nın anayasallaşma sürecinde ve hukuk birliğinin sağlanmasında en 
önemli konulardan biri de, AT hukukunun üye ülkelerde etkili bir şekilde 
uygulanmasıdır. AT anayasal prensipleri ve AT hukukunun üye ülkelerde 
uygulanma ilkeleri ATAD tarafından belirlenmiştir. Buna karşın, AT 
hukukunun ulusal alanda uygulanması, ulusal mahkemeler aracılığı ile 
gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, üye ülke yargıçları zor bir görev 
üstlenmektedir. Bir taraftan kendi ulusal anayasa ve yasalarından kaynaklanan 
yetkiler çerçevesinde hareket etmek, bir taraftan da AT hukukunun gereklerini 
yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Üye ülkelerin AT hukukunu ve ATAD kararlarını uygulama 
yükümlülüğünün hukuksal temeli, AT Antlaşması’nın 10. maddesinde yer 
almaktadır. Bu madde uyarınca üye devletler, AT hukukundan kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmek için her türlü işlemi yapmakla yükümlüdürler. 
Üye ülkeler, AB’nin amaçlarını gerçekleştirmede, AB ile işbirliği yapma 
zorunluluğundadır. Bu genel yükümlülükler, ulusal mahkemelerin AT 
hukukunu uygulamasını da içermektedir. 

Ulusal mahkemelerin AT hukukunu uygulama görevlerinin kapsamı ve bu 
hukukun ulusal alanda uygulanmasına ilişkin prensipler, ATAD kararları ile 
belirlenmiştir. Ön karar davası çerçevesinde, ATAD ile ulusal mahkemeler 
arasında oluşan yargısal diyalog, ATAD’a, AT hukukuna ve ulusal 
mahkemelerin görevlerine ilişkin genel prensipleri saptama; ulusal 
mahkemelere de, AT anayasallaşma sürecini etkileme, ulusal alanda 
uygulanabilir bir sistemin oluşmasına katkıda bulunma ve çoğu hukuk sistemi 
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için yeni ve yabancı olan bu hukuk sisteminin uygulanmasına ilişkin yardım 
alma olanaklarını tanımıştır.  

ATAD’ın yetkisinin Antlaşmalarla belirlenen alanlarla sınırlı olması ve AT 
hukukunun bireylere uygulanmasında ulusal mahkemelere duyulan ihtiyaç, 
ATAD’la ulusal mahkemeler arasında alışılmışın dışında bir ilişkinin 
oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, ulusal mahkemelerin, AT 
hukukunun uygulanmasına ilişkin işlevleri ele alınmış, ‘AT mahkemesi’ 
kimliğini taşıdıkları alanlarda ATAD’la olan ilişkileri ve bu ilişkinin zaman 
içinde geldiği nokta incelenmeye çalışılmıştır. 

Ulusal mahkemelerin, AT hukukunun uygulanmasına ilişkin en önemli 
görevlerinden biri, AT hukuku ile ulusal hukukun çatışması durumunda AT 
hukukunu uygulamaktadır. Öncelik prensibi olarak nitelenen bu prensibin 
içeriği, ulusal alanda nasıl uygulanacağı ve bu kapsamda ulusal mahkemelere 
düşen görev ATAD kararları ile belirlenmiştir. Öncelik prensibinin ulusal 
mahkemelerce uygulanmasına ilişkin olarak alt mahkemelerle ATAD arasındaki 
ilişkinin sorunsuz geliştiği ve alt mahkemelerin bu konuda ATAD’ın çizdiği 
çerçeveye uymaya istekli oldukları saptanmıştır. Buna karşın, özellikle ulusal 
anayasa mahkemeleri, ATAD ile ‘dikey’ bir ilişki içine girmemekte ısrarlı 
davranmış ve yetki dengesi üzerine kurulu bir işbirliği ilişkisi geliştirmeye 
çalışmıştır. Bu yetki dengesi uyarınca ATAD, AT hukukunun üye ülkelerde 
uygulanmasının denetlenmesi, AT hukukunun yorumunun ve geçerliliğinin 
belirlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahiptir. Buna karşılık üye ülke 
anayasa mahkemeleri, AT hukukunun iç hukukta uygulanması için gerekli 
ortamı yaratmak ve AT’nın Antlaşmalarla belirlenen yetki alanı içinde hareket 
edip etmediğini denetlemek yetkilerine sahiptir. Esasen bu yetki bölüşümü, 
Antlaşmalarla açıkça belirlenmemiş, yargı yerleri arasındaki ‘çatışmalı’ diyalog 
sonucu oluşmuştur. 

AT hukukunun bireylere uygulanmasında da ATAD ile ulusal mahkemeler 
arasında, her iki hukuk sisteminin özerkliğinden kaynaklanan, bir yetki 
bölüşümü öngörülmüştür. Bu yetki bölüşümü uyarınca, bireylere tanınacak 
haklar ve bunlarla ilgili maddi hukuk kuralları, AT hukuku ışığında ATAD 
tarafından yorumlanacak; mahkemelerde uygulanacak hukuki koruma yolları ve 
usul kuralları ise ulusal mahkemelerce belirlenecektir. Ancak ATAD, AT 
hukukunun bireylere uygulanmasında sağlanacak hukuki korumanın, her ülkede 
ayni oranda etkili olması gerektiği görüşü ile, bu yetki bölüşümüne müdahale 
etmiştir. Özellikle Francovich kararı ile ATAD, ulusal yargı yerlerine yeni bir 
yükümlülük getirmekle kalmamış, ayni zamanda, ulusal hukuka ait olan ve 
ulusal yargıcın yetkisine bırakılan bir alana da müdahale etmiştir. Francovich 
ve sonrasındaki kararları ile ATAD, hem ulusal hukukun özerkliği ilkesine 
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sınırlamalar getirmiş, hem de ulusal mahkemelerle arasında, ilk başlarda 
oluşturulan, yetki dengesini bozmuştur. Ancak, ilgi çekici olan nokta, ATAD’ın 
bu müdahaleyi, ulusal mahekmelere rağmen değil, onlar sayesinde 
gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu noktada, ATAD ve ulusal mahkemeler arasında 
bir çatışma değil, işbirliği söz konusu olmuş, esas çatışma, ATAD ve üye ülke 
hükûmetleri arasında yaşanmıştır. 

ATAD’la ulusal mahkemelerin yetki bölüşümünün ortaya çıktığı bir diğer 
konu da, ön karar davası çerçevesinde AT hukukunun yorumunun ve 
geçerliliğinin belirlenmesidir. Ulusal mahkemelerle ATAD diyaloğunun 
temelini oluşturan ve mahkemeler arası ilişkiye olanak sağlayan bu prosedür, 
ulusal mahekmeler ve ATAD arasında bir yetki dağılımı öngörecek şekilde 
düzenlenmiştir. Ön karar davasındaki boşluklardan yararlanarak ATAD, bu 
alandaki yetki bölüşümünü de kendi lehine değiştirmiştir. 

Ortaya çıkan tablo, ATAD – ulusal mahkemeler yetki bölüşümünün, bir 
anlamda ATAD tarafından belirlendiğini göstermektedir. Zaman içindeki 
kararları ile ATAD, ulusal mahkemelerle olan ilişkisinde, tarafların yetkilerini 
belirleyen ‘üstün’ taraf konumuna gelmeye çalışmıştır. Ancak, bu konuma 
ulaşması yine ulusal mahkemeler sayesinde gerçekleşmiştir. Özellikle alt 
mahkemeler, ATAD’ın bu rolüne ve yetki bölüşümüne müdahalesine olanak 
tanımıştır. 

Kurumsal açıdan bakıldığı zaman, AT hukuk sistemi içinde, federal 
sistemlerde bulunan mahkemeler hiyerarşisinin bulunmayışı ve ATAD ile 
ulusal mahkemelerin farklı hukuk sistemlerine ait olmaları, ATAD’ın bir 
‘yüksek’ mahkeme konumuna gelmesini engellemektedir. Bu nedenle ATAD – 
ulusal mahkemeler ilişkisi hiyerarşik bir ilişki noktasında değildir. Ancak, AT 
hukukunun ilk gelişim dönemindeki ilişkiden de farklı bir konumdadır. 
Başlangıçta, ATAD ve ulusal mahkemeler arasındaki ilişkiyi, tarafların 
yetkilerinin eşit olduğu ‘yatay’ bir ilişki olarak tanımlamak mümkündür. AT 
hukukunun anayasal prensiplerinin gelişimi, birey haklarının daha etkili bir 
koruma sistemine ulaşmasının sağlanması çabası ve ATAD’ın politik anlamda 
da güçlü bir kurum haline dönüşmesi, ATAD – ulusal mahkemeler ilişkisinin 
‘dikey’ bir ilişkiye dönüşmesine neden olmuştur. Bu dikey ilişkide, ATAD, 
ulusal mahkemelerle arasındaki yetki bölüşümünü değiştirebilme ve ulusal 
mahkemelere, AT hukukunun uygulanmasına ilişkin yükümlülükler getirme 
yetkisine sahip taraf konumundadır.   

ATAD - ulusal mahkemeler ilişkisi, uluslarüstü bir yargı organı ile ulusal 
mahkemelerin diyaloğunun, güçlü ve etkili bir hukuk sisteminin oluşmasında 
oynadığı rolü göstermesi açısından da son derece önemlidir. Ancak, Mayıs 
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2004’ten sonra, AB üye sayısındaki artış göz önüne alındığında, ATAD ve 
ulusal mahkemeler arasındaki ilişkinin daha karmaşık bir hal alması ve AT 
hukukunun uygulanmasında, ulusal mahkemelere daha çok ihtiyaç duyulması 
beklenmektedir.  

Kanımızca, ATAD – ulusal mahkemeler yetki bölüşümüne ilişkin olarak en 
azından varolan ilkelerin konsolidasyonu gerekmektedir. Ancak bu gereksinim, 
ATAD yetkilerinin kısıtlanması anlamına gelmemelidir. Hukukun üstünlüğü 
ilkesine dayalı Avrupa bütünleşmesi, elbette ki, güçlü bir yargı organına sahip 
olmalıdır. Ancak, AT hukukunun ulusal alanda uygulanmasına ilişkin ilkelerin 
ve bu konuda ulusal mahkemelere ve ATAD’a düşen görevin daha belirgin ve 
derli toplu biçimde saptanmasında yarar vardır. Bu saptama, ayrı ve detaylı bir 
çalışmayı gerektirmektedir. Bizim çalışmamızın, böyle bir saptamanın 
yapılması çalışmasına da ışık tutması amaçlanmıştır. 
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