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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DERİNLEŞME VE 
GENİŞLEME BAĞLAMINDA ESNEK BÜTÜNLEŞME 
VE TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞMESİ 

 

Özet 

Avrupa Birliği, ilk kuruluşundan itibaren bütünleşme yolunda önemli adımlar 
atmıştır. Bir yandan derinleşmiş bir yandan genişlemiştir. Derinleşme ile politika 
alanlarını ve genişleme ile coğrafi sınırlarını artırmıştır. Derinleşme konusunda 
uzlaşma sağlayabilmek için kurumsal reformun yanı sıra esneklik, çözüm olarak 
görülmüştür. Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde fiili (de facto) ve özel amaçlı 
(ad hoc) olarak zaten bulunan esneklik, Amsterdam ve sonraki tadil antlaşmaları ile 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği ile kurucu antlaşmalarda kurumsallaşmıştır. 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Türkiye’nin üye devlet olmasına yönelik 
katılım müzakereleri başlamıştır. Ancak, Türkiye için Avrupa Birliği tarafından 
öngörülen uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemleri, esneklik araçları olmakla birlikte, kurucu antlaşmalar ile uyumlu 
bulunmamaktadır. Türkiye için farklı ortaklık şekillerine yol açan tartışmalara 
neden olmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci açısından olumsuz 
etkilere sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, bütünleşme, derinleşme, esneklik, esnek 
bütünleşme, farklılaştırılmış bütünleşme, genişleme, güçlendirilmiş işbirliği, katılım 
koşulları, katım müzakereleri, koşulluluk kriteri, Türkiye’nin AB üyeliği, yakın 
işbirliği. 

 

Flexible Integration in the European Union, in the Context of Deepening and 
Enlargement, and Turkey - European Union Integration 

Abstract 

European Union has taken important steps towards integration from first 
established. It has been deepened on the one hand, and enlarged on the other hand. 
It has increased the policy areas through deepening, and the geographic boundaries 
through enlargement. The flexibility has been seen a solution, as well as an 
institutional reform, to achieve a consensus on deepening. The flexibility that 
already exists, as de facto and ad hoc, in European Union integration process, has 
been institutionalized in the founding treaties, with the closer/enhanced cooperation, 
by Amsterdam and subsequent amending treaties. 
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 he accession negotiations, that Turkey becomes a member state, has been 
started between Turkey and European Union. Although the long term transitional 
arrangements, derogations, specific arrangements and permanent safeguards, 
envisaged by European Union for Turkey, are flexibility tools, they are 
imcompatible with the founding treaties. They cause the discussions that lead to 
different forms of partnership for Turkey. Furthermore, they have negative effects on 
European Union integration process. 

Key Words: Accession criteria, accession negotiations, closer cooperation,  
conditionality criteria, deepening, differentiated integration, enhanced cooperation, 
enlargement, European Union, flexibility, flexible integration, integration, Turkey’s 
EU membership. 
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GİRİŞ 
 

Avrupa Birliği, altı Avrupa devleti ile başlayan ve diğer Avrupa 
devletleri ile devam eden Avrupalı devletlerin bütünleşme hareketi olarak 
tanımlanabilir. AB, 1950lerde oluşumundan itibaren bütünleşme yolunda 
önemli adımlar atmıştır. Bir yandan derinleşmiş bir yandan genişlemiştir. 
Derinleşme ile politika alanlarını ve genişleme ile coğrafi sınırlarını 
artırmıştır. AB’nin bütünleşme sürecinin bu iki temel unsuru arasında hep bir 
gerilim potansiyeli olmuştur.  

Avrupa Birliği, bütünleşme sürecini sürdürebilmek için bu sürece ivme 
kazandırma ve bu açıdan birbiri ile bağlantılı politika alanlarını zaman içinde 
bütünleşme kapsamına dâhil etme ihtiyacı göstermektedir. Ancak, 
derinleşme olarak tanımlanan bu süreçte üye devletler arasında ulusal 
yetkilerin AB’ye devri konusunda uzlaşmanın sağlanması, genişleme ile üye 
devlet sayısının artması nedeniyle zorlaşmaktadır. AB’nin bütünleşme 
sürecini devam ettirebilmek için derinleşmenin sağlanabilmesi amacıyla 
kurumsal reform yapılmaktadır. Kurumsal reform ile karar alma usulünde 
oylama şekli değiştirilmekte ve oy birliğinden nitelikli çoğunluğa 
geçilmektedir.  

Ancak, kurumsal reformun gerçekleştirilebilmesi için üye devletler 
arasında uzlaşmanın gerekli olması, derinleşme için başka yolların 
aranmasına ve “çok vitesli Avrupa” gibi muhtelif dikkat çekici tanımlamalar 
ile siyasi tartışmalara neden olmaktadır. Esnek bütünleşmeye ilişkin muhtelif 
türleri ortaya koyan bu tartışmalar, Avrupa Birliği üzerinde etkili olmakta ve 
kurucu antlaşmalara esnek bütünleşmeye ilişkin muhtelif hukuki araçlar 
olarak yansımaktadır. Esnek bütünleşme türlerini ortaya koyan bu 
tartışmalar, akademisyenler tarafından uluslararası ilişkiler literatüründe 
“esneklik” ve “esnek bütünleşme” ve hukuk literatüründe “farklılaştırma” ve 
“farklılaştırılmış bütünleşme” başlıkları altında toplanmaktadır. Araştırmada 
“esnek bütünleşme” tercih edilmiş, ancak atıflarda yazarın kullandığı 
terminolojiye sadık kalınmıştır. 

Esnek bütünleşme ile isteyen ve muktedir olan üye devletlerin kurucu 
antlaşma çatısı altında bütünleşmeyi daha ileri götürmesi amaçlanmaktadır. 
Böylece, Avrupa Birliği’nin derinleşmesi gerçekleştirilmektedir. Esnek 
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bütünleşme, siyasi ve akademik tartışmaların AB üzerinde etkili olması 
sonucunda Amsterdam Antlaşması ile kurucu antlaşmalara düzenleme olarak 
alınmak suretiyle esasları tespit edilmiştir. Esnek bütünleşme ile istemeyen 
üye devletlere istediği zaman katılma olanağı tanınmış ve isteyen ve 
muktedir olan üye devletlerin daha fazla derinleşmesinin önü açılmıştır. 
Esnek bütünleşme, AB’nin bütünleşme sürecinde Amsterdam ile yakın 
işbirliği ve Nice ile güçlendirilmiş işbirliği ile sınırlı olmamıştır. Amsterdam 
ile esasları tespit edilmiş esnek bütünleşme dışında kurucu antlaşmalar, 
kurucu antlaşmaların tadil antlaşmaları ve Birlik kurumlarının tasarrufları ile 
çok sayıda muhtelif fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) olanaklar, üye 
devletlere tanınmıştır. Bu haliyle, AB’nin bütünleşme süreci, 
Amsterdam’dan önce Maastricht ile öngörülen “hariç tutulma” ile bariz 
şekilde ortaya çıkan muhtelif esnek bütünleşme araçları ile yeknesaklıktan 
sapmalar göstermiştir. Farklı özellikleri olan yeni üye devletler ile 
derinleşmenin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla genişleme için de 
katılım antlaşmalarında muhtelif esnek bütünleşme araçları kullanılmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin esnek bütünleşme ile derinleşme ve genişleme ile 
bağlantılı bütünleşme sorunlarına çözüm bulma çabası, bu araştırmanın 
yapılmasına yol açmıştır. Esnek bütünleşme, AB’nin günümüzde ve 
gelecekte politikalarını etkileyen siyasi ve hukuki açıdan önemli konulardan 
biridir. Ekonomik ve parasal birlik, ortak dış ve güvenlik politikası, ceza 
konularında adli ve polis işbirliği, gibi çok sayıda alanda etkilidir. Üye 
devletlerin egemenlik yetkilerini devir açısından çıkarları ve Birlik 
kurumlarının karar alma sürecinde yetkileri açısından önemlidir.1  

Bu araştırma ile başlığından anlaşılacağı üzere, Avrupa Birliği’nde 
esnek bütünleşme incelenmektedir. AB’nin bütünleşme süreci ve bu 
bütünleşme sürecinde derinleşmesi ve genişlemesi, araştırmanın esasını 
oluşturmaktadır. AB’nin genişlemesi kapsamında Türkiye için AB’nin 
katılım müzakereleri tutumunu ortaya koyan Müzakere Çerçevesi’nin esnek 
bütünleşmeye ilişkin kapsamı esas alınmak suretiyle Türkiye’nin AB üyeliği 
üzerinde durulmaktadır. Bu açıdan, AB’de derinleşme ve genişleme 
kapsamında esnek bütünleşme, veri kabul edilmek suretiyle Türkiye’nin AB 
üyeliği açısından esnek bütünleşme, bir başka anlatımla, daha özel bir 
araştırmaya konu AB’de esnek bütünleşmeden hareketle Türkiye’nin AB 
üyelik süreci inceleme konusu yapılmamaktadır. Daha geniş bir bakış açısı 
ile AB’nin bütünleşme sürecinin derinleşme ve genişleme unsurları 
kapsamında AB’de esnek bütünleşme analiz edilmektedir. AB’nin 

                                                 
1 Stubb, Alexander, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and 
Beyond (Hampshire, New York: Palgrave, 2002), s. 4 ve 5. 
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bütünleşme sürecinin genişleme unsuru kapsamında örnek olay olarak diğer 
genişleme süreçlerinden farklı olması nedeniyle esnek bütünleşme açısından 
Türkiye için AB’nin katılım müzakareleri tutumuna konu uzun geçiş 
süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemlerinin 
Türkiye’nin AB üyeliğine etkileri açıklanmaktadır. 

Araştırmanın amacı, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esnek 
bütünleşme ile ilgili geçmiş, mevcut ve gelecekteki olası düzenlemelerin 
siyasi ve hukuki açıdan yansımalarını ortaya koymaktır.2 Bu bakış açısı ile 
bütünleşme sürecinin iki temel unsuru olan derinleşme ve genişleme 
etkileşimi, hareket noktası olmaktadır. Araştırma, kurucu antlaşmalar ile 
esasları tespit edilmiş olan esnek bütünleşmeye ilişkin hukuki araç olarak 
yakın/güçlendirilmiş işbirliğinin çok daha ötesine geçmektedir. Bu 
işbirliğinin, esnek bütünleşme oluşturan çok sayıda hukuki araçtan sadece 
biri olduğu ortaya konulmaktadır. Kurucu antlaşmalar ile esasları belirlenmiş 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği dışında müktesebatta çok sayıda muhtelif fiili 
(de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşmeye ilişkin hukuki araç 
bulunmaktadır. Bu esnek bütünleşmeye ilişkin hukuki araçlar, AB’nin 
bütünleşme sürecinde derinleşmenin ve genişlemenin gerçekleştirilebilmesi 
için oldukça fazla kullanılmaktadır. 

Araştırma ile literatür boşluğunun doldurulması amaçlanmaktadır. 
Gerekliliği, terminolojisi, tanımı, niteliği, nedenleri, hedefleri, 
olumsuzlukları, Avrupa Birliği’nin dışında ve içinde hukuki dayanağı, 
hukuki araçları, AB bütünleşmesine ilişkin teorilerde yeri, türleri, tarihçesi, 
örnekleri ve Amsterdam ile birlikte kurucu antlaşmalara alınma, 
kurumsallaşma ve gelişme süreci açısından esnek bütünleşme hakkında 
yapılmış yoğun bir araştırma bulunmamaktadır. Bu ayrıntıları içeren ve 
derinleşmenin yanı sıra genişlemeyi birlikte kapsayan bir araştırma 
yapılmamıştır. Katılım müzakerelerinde Türkiye için AB’nin müzakere 
tutumu kapsamı geçiş düzenlemeleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve 
korunma önlemleri, esnek bütünleşmenin fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad 
hoc) hukuki araçları arasında yer almaktadır. Aynı araştırmada genişleme 
için öngörülen ve derinleşme üzerinde etkisi olan bu araçların, AB’nin 
tutumu ile Türkiye için uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve 
kalıcı korunma önlemleri olarak belirlenen halinin, Ankara Anlaşması ve 
kurucu antlaşmalar açısından incelenmesi, literatür açısından farklılık 
oluşturmaktadır.  

 

                                                 
2 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 3. 
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Araştırma ile Avrupa Birliği’nin derinleşmesi ve genişlemesi açısından 
esnek bütünleşme analiz edilmektedir. Bu nedenle, araştırma, ekonomik ve 
parasal birlik, ortak dış ve güvenlik politikası, ceza konularında adli ve polis 
işbirliği, gibi konu açısından değil, kurucu antlaşmalar, kurucu antlaşmaların 
tadil antlaşmaları ve katılım antlaşmaları açısından tasarlanmıştır. Esnek 
bütünleşmeye yol açan tüm hukuki araçların belirlenmesi amaçlanmış, bu 
esnek bütünleşme araçlarının derinleşme ve genişleme kapsamında 
uygulanması incelenmiş ve bu yöntemin mantığından hareketle konu esaslı 
bir araştırma tercih edilmemiştir. Derinleşme açısından konu tespiti mümkün 
olmakla birlikte derinleşme ve genişleme açısından hiçbir esnek bütünleşme 
düzenlemesinin dışarda kalmayacak şekilde konu tespitinin güç olması 
nedeniyle konu esaslı bir araştırmanın esnek bütünleşmenin kapsamını 
daraltması ihtimali de dikkate alınmıştır. Konu esaslı bir araştırmanın 
atlanan bir konu nedeniyle esnek bütünleşmenin kapsamını daraltacağı 
düşünülmüştür. 

Bu bağlamda, derinleşme kapsamında bütünleşme sürecinin 
başlangıcından itibaren ortaya çıkan Avrupa Birliği’nin dışında üye 
devletlerin esnek bütünleşme uygulamalarından söz edilmektedir. AB’nin 
içinde müktesebatta bulunan fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek 
bütünleşmeye ilişkin hukuki araçların kapsamı ve kurucu antlaşmalarda 
değişim süreci ortaya konulmaktadır. Yakın/güçlendirilmiş işbirliği adı 
altında esnek bütünleşmeye ilişkin hukuki aracın Amsterdam Antlaşması ve 
sonraki tadil antlaşmaları ile kurucu antlaşmalara alınması ve 
kurumsallaşması açıklanmaktadır.  

Genişleme kapsamında Avrupa Birliği’nin birinci genişlemesinden 
itibaren uygulanan esnek bütünleşmeye ilişkin hukuki araçların kapsamı, 
niteliği ve örnekleri üzerinde durulmaktadır. AB tarafından Türkiye için 
öngörülen uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı 
korunma önlemleri analiz edilmektedir. 

Araştırma, Birlik hukuku ve ortaklık hukukuna ilişkin hukuki belgeler 
ile makale ve kitap açısından literatür taramasına dayanmaktadır. Doktora 
öğrencisi olarak Erasmus öğrencisi olduğum Almanya Trier Üniversitesi 
Kütüphanesi de bu taramaya dâhil edilmiştir. Makale ve kitap dışında 
akademik tezler, resmi belgeler, bültenler, haberler ve Avrupa Birliği, 
Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın internet sayfalarına da 
araştırmada yer verilmiştir. Çalışmada Wikipedia da kullanılmıştır. İnternette 
erişimi mümkün olan araştırma enstitüleri gibi kuruluşlar tarafından tartışma 
belgeleri gibi muhtelif isimler ile yayınlanmış belgeler ve konferans gibi 
akademik ortamlarda sunulan belgelere bu araştırmada yer verilmemiştir. 
Keza, taranan kitap ve makaleler, araştırmanın başlıkları ile ilgili olması 
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halinde değil, araştırmanın kapsamına doğrudan uygun olması halinde, 
kaynakçaya dâhil edilmiştir. Bu haliyle, yüzlerce kitap ve makale taramasına 
rağmen, kaynakça, sınırlı olmakla ve eksik olabileceği düşünülmekle 
birlikte, araştırmanın kapsamına uygun kaynakları içermesi nedeniyle seçici 
bir literatür taramasını kapsamaktadır. Bu noktada, Stubb tarafından esnek 
bütünleşme konusunda akademik klasik araştırmalar olarak nitelenen Claus-
Dieter Ehlermann, Eberhard Grabitz ve Helen Wallace tarafından yapılan 
araştırmalardan3 Eberhard Grabitz tarafından derlenen makalelere ilişkin 
“Abgestufte Integration” isimli kitaptaki makalelerin Almanca öğrenmeye 
yeni başladığım için sadece İngilizce özetlerinin kullanılabildiği 
belirtilmelidir. 

Doktora tezi olarak hazırlanan bu araştırma, doktoranın 
tamamlanmasından sonra basımı için gözden geçirilmiştir. 

Araştırma, üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde, Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşme ve genişleme ile devam 
ettirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu sürecin devam ettirilebilmesi 
için derinleşmenin nasıl olabileceğini tartışan ve muhtelif kavramlar ile 
tanımlayan esnek bütünleşme türleri ve esnek bütünleşme türlerinin kurucu 
antlaşmalara yansıyan hukuki araçları olarak esnek bütünleşme araçları 
arasındaki bağlantı açıklanmıştır. Esnek bütünleşmenin gerekliliği, 
terminolojisi, tanımı ve niteliğinden söz edilmiştir. Nedenleri, hedefleri ve 
olumsuzlukları üzerinde durulmuştur. AB’nin dışında ve içinde hukuki 
dayanağı ortaya konulmuştur. Müktesebatta bulunan hukuki araçları tespit 
edilmiştir. AB bütünleşmesine ilişkin teorilerde yeri incelenmiştir. 
Siyasetçiler tarafından “çok vitesli Avrupa” gibi muhtelif dikkat çekici 
tanımlamalar ile ortaya konulan ve akademisyenler tarafından “esnek 
bütünleşme” gibi muhtelif başlıklarda toplanan esnek bütünleşme türleri ve 
bunların ortak yönleri esas alınmak suretiyle yapılan sınıflandırma çabaları 
anlatılmıştır. Kurucu antlaşmaların değiştirilmesine ilişkin tadil 
antlaşmalarında benimsenen esnek bütünleşme türü tartışılmıştır. Avro 
krizinin AB bütünleşmesinin geleceğine ilişkin etkileri değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde derinleşme 
kapsamında kurucu antlaşmalarda muhtelif adlar ile bulunan fiili (de facto) 
ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşmeye ilişkin hukuki araçlar ve kurucu 
antlaşmalarda kurumsallaşan yakın/güçlendirilmiş işbirliği üzerinde 
durulmuştur. Bu bağlamda, Amsterdam öncesinde kurucu antlaşmalarda yer 
alan fiili ve özel amaçlı hukuki araçların örnekleri ortaya konulmuştur. 

                                                 
3 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 37. 
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Amsterdam ve sonrasında kurucu antlaşmalara alınması ve kurucu 
antlaşmaların tadil antlaşmaları ile değiştirilmesi süreçlerini kapsayacak 
şekilde kurucu antlaşmalarda kurumsallaşan hukuki araç olarak 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği açıklanmıştır. Amsterdam ve daha sonraki tadil 
antlaşmaları ile korunan fiili ve özel amaçlı hukuki araçların örneklerinden 
söz edilmiştir. Güçlendirilmiş işbirliği uygulamalarına yer verilmiştir. 
Güçlendirilmiş işbirliğinin sınırları, AB bütünleşmesinin derinleşmesi 
açısından incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde genişleme 
kapsamında muhtelif adlar ile fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek 
bütünleşmeye ilişkin hukuki araçların kurucu antlaşmalar açısından sınırları 
üzerinde durulmuş ve Türkiye için AB’nin katılım müzakereleri tutumunun 
ortaklık hukuku ve Birlik hukuku karşısındaki durumu ortaya konulmuştur. 
Bu bağlamda, derinleşme ve genişleme arasındaki etkileşim esas alınmak 
suretiyle genişleme kapsamında esnek bütünleşme ve sınırları incelenmiştir. 
Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde önüne konulan engeller ve bu engellerin 
en somut haline ilişkin Müzakere Çerçevesi analiz edilmiştir. AB’nin katılım 
müzakereleri sürecinde tutumunu gösteren Müzakere Çerçevesi ile Türkiye 
için öngörülen uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı 
korunma önlemlerinin Türkiye ve Topluluk arasında ortaklık yaratan Ankara 
Anlaşması ve AB’yi kuran kurucu antlaşmalar karşısında durumu tespit 
edilmiştir. Müzakere Çerçevesi kapsamı uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemleri açısından Türkiye için tartışılan 
farklı ortaklık arayışları, ayrıntılı olarak alınmış ve açıklanmıştır. Farklı 
ortaklık arayışları, Müzakere Çerçevesi kapsamında bulunmakla birlikte 
araştırmanın konusuna girmeyen müzakerelerin açık uçlu olması, AB’nin 
hazmetme kapasitesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya sıkı bağlarla bağlanması 
açısından ayrıntılı olarak incelenmemiştir.  

Bu üç bölümde, yukarıda belirtildiği üzere, bölümler itibariyle Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme süreci açısından esnek bütünleşmenin oluşması 
kapsamında Avro krizi bağlamında AB bütünleşmesinin geleceği, esnek 
bütünleşmenin derinleşme açısından kurucu antlaşmalar kapsamında 
uygulanabilirliği bağlamında güçlendirilmiş işbirliği ve esnek bütünleşmenin 
genişleme açısından katılım antlaşmaları kapsamında uygulanabilirliği 
bağlamında Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili olarak değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bu değerlendirmeler, yukarıda üzerinde durulan bilgi niteliği 
gösteren ayrıntılı incelemeler esas alınmak suretiyle yapılmıştır. Genel sonuç 
ile de derinleşme ve genişleme açısından esnek bütünleşme üzerinde 
durulmuş ve Türkiye için AB’nin katılım müzakereleri tutumundan hareketle 
AB’nin bütünleşme süreci ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.  
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Araştırmada, Avrupa Birliği’ni kuran kurucu antlaşmaların maddelerine 
atıflar, ilgili kurucu antlaşma ve tadillerine uygun olarak belirtilmiş ve 
maddelerin kurucu antlaşma tadilleri kapsamında gelişimi, fazla yer 
tutmamasını sağlamayı teminen araştırmaya alınmamıştır. Lizbon 
Antlaşması’ndan hareketle “Topluluk” ve “Birlik” için atıf yapılan yazar 
hariç “Avrupa Birliği”, “AB” ve “Birlik” ve “Topluluk/Birlik müktesebatı” 
için kurucu antlaşma ve tadillerine atıf yapılması dışında “müktesebat”  
kullanılmıştır. Topluluk/Birlik kurumları ise, Lizbon Antlaşması’nda ifade 
edildiği şekilde belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



I. ESNEK BÜTÜNLEŞME VE KAPSAMI 

Bu bölüm, Avrupa Birliği’ne dönüşen Avrupalı devletlerin bütünleşme 
süreci kapsamında esnek bütünleşmenin varlığının belirlenmesi ve 
gelişmesine ayrılmıştır. Bu analiz sonrasında ikinci ve üçüncü bölümlerin 
konusunu oluşturan derinleşme ve genişleme bağlamında esnek 
bütünleşmeye ilişkin hukuki araçlar ve bu araçların değişim süreci, çok daha 
anlaşılır olabilecektir.  

 1. Esnek Bütünleşmenin Gerekliliği, Terminolojisi, Tanımı, 
Niteliği, Nedenleri, Hedefleri, Olumsuzlukları, Hukuki Dayanağı, 
Hukuki Araçları ve Avrupa Birliği’nin Bütünleşmesine İlişkin 
Teorilerde Yeri 

Esnek bütünleşme, gerekliliği, terminolojisi, tanımı, niteliği, nedenleri, 
hedefleri, olumsuzlukları, hukuki dayanağı, hukuki araçları ve Avrupa 
Birliği’nin bütünleşmesine ilişkin teorilerde yeri açısından açıklanmalıdır.  

1.1. Esnek Bütünleşmenin Gerekliliği, Terminolojisi, Tanımı ve 
Niteliği 

Esnek bütünleşme, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin 
oluşturulması ve sürdürülmesi için sürecin başlangıcından itibaren 
varolmuştur. Bu bütünleşme şekli, çok sayıda farklı ifadeler ile izah 
edilmeye çalışılması nedeniyle genel bir ifade ile tanımlanamamaktadır. 
Esnek bütünleşmeye ilişkin muhtelif çok sayıda hukuki araç olmakla birlikte 
genel bir hukuki aracın oluşturulması için bazı ilkelerin tespit edilmesine 
çalışılmıştır. Elbette, bu kadar çok sayıda hukuki araç, farklı sonuçlara yol 
açmaktadır.     

1.1.1. Esnek Bütünleşmenin Gerekliliği  

Avrupa Birliği’ne dönüşen Avrupalı devletlerin bütünleşme süreci, bu 
sürecin kurucu babaları olan Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de 
Gasperi ve Jean Monnet tarafından bilinmeze doğru yolculuk olarak 
tasarlanmamakla birlikte nihai hedef de öngörülmemiştir.1 Böylece, sürekli 
gelişen bir bütünleşme hareketi ortaya çıkmıştır.  

Avrupa Birliği, kuruluşundan itibaren bütünleşme süreci açısından 
derinleşme ve genişleme şeklinde iki sütuna dayanmaktadır. Bir yandan 
derinleşmekte ve diğer yandan genişlemektedir.2 Derinleşme ile politika 

                                                 
1 Cameron, Fraser, “Widening and Deepening”, Fraser Cameron (der.), The Future of Europe, 
Integration and Enlargement (Londra: Routledge, 2004), s. 2.  
2 Schneider, Christina J., Conflict, Negotiation and European Union Enlargement 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), s. 34, Cameron, “Widening and 
Deepening”, a.g.e., s. 1 ve Er, Başak, The Evolving of Flexible Integration within the 
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yetkilerini artırmakta ve genişleme ile yeni üye devletlere sahip olmaktadır.3 
Derinleşme, AB’nin üye devletlerinin ortak etkileşim ve örgüt kurallarını 
genişlettiği ve hükümetlerarası ve uluslarüstü düzeyde karar verilen politika 
sayısını artırdığı aşamalı kurumsallaşma sürecidir.4 Politika alanlarının 
artmasının yanı sıra kurumsal açıdan değişiklik yapılmakta5 ve demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü kurulmaktadır.6 Genişleme ise, yeni üye devletlerin 
katıldığı ve Birlik uygulama ve kurallarının benimsendiği aşamalı 
kurumsallaşma sürecidir.7 Genişleme kavramına üye devletlerin işbirliği 
yaptığı alanları artırması anlamında genişleme de dâhil edilmektedir.8 
Literatürde derinleşme için “deepening” ve genişleme için “widening”, 
“broadening” ve “enlargement” kullanılmaktadır. Genişleme açısından 
birinci ifade, derinleşme kapsamı alanların muhtelif ülkelere 
yaygınlaştırılmasını da kapsamakta olup, bu anlamda derinleşmeyi sağlayan 
üye devletlere vurgu yapan üçüncü ifadeden farklı olarak bu çalışmanın 

                                                                                                                   
European Union: A Tool for Managing Diversity? (Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2004), s. 2. 
3 Nugent, Neill, The Government and Politics of the European Union (Durham: Duke 
University Press, 5. Baskı, 2003), s. 507, Smith, Karen E., “The Evolution and Application of 
EU Membership Conditionality”, Marise Cremona (der.), The Enlargement of the European 
Union (Oxford: Oxford University Press, 2003), s. 107, Hillion, Christophe, “Widen to 
Deepen? The Potential and Limits of Accession Treaties to Achieve EU Constitutional 
Reform”, Steven Blockmans ve Sacha Prechal (der.), Reconciling the Deepening and 
Widening of the European Union (Lahey: T.M.C. Asser Press, 2007), s. 157, Centre for 
Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a More Effective and Democratic 
Europe (Londra: Monitoring Europing Integration 6, 1995), s. 51, Pelkmans, Jacques, 
European Integration Methods and Economic Analysis (Harlow: Pearson Education Limited, 
3. Baskı, 2006), s. 16 ve Er, The Evolving of Flexible Integration within the European Union: 
A Tool for Managing Diversity?, a.g.e., s. 2.  
4 Schimmelfenning, Frank ve Ulrich Sedelmeier, “Theorizing EU Enlargement: Research 
Focus, Hypotheses, and the State of Research”, Journal of European Public Policy (Cilt 9, 
Sayı 4, 2002), s. 500. 
5 Blockmans, Steven ve Sacha Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of 
Deepening and Widening”, Steven Blockmans ve Sacha Prechal (der.), Reconciling the 
Deepening and Widening of the European Union (Lahey: T.M.C. Asser Press, 2007), s. 6 ve 
Ungerer, Werner, “Institutional Consequences of Broadening and Deepening the Community: 
The Consequences for the Decision Making Process”, Common Market Law Review (Cilt 30, 
Sayı 1, 1993), s. 77.  
6 Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening and 
Widening”, a.g.e., s. 7.  
7 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 34 ve Ungerer, 
“Institutional Consequences of Broadening and Deepening the Community: The 
Consequences for the Decision Making Process”, a.g.e., s. 80.  
8 Centre for Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a More Effective and 
Democratic Europe, a.g.e., s. 51 ve Ungerer, “Institutional Consequences of Broadening and 
Deepening the Community: The Consequences for the Decision Making Process”, a.g.e., s. 
80.  
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kapsamında değerlendirilmemektedir. Bir başka anlatımla, üçüncü ifade, 
AB’nin coğrafi sınırlarının genişlemesi iken, birinci ifade, AB’nin etki 
alanının genişlemesini de kapsamaktadır. Oysa AB’nin bütünleşme sürecini 
derinleşme ve genişleme açısından etkileyen üye devletlerin sayısının 
artmasına işaret eden üçüncü ifade olmaktadır. İkinci ifade ise, yaygın 
olmamakla birlikte her iki ifadenin anlamında kullanılabilmektedir. 

Avrupa Birliği, bütünleşme açısından derinleşmek ve genişlemek 
zorunluluğu göstermektedir. Ancak, bütünleşmenin iki sütunu derinleşme ve 
genişleme talepleri arasında sürekli gerilim ve denge arayışı ortaya 
çıkmaktadır.9 Nice Antlaşması’nın onaylanması sürecinde İrlanda’nın 
referandumu, derinleşme ve genişleme arasındaki gerilimi göstermektedir.10 
Derinleşmenin yanı sıra genişleme, mevcut üye devletler ve aday ülkeler 
açısından önemli sorunlara yol açmaktadır.11 Genişleme, ekonomik ve 
jeopolitik açıdan karşılıklı bağımlılık ile kaçınılmaz hale gelirken,12 AB’nin 
temel aktörleri olarak Almanya ve Fransa açısından bütünleşmenin 
sürekliliği için derinleşme önemli olmaktadır.13 Piris tarafından vurgulandığı 
üzere, AB’nin daha iyi işlemesi ve sorunlarını çözmesi için mevcut 
politikalar yeterli görülmemektedir.14  

Neofonksiyonalist yaklaşımdan hareketle politika alanlarının birbiri ile 
bağlantılı olması, bütünleşmeye konu politika alanının daha iyi 
uygulanmasının bir başka politika alanının bütünleşme sürecine dâhil 

                                                 
9 Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening and 
Widening”, a.g.e., s. 1, Cameron, Fraser, “The EU and the Challenge of Enlargement”, Marc 
Maresceau (ed.), Enlarging the European Union: Relations between the EU and Central and 
Eastern Europe (Londra, New York: Longman, 1997), s. 243, Brewster, Rachel vd., 
“Widening versus Deepening the European Union: An Institutional Analysis”, Madeleine O. 
Hosli vd. (der.), Institutional Challenges in the European Union (Londra, New York: 
Routledge, 2002), s. 49, Preston, Christopher, Enlargement and Integration (Londra, New 
York: Routledge, 1997), s. 8, Arsava, Füsun, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, 
Global Strateji (Yıl 3, Sayı 10, Yaz 2007), s. 7 ve Dağdemir, Elif Uçkan, “Batı Balkan 
Ülkeleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Olasılıkları Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (Cilt 59, Sayı 1, 2004), s. 116.  
10 Karp, Jeffrey A. ve Shaun Bowler, “Broadening and Deepening or Broadening versus 
Deepening: The Question of Enlargement and Europe’s Hesitant Europeans”, European 
Journal of Political Research (Cilt 45, 2006), s. 369.  
11 Arsava, Füsun, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, Ankara Avrupa Çalışmaları 
Dergisi (Cilt 1, Sayı 1, Güz 2001), s. 34. 
12 Vachudova, Milada Anna, Europe Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after 
Communism (New York: Oxford University Press, 2005), s. 243. 
13 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 8.  
14 Piris, Jean-Claude, The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012), s. 20.  
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edilmesini, bir başka anlatımla, derinleşmeyi gerektirmektedir.15 Kochenov 
tarafından ifade edildiği üzere, kurucu antlaşmalarda bütünleşme için nihai 
bir hedef tespit edilmemiştir. Düşmemek için sürekli pedal çevrilmesini 
gerekli gören bisiklet teorisinden hareketle bütünleşmenin sürekliliği, 
derinleşme ile sağlanmaktadır.16 Phillippart ve Edwards tarafından 
belirtildiği üzere, üye devletlerin çıkarları ile derinleşme arasında denge, 
kolay kurulamamaktadır.17 Genişleme ile üye devletlerin sayısı artmakta ve 
çıkar çatışması fazlalaşmaktadır. Bu durumda, Devuyst tarafından 
vurgulandığı üzere, derinleşme olmadan genişlemenin olması, AB’nin 
erozyona uğramasının,18 bir başka anlatımla, AB’nin bütünleşme sürecinin 
dağılmasının önünü açmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin derinleşme ve genişleme ikilemi arasındaki tercihi, 
bunları eş zamanlı gerçekleştirmek olmuştur. Derinleşme ile uyumlu bir 
genişleme, kabul edilebilir bir uygulama olacaktır. Bunun sağlanması için 
genişlemenin, derinleşme düzeyini zayıflatmaması gerekmektedir.19 Ancak, 
bütünleşme, derinleşirken, bir başka anlatımla, üye devletlerden yetki devri 
ile Birliğe daha fazla sorumluluk alanı verilirken, bu derinleşmenin 
gerçekleştirilmesinde karar alma usulünde genişleme ile sayısı artan üye 

                                                 
15 Smith, Karen E., The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe (New 
York: Palgrave, 2. Baskı, 2004), s. 17, George, Stephen, Politics and Policy in the European 
Union (New York: Oxford University Press, 3. Baskı, 1996), s. 37 ve Bache, Ian ve Stephen 
George, Politics in the European Union (New York: Oxford University Press, 2006), s. 10. 
Bir alandaki bütünleşme ile bir başka alandaki bütünleşme arasındaki bağlantıya ilişkin 
örnekler bağlamında, kurucu antlaşmaların tadili açısından bakınız Somek, Alexander, “On 
Supranationality”, Florida Coastal Law Review (Cilt 3, Sayı 23, 2001), s. 23-26. AB’nin 
ortak dış ve güvenlik politikasında AT araçlarının kullanılması bağlamında ekonomik 
bütünleşme ile ortak dış ve güvenlik politikası alanındaki bütünleşme açısından bakınız 
Smith, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, a.g.e., s. 17 ve 18. 
Yine, ortak pazar ile ortak para politikası, ortak para politikası ile ortak ekonomi politikası ve 
diğer örnekler açısından bakınız Bache ve George, Politics and Policy in the European 
Union, a.g.e., s. 11. 
16 Kochenov, Dimitry, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law (Hollanda: Kluwer Law 
International, 2008), s. 43.  
17 Phillippart, Eric ve Geoffrey Edwards, “The Provisions on Closer Co-operation in the 
Treaty of Amsterdam”, Journal of Common Market Studies (Cilt 37, Sayı 1, Mart 1999), s. 
102.  
18 Devuyst, Youri, The European Union Transformed, Community Method and Institutional 
Evolution from the Schuman Plan to the Constitutional for Europe (Brüksel: P.I.E. Peter 
Lang, 2006), s. 201.  
19 Dağdemir, Elif Uçkan, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: 
Amsterdam Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 
(Cilt 56, Sayı 2, 2001), s. 29.  
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devletler arasında gittikçe zorlaşan oy birliği uygulanamamaktadır.20 
Scharrer tarafından ifade edildiği üzere, “hep veya hiç” ilkesinin 
benimsendiği geleneksel Topluluk yaklaşımında değişiklik yapılmaktadır.21 
Derinleşme için karar alma usulü açısından yapılan değişiklik ile nitelikli 
çoğunluğa geçilmekte22 ve böylece oy birliği gerektiren alanlar azalmakta ve 
nitelikli çoğunluk gerektiren alanlar artmaktadır. Nitelikli çoğunluğun da 
çözüm olmaması, derinleşme için Topluluk yöntemi ile yeknesaklık yerine 
esnekliği gerekli hale getirmektedir.23 Üye devletler, hep birlikte her politika 
alanına aynı şekilde aynı zamanda dâhil olamamaktadır.24 

Esneklik ile Avrupa Birliği’nin üye devletleri, AB’nin ne yapması 
gerektiği ve ulusal egemenlik açısından ne kadar özerk olması gerektiği 
hakkında farklı görüşlere sahip olabilmektedir. AB’nin bütünleşme tarihi, bu 
tür çelişkiler ile doludur.25 Derinleşme açısından Lizbon Antlaşması’nın üye 
devletler tarafından onaylanması sürecinde İtalya eski Başbakanı Silvio 
Berlusconi tarafından İrlanda’nın onaylamama olasılığına karşı çekirdek 
Avrupa önerilmiştir.26 Genişleme açısından orta ve doğu Avrupa ülkelerinin 
AB’nin üye devleti olması konusunda Almanya Dışişleri eski Bakanı Hans-
Dietrich Genscher tarafından iç içe geçmiş simetrik halkalardan söz 
edilmiştir.27  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci, Jean Monnet ve Paul-Henri 
Spaak tarafından tasarlanan altı kurucu üye devletten oluşan uluslarüstü 
küçük Avrupa’dan daha fazla üye devlet ile ve Avrupa Konseyi ile 

                                                 
20 Devuyst, The European Union Transformed, Community Method and Institutional 
Evolution from the Schuman Plan to the Constitutional for Europe, a.g.e., s. 201.  
21 Scharrer, Hans-Eckart, “Abgestufte Integration”, Eberhard Grabitz (der.), Abgestufte 
Integration (Kehl am Rhein, Strasburg: N.P. Engel Verlag, 1984), s. 26. 
22 Majone, Giandomenico, Europe as the Would Be World Power (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), s. 208. Derinleşmenin sağlanması bağlamında Avrupa Tek Senedi ile 
tek pazarın oluşturulabilmesi amacıyla uyumlaştırma önlemlerinin uygulanması için karar 
alma usulünde nitelikli çoğunluğa geçiş örneği için bakınız Majone, Europe as the Would Be 
World Power, a.g.e., s. 209. 
23 Warleigh, Alex, Flexible Integration, Which Model for the European Union (Londra, New 
York: Sheffield Academic Press, 2002), s. 1, Smith, “The Evolution and Application of EU 
Membership Conditionality”, a.g.e., s. 107 ve 108 ve Majone, Europe as the Would Be World 
Power, a.g.e., s. 210.  
24 García, Jorge Juan Fernández, “Flexible Integration”, Jorge Juan Fernández García vd. 
(der.) The Student’s Guide to European Integration: For Students, by Students (Cornwall: 
Polity Press, 2004), s. 281. 
25 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 1.  
26 İktisadi Kalkınma Vakfı, “İtalya Başbakanı Çekirdek Avrupa Önerisini Yeniden Gündeme 
Getirdi” (İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı, Haftalık E-Bülten, 14-20 Eylül 2009), s. 4.  
27 Smith, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, a.g.e., s. 90 ve 91. 
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hükümetlerarası geniş Avrupa’ya yönelmiştir.28 Bu doğrultuda, AB, 
derinleşme açısından zaman içinde uluslarüstü ve hükümetlerarası özellik 
gösteren ekonomik ve siyasi uygulama alanları ile farklılık dönüşümü içine 
girmiştir. Esneklik, bu dönüşüm sürecinde uygulama aracı olmuş29 ve 
AB’nin bütünleşme süreci açısından bu sürecin dinamik unsuru haline 
gelmiştir.30 Bütünleşmenin derinleşmesi, farklı bütünleşme ve özel yollara 
izin vermeyen mevcut araçlar ile sağlanamamış31 ve esnek bütünleşme, 
zorunlu olarak uygulamaya dâhil edilmiştir. 

Esneklik, derinleşme ve genişleme arasındaki tıkanıklığı ortadan 
kaldırmış,32 genişleme için çözüm yolu olmuş ve derinleşme için bütünleşme 
aracı sağlamıştır.33 Avrupa Birliği’nin gündeminde her ne zaman derinleşme 
önerileri ve genişleme ile bağlantılı sorunlara çözüm arayışı olsa esnek AB 
önerileri gündeme getirilmiştir.34 Farklılaştırılmış bütünleşme, AB’nin 
bütünleşme sürecinin istisnai yöntemi olmuş, Birliğin genişlemesi için 
olmasa bile derinleşmesi için kullanılmış35 ve bütünleşmeyi daha ileri 
götürmek isteyen üye devletlerin önünü açmıştır.36 Bu amaç ile esneklik, 
ekonomik ve sosyal farklılıkları olan günümüzde 28 ve gelecekte çok daha 
fazla üye devlet ile AB’de etkin karar alma usulü için pragmatik bir yol 
olarak dikkate alınmıştır.37  

                                                 
28 Wessels, Wolfang, “Flexibility, Differentiation and Closer Cooperation”, Martin Westlake 
(der.), The European Union Beyond Amsterdam (Londra, New York: Routledge, 1998), s. 76.  
29 Er, The Evolving of Flexible Integration within the European Union: A Tool for Managing 
Diversity?, a.g.e., s. 2.  
30 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 1. 
31 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 34. 
32 Kölliker, Alkuin, Flexibility and European Unification: The Logic of Differentiated 
Integration (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006), s. 28. 
33 Wallace, Helen ve Adam Ridley, Europe: The Challenge of Diversity (Londra: Routledge 
& Kegan Paul, 1985), s. 14 ve Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A 
Continuum of Deepening and Widening”, a.g.e., s. 8. 
34 Lewis, Paul, “The Enlargement of the European Union”, Simon Bromley (der.), Governing 
the European Union (Londra: SAGE Publications, 2001), s. 247 ve Arıkan, Harun, Turkey 
and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership? (Hants: Ashgate, 2003), s. 16.  
35 Smitjer, Eddy de, “The External Relations of a Differentiated European Community”, 
Bruno de Witte vd. (der.), The Many Faces of Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, 
New York: Intersentia, 2001), s. 282 ve 297.  
36 Bache ve George, Politics in the European Union, a.g.e., s. 177 ve Neve, Jan-Emmanuel 
De, “The European Union? How Differentiated Integration is Reshaping the EU”, European 
Integration (Cilt 20, Sayı 4, Eylül 2007), s. 508 ve 509. 
37 Areilza, José M. de, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less 
Flexibility?”, Bruno de Witte vd. (der.), The Many Faces of Differentiation in EU Law 
(Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia, 2001), s. 30 ve Ott, Andrea, “A Flexible Future 
for the European Union: The Way Forward or a Way Out?”, Steven Blockmans ve Sacha 



 17

1.1.2. Esnek Bütünleşmenin Terminolojisi ve Tanımı 

 Esnek bütünleşmenin terminolojisi konusunda bir fikir birliği yoktur. 
Üye devletlerin ekonomik ve siyasi farklılıklarını dikkate almak suretiyle 
bütünleşmeyi ileri götürme yolu aramalarında farklılaştırma tanımlamaları 
oldukça fazladır.38 Üye devletlerin farklılık oluşturup oluşturamayacağı ve 
oluşturulan farklılığı ne kadar koruyabileceği ortaya konulmaktadır.39 

Teorik düzeyde tartışmalar dikkate alındığında, Lynch, esnekliğin 
niteliği ve mekanizmaları konusunda bir uzlaşmanın olmadığını terminoloji 
çeşitliliğinin ortaya koyduğunu vurgulamıştır.40 Arsava’ya göre, Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme sürecinin hiçbir alanında hiçbir konuda bu kadar çok 
kavram ve nitelendirme olmamıştır.41 Búrca’ya göre, çok sayıda esneklik 
türü ve karmaşık farklılaştırma dili ortaya çıkmıştır.42 Tuytschaever’a göre, 
bir kavram enflasyonu meydana gelmiştir.43 Stubb’a göre, esnek bütünleşme 
tartışmaları, AB bütünleşmesinin en deneyimli uzmanını bile yıldıran bir 
terminoloji bolluğu ile karakterize olmuştur. Stubb ve Giering tarafından 
belirtildiği üzere, çeşitli çalışmalar, esnekliğin çeşitli yönlerine vurgu yapan 
en az 37 İngilizce, 17 Fransızca ve 6 Almanca deyimin olduğunu 
göstermiştir.44  

Wallace’a göre, aralarında zor fark edilen bir ayırımın olduğu bu 
kavramlar, farklı politika ihtiyaçları olan ve farklı siyasi özelliklere sahip 
üye devletlerin gerçekçi olmayan katı ortak hedeflerinin uygulanmasını 
sağlamaktadır.45 Galloway’e göre, esneklik düzenlemelerini tanımlayan 
kavramlar, aralarında az da olsa farklılık olmasına rağmen, zaman zaman 

                                                                                                                   
Prechal (der.), Reconciling the Deepening and Widening of the European Union (Lahey: 
T.M.C. Asser Press, 2007), s. 155.  
38 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 3. 
39 Vos, Ellen, “Differentiation, Harmonization and Governance”, Bruno de Witte vd. (der.), 
The Many Faces of Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia, 
2001), s. 146. 
40 Lynch, Philip, “Flexibility and Closer Cooperation: Evolution or Entropy?”, Philip Lynch 
vd. (der.), Reforming the European Union - from Maastricht to Amsterdam (Londra: Pearson 
Education Limited, 2000), s. 200.  
41 Arsava, Füsun, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, Faruk Erem Armağanı (Ankara: Türkiye Barolar Birliği, Yayın No 8, 1999), s. 24.  
42 Búrca, Gráinne de, “Legal Principles as an Instrument of Differentiation? The Principles of 
Proportionality and Subsidiarity”, Bruno de Witte vd. (der.), The Many Faces of 
Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia, 2001), s. 132. 
43 Tuytschaever, Filip, Differentiation in European Union Law (Portland: Hart Publishing, 
1999), s. 136.  
44 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 44. 
45 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 3. 
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birbirinin yerine kullanılmaktadır.46 Arsava’ya göre, bu kavram ve 
nitelendirmeler, değer yargısından uzak olmadığı gibi belirli bir görüşün 
kabul edilmesi anlamına da gelmemektedir. Bu alanda genel kabul görmüş 
bir tanım yoktur. Aynı görüşte olanlar, aynı içerikten farklı sonuçlar 
çıkarmakta ve birbirlerine karşı mücadele etmektedir. Bu alanda bir üst 
kavramın seçilmesi, önemli bir sorun haline gelmiştir. Arsava’ya göre, 
hukuk literatüründe “farklılaştırma” ve siyasi tartışmalarda “çok vitesli 
Avrupa”, “değişken geometrili Avrupa” ve “seçmeli Avrupa” 
kullanılmaktadır.47 Stubb’a göre, tamamen kapsayıcı anlamda “esneklik” 
kullanılmalıdır.48 

Esnekliğin kurucu antlaşmalara alınması sürecinde esneklik ve 
farklılaştırma, slogan haline gelmiştir.49 Ancak, uygulanacak hukuki bir araç 
olarak bir kavramın belirlenmesi temel sorun olmuştur. Bu açıdan, Galloway 
tarafından belirtildiği üzere, konuya ilişkin akademik çalışmalar yol 
göstermiştir.50 Westendorp raporunda ve 1996’da Düşünce Grubu tarafından 
“esnek bütünleşme” kullanılırken, 29 Mart 1996 tarihli Turin Avrupa 
Konseyi tarafından “yakın işbirliği” tercih edilmiştir. 1996-97 HAK 
görüşmelerinde “esneklik” ve “yakın işbirliği” ifadeleri tartışma konusu 
yapılmıştır. Amsterdam Antlaşması’nda “yakın işbirliği” ve Nice 
Antlaşması’nda “güçlendirilmiş işbirliği” yer almıştır. Kurucu antlaşmalarda 
kurumsallaşan ifadeler ile ilgili olarak, Stubb, esneklikten yakın işbirliğine 
ve ardından güçlendirilmiş işbirliğine yönelmenin, akademik ve belirsiz bir 
ifadenin yerine uygulamaya yönelik bir ifadenin kullanılması isteği 
olduğunu belirtmiştir.51 Benzer şekilde, Shaw, daha az ideolojik terminoloji 
kullanılması eğilimi olduğunu vurgulamıştır.52   

                                                 
46 Galloway, David, The Treaty of Nice and Beyond, Realities and Illusions of Power in the 
EU (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001), s. 128. 
47 Arsava, Füsun, “Avrupa Birliği’nin Yeni “Düzenleyici” Prensipleri Olarak Farklı 
Entegrasyon ve Esneklik Prensipleri”, Amsterdam Anlaşmasının Avrupa Birliği Hukukuna 
Katkıları (Makaleler Derlemesi) (Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın No 589, 
2000), s. 61 ve Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha 
Sıkı Bir İşbirliği”, a.g.e., s. 24.  
48 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 43.  
49 Arsava, “Avrupa Birliği’nin Yeni “Düzenleyici” Prensipleri Olarak Farklı Entegrasyon ve 
Esneklik Prensipleri”, a.g.e., s. 61.  
50 Galloway, The Treaty of Nice and Beyond, Realities and Illusions of Power in the EU, 
a.g.e., s. 128 ve 129. 
51 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 43. 
52 Shaw, Jo, “The Treaty of Amsterdam: Challenges of Flexibility and Legitimacy”, European 
Law Journal (Cilt 4, Sayı 1, Mart 1998), s. 69. 
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Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde derinleşmenin yeknesak 
bütünleşme dışında gerçekleştirilmesinde yeknesak olmayan derinleşmeyi 
tanımlayan bir kavram literatürde bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin 
akademik çalışmalarında Stubb tarafından “esneklik” ve Tuytschaever 
tarafından “farklılaştırma” kullanılmıştır. Bu ifadelerin yanı sıra “esnek 
bütünleşme” ve “farklılaştırılmış bütünleşme” ifadeleri de çalışmalarda yer 
almıştır. Stubb ve Tuytschaever tarafından yapılan akademik çalışmalardan 
hareketle uluslararası ilişkiler alanındaki akademik çalışmalarda “esneklik” 
ve “esnek bütünleşme” ve hukuk alanındaki akademik çalışmalarda 
“farklılaştırma” ve “farklılaştırılmış bütünleşme” ifadeleri kullanılmaktadır. 
Ancak, bu ifadelere ilişkin bir tanım yapılmamaktadır. Bunlar, AB 
bütünleşme sürecinde derinleşmenin nasıl olması gerektiğini ortaya koyan ve 
yeknesak olmayan derinleşme olarak ortaya çıkan esnek bütünleşme türleri 
arasında da tartışılmakla birlikte, genel ifade olarak bunlara ilişkin bir 
tanımdan söz edilmesi mümkün olmamaktadır.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde derinleşmenin ve 
genişlemenin yeknesak bütünleşme dışında gerçekleştirilmesinde 
uygulanacak hukuki araçlar ise, müktesebatta muhtelif adlar ile 
düzenlenmiştir. Bunlardan yakın/güçlendirilmiş işbirliğinin kurucu 
antlaşmalarda esasları belirlenmiştir. Diğerleri ise, literatürde kimin 
tarafından kullanıldığı hususuna aşağıda açıklık getirilecek olan fiili (de 
facto) ve özel amaçlı (ad hoc) olarak müktesebata alınmıştır.  

Yukarıda açıklandığı üzere, örneğin, Avbelj, esnekliğin, Birliğin yetki 
alanında tüm üye devletlerin yeknesak kurallara tabi olmadığı farklı örnekler 
bütünü olarak tasarlandığını ifade etmekle yetinmiş ve esnekliği 
tanımlamamıştır.53 Aşağıda esnek bütünleşmenin hukuki araçları ve ardından 
esnek bütünleşmenin teorik düzeyde ortaya konulan türleri açısından ortaya 
çıkışı ve bunların tanımlanması yerine tercih edilen kapsamı ve bir üst başlık 
altında toplanmasına ilişkin çalışmalar, daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

1.1.3. Esnek Bütünleşmenin Niteliği 

Aşağıda esnek bütünleşme, ilkeleri ve sonuçları açısından açıklanmıştır. 

1.1.3.1. İlkeleri Açısından Esnek Bütünleşmenin Niteliği  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esnek bütünleşmeye yer 
verilirken, AB bütünleşmesinin ruhuna uygun olması için esnek 
bütünleşmenin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Wallace ve 
                                                 
53 Avbelj, Matej, “Revisiting Flexible Integration in Times of Post - Enlargement and the 
Lustration of EU Constitutionalism”, Croation Year Book of European Law & Policy (Cilt 4, 
Sayı 4, 2008), s. 132. 
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Ridley tarafından belirtildiği üzere, AB’nin üye devletleri arasında 
farklılaştırılmış müktesebat ve bu kapsamda farklılaştırılmış uygulama 
geliştirilirken bazı ilkeler dikkate alınmıştır.54 Ehlermann tarafından 
vurgulandığı üzere, Amsterdam Antlaşması ile esnek bütünleşmenin kurucu 
antlaşmalarda düzenlenmesinden çok daha önce bu ilkeler tartışılmıştır. Bu 
bağlamda, Tindemans Raporu’nda ekonomik ve parasal birlik açısından iki 
vitesli Avrupa (two speed Europe) önerisi yapılırken esneklik ilkeleri de 
tespit edilmiştir. Ehlermann’a göre, farklılaştırmanın sınırlarını ortaya koyan 
bu ilkeler, ayırımcılık yapılmaması, engel konulmaması ve zaman ile sınırlı 
olmasıdır.55 Wallace ve Ridley’e göre, güvenlik önlemi olan bu ilkeler, 
ayırımcılık yapılmaması, mevcut farklılıkların arttırılmaması, açık ve net 
koşulların tesis edilmesi, kurucu antlaşma hedeflerinin olumsuz 
etkilenmemesi, bütçe birliğinin korunması ve üye devletlerin farklılaştırma 
kapsamı müktesebatı kabul etme hakkının olmasıdır.56  

Amsterdam Antlaşması ve izleyen tadil antlaşmaları ile 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği ve bu işbirliğinin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin ilkeler ile esnek bütünleşme ve bu bütünleşmenin nasıl olması 
gerektiğine ilişkin ilkeler, kurucu antlaşmalarda kurumsallaşmıştır. 
Amsterdam Antlaşması ve izleyen tadil antlaşmaları ile yakın/güçlendirilmiş 
işbirliği adı altında kurucu antlaşmalarda kurumsallaşan esnek bütünleşmeye 
ilişkin ilkeler, ikinci bölümde daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

1.1.3.2. Sonuçları Açısından Esnek Bütünleşmenin Niteliği 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde AB bütünleşmesi açısından 
esnek bütünleşmenin ortaya çıkartacağı sonuçlar kapsamında, Tuytschaever, 
gerçek ve potansiyel, genel ve özel ile olumlu ve olumsuz farklılaştırma 
ayırımı yapmıştır. Farklılaştırmanın birincil ve ikincil hukukun üye devletler 
arasında ayırım yapması halinde ortaya çıkması görüşünden hareket etmiştir. 
Gerçek farklılaştırma, birincil ve ikincil hukukun yürürlüğe girmesi ile 
örneğin istisna öngörmektedir. Potansiyel farklılaştırma, birincil ve ikincil 
hukuk ile geleceğe yönelik gerçek bir farklılaştırma tesis etmektedir. Hariç 

                                                 
54 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 23. Adalet Divanı’nın bu 
ilkelere ilişkin muhtelif kararları için bakınız Ehlermann, “How Flexible is Community Law? 
An Unusual Approach to the Concept of Two Speed”, a.g.e., s. 1290 ve 1291. Farklılaştırma 
kapsamında belirtilen ilkelerin Topluluk/Birlik hukukunda uygulanması ile ilgili olarak 
bakınız Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 105 ve 106 ve 
Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of Two 
Speed”, a.g.e., s. 1289-1292. 
55 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1275, 1291 ve 1292.  
56 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 23 ve 24. 
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tutulmayı üye devletlerin istemesini veya korunma önlemini üye devletlerin 
istemesi ve Komisyon’un onaylamasını gerekli kılmaktadır. Genel 
farklılaştırma, AETA 36. madde kapsamı korunma önlemi gibi tüm üye 
devletler için uygulanmaktadır. Özel farklılaştırma, 1994 tarihli Katılım 
Antlaşması’nın 147. maddesi kapsamı korunma önlemi gibi belirli üye 
devletlere yöneliktir. Olumlu farklılaştırma, sınırlı sayıda üye devletin 
kurucu antlaşma hedeflerini daha hızlı takip etmesi için kullanılmaktadır. 
Olumsuz farklılaştırma, sınırlı sayıda üye devletin bir kuraldan geçici veya 
sürekli hariç tutulması için kullanılmaktadır.57  

1.2. Esnek Bütünleşmenin Nedenleri, Hedefleri ve Olumsuzlukları 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde üye devletler, yeknesak 
uygulamaya ilişkin geleneksel tutumunu terk etme eğilimi göstermektedir. 
Ancak, esnekliğin, bilinçli bir stratejiden mi, yoksa sorunlara ilişkin 
baskılardan mı ortaya çıktığının belirlenmesi gerekmektedir.58 
Farklılaştırmayı haklı çıkartan gerçek veriler veya Adalet Divanı’nın ifadesi 
ile nesnel veriler ortaya konulmalıdır.59 Esnek bütünleşme ile öngörülen 
hedefler ve ortaya çıkabilecek olumsuzluklar izah edilmelidir. Aşağıda esnek 
bütünleşmenin genel olarak nedenleri, hedefleri ve yol açabileceği 
olumsuzlar üzerinde durulmuştur. 

1.2.1. Esnek Bütünleşmenin Nedenleri 

Esnek bütünleşmenin muhtelif nedenleri vardır. Aşağıda bu nedenlere 
yer verilmiştir. 

 Farklı Ulusal Çıkarlar: Farklı ulusal çıkarlar olduğunda, Avrupa 
Birliği’nin üye devletleri ve kurumları arasında bir denge arayışı ortaya 
çıkmaktadır.60 Esneklik, farklı ulusal çıkarları dengeleme ve bu suretle bir 
bütün olarak gelişmeyi sağlama aracıdır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, 
AT/AB eylemine karşı çıkmak yerine hariç tutulmaya izin vermek suretiyle 
isteksiz üye devletlerin kabul etmemesini ve veto yetkisini kullanmasını 
önlemektir.61 İkincisi, tüm üye devletlerin iç pazar ve İngiltere hariç diğer 
üye devletlerin tek para taahhüdü gibi farklı taahhütler ile bütünleşme 
sürecine hız kazandırmaktır. Esneklik, “farklılık içinde birlik” sloganı ile 
sorunların tanınması ve AB bütünleşmesinin amaç ve yapılarına uygun 

                                                 
57 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 116, 117, 120 ve 121. 
58 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 6 ve 7.  
59 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1289.  
60 Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening and 
Widening”, a.g.e.,  s. 8. 
61 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 2 ve 7, 
Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of Two 
Speed”, a.g.e., s. 1274 ve Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 11.  
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olarak farklı yolların kabul edilmesini sağlamaktadır.62 Böylece, ekonomik 
ve siyasi koşullara bağlı durgunluk aşılmakta, muktedir üye devletlerin daha 
fazla bütünleşmesinin önü açılmakta ve diğer üye devletlerin daha sonra 
katılmasına olanak tanınmaktadır.63  

Ekonomik ve Sosyal Farklılıklar: Sosyal ve ekonomik farklılıklar, 
Avrupa Birliği ve kurumları üzerinde değişikliklere neden olabilmektedir.64 
Ehlermann tarafından ifade edildiği üzere, farklılaştırma için ekonomik ve 
sosyal farklılıklar, gerekçe olarak dikkate alınırken, siyasi olaylar, tek başına 
gerekçe olarak kabul edilmemektedir. Avrupa para sistemine ilişkin 
kuralların Topluluk hukuku kuralı olmasında, İngiliz hükümeti, 
parlamentosu ve kamuoyunun, Avrupa para sistemine katılmaya istekli 
olmaması, farklılaştırma için geçerli bir sav olarak görülmeyecektir. Ancak, 
İngiliz paundunun diğer paralara göre özel bir yere sahip olması, İngiltere 
açısından çekince konusu olabilecektir.65  

Genişlemeler ile küçük ve homojen Avrupa Ekonomik Topluluğu, geniş 
ve zayıf Avrupa Birliği haline gelmiştir. AB’nin bütünleşme sürecinde 
siyasi, ekonomik ve kültürel farklılığın daha fazla artması, politikalar 
konusunda anlaşmaya varılması ve politikaların uygulanmasında uyumun 
sağlanması açısından yapısal yetersizliğe yol açmıştır. Farklılaştırma, bu 
açmazın kırılmasını ve bütünleşme için yeni yolların bulunmasını 
sağlamıştır.66  

Sütunlu Yapı: Avrupa Birliği’nin Lizbon Antlaşması ile kaldırılan üç 
sütundan oluşması ile AB, Topluluk ve hükümetlerarası yöntemleri kullanan 
farklılaştırılmış bir siyasi sistem olmuştur. Birlik yetkilerinin zaman içinde 
artması, politika yapım şeklini de etkilemiştir. AB bütünleşmesine yön 
verebilmek için Avrupa Konseyi’nin oluşturulması, politika yapım işlevinin 
Komisyon tarafından değil hükümetlerarası yöntem ile kullanılması 
anlamına geldiği gibi AB’nin bütünleşmeyi ileri götürme kapasitesi olduğu 
anlamına da gelmektedir. Böylece, AB, bütünleşme yönünde adım attıkça 
politika kararlarını önündeki konuya göre farklı kurallara göre alan çok 
karmaşık ve farklılaştırılmış bir sisteme dönüşmektedir.67 

                                                 
62 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 2 ve 3.  
63  Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 11 ve Wallace ve Ridley, 
Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 7. 
64 Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening and 
Widening”, a.g.e., s. 8. 
65 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1289, Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome 
to Nice”, a.g.e., s. 4 ve Majone, Europe as the Would Be World Power, a.g.e., s. 211. 
66 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 4. 
67 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 3 ve 4. 
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1.2.2. Esnek Bütünleşmenin Hedefleri 

Esnek bütünleşmenin muhtelif hedefleri vardır. Aşağıda bu hedeflere 
yer verilmiştir.  

Karar Alma Usulünün İşletilmesi: Avrupa Birliği’nin ard arda gelen 
genişlemesi ile karar alma usulü, sorunlu ve etkisiz hale gelmiştir. AB, 
kurumsal açıdan genişleme ile ortaya çıkan değişime karşılık verememiştir.68 
Esneklik, farklılık için bir araç olarak kullanılmaktadır. Üye devletlere belirli 
politika alanlarına katılmama olanağı tanımaktadır. Bütünleşmenin daha ileri 
götürülmesinde üye devletlerin veto engelini ortadan kaldırmak için Avrupa 
Tek Senedi ile getirilen nitelikli çoğunluğa alternatif olarak kabul 
edilmektedir. Karar alma usulüne katılım, nitelikli çoğunlukta zorunlu iken, 
esneklikte zorunlu değildir. Ancak, esneklik, istemeyen üye devletin 
katılmamasını sağlamak suretiyle üye devletlerin genel isteği doğrultusunda 
derinleşmenin önünü açmaktadır. Böylece, karşı olmayı ortadan 
kaldırmaktadır. Warleigh tarafından ifade edildiği üzere, Maastricht 
Antlaşması ile İngiltere ve Danimarka için hariç tutulma olanağı tanınmamış 
olsaydı, tek paranın uygulamaya konulamayacağının neredeyse kesin olması, 
örnek olarak belirtilebilir.69  

Müktesebat Konusunda Anlaşmaya Varılması: Esneklik, müktesebatın 
bir alanında üye devletlerin farklı amaç ve görüşlerini uzlaştırma aracı olarak 
hizmet etmektedir. Bailey, çevre müktesebatının üye devletlere anlaşmaya 
varılmış ortak amaçlar için farklı araçlar ve hedefler sağladığını göstermiştir. 
Atık ambalajlama yönergesine ilişkin çalışmasında, farklı amaçları, bir başka 
anlatımla, serbest ticarette iç pazarın korunması ve çevre koruma 
standartlarının sağlanmasını uzlaştırmak için üye devletlerin esnekliği nasıl 
kullandığını incelemiştir.70 

Derinleşmenin Gerçekleştirilmesi: Bazı üye devletler, esnekliği Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme sürecini derinleştirme aracı olarak görmüştür. Güçlü 
üye devletler, AB’nin lideri olmak için esnekliği desteklemiştir. Warleigh’a 
göre, esnekliğin kurucu antlaşmalara alınması, sadece üye devletlerin 
tercihinin bir sonucu değildir. Schmitter tarafından belirtildiği üzere, Avrupa 
kıtasında farklı ülkeler ve güvenlik, insan hakları, serbest ticaret, gibi farklı 
politikalar ile gelişen oluşumlar bulunmaktadır. Bütünleşme, üye devletlerin 
direnç gösterme özerkliği ile Birlik politikalarının birbirini etkilemesi 
anlamında Birlik politikalarının yayılması, bir başka anlatımla, zincirleme 

                                                 
68 Cremona, Marise, “Introduction”, Marise Cremona (der.), The Enlargement of the 
European Union (Oxford: Oxford University Press, 2003), s. 3. 
69 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 4 ve 5.  
70 Warleigh, a.g.e., s. 5 ve 6.  
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etkisi (spillover) arasında yarışan bir süreçtir. Bu süreçte esneklik etkili hale 
gelmektedir. Bütünleşme, esneklik ile yeknesak olmayan uygulama şeklinde 
derinleşmektedir. Esneklik, üye devletlerin çıkarlarına uygun olarak 
bütünleşmenin derinleşmesini ve AB’nin evrim geçirmesini sağlamaktadır. 
Aslında, bu çıkarım, esnekliğin kurucu antlaşmalara neden uzun süre 
alınmadığını da açıklamaktadır.71   

Avrupa Birliği’nin Dışında İşbirliğinin Önlenmesi: Esneklik ile 
bütünleşme kapsamı alan genişlemekte ve böylece AB’nin dışında üye 
devletlerin işbirliği ihtiyacı meşruluktan çıkmakta ve AB’nin etkinliği 
iyileşmektedir. Politikalardan hariç tutulma olanağının tanınması ile ortak 
hedefleri paylaşan üye devletlere Birlik politikasını izleme olanağı 
verilmektedir. Bunun en iyi örneği, dolaşım özgürlüğüne ilişkin 1985’de 
anlaşmaya varılmakla birlikte İngiltere’nin muhalefeti ile kurucu 
antlaşmanın dışında akdedilen Schengen Anlaşması’dır. Bu Anlaşma, 16-17 
Haziran 1997 tarihli Amsterdam Avrupa Konseyi ile kurucu antlaşmaya 
alınmıştır. Ancak, yine bir esneklik yansıması olarak İngiltere, İrlanda ve 
Danimarka’ya hariç tutulma olanağı tanınmıştır.72 

Genişlemenin Gerçekleştirilmesi: Esneklik, genişlemenin başarılı 
olması için bir araçtır.73 Yeni üye devletler, Avrupa Birliği’nin içinde 
farklılık oluşturmaktadır. Müktesebatı uygulamada farklı kapasiteye sahip 
yeni üye devletler ile AB, mevcut kazanımlarını sürdürmek için esnekliği 
kullanmak zorunda kalmaktadır. Aday ülkeler, müktesebatı uygulama 
konusunda geçiş süresi isteyebilir. Hatta üyelik koşulu olarak müktesebatı 
kısa vadede uygulamaya koymak zorunda olmalarına rağmen, 
uygulayamamaları nedeniyle hariç tutulma isteyebilir. Genişleme sürecinin 
uzun sürmesi halinde de esneklik kullanılmaktadır. Bu durumda hazır 
olmaları koşuluyla aday ülkelere üye devlet olmadan Birlik içinde belirli 
uygulamalara katılma izni verilmektedir. Örneğin, Çek Cumhuriyeti, 
Polonya ve Macaristan, üye devlet olmadan önce NATO üyesi olmaları 
nedeniyle AB içinde Acil Müdahale Gücü’ne katılmıştır.74 

Demokrasi Açığına Çözüm Bulunması: Esneklik, demokrasi açığına 
çözüm olarak görülmekte ve demokratikleşme için avantaj sağlamaktadır.75 

                                                 
71 Warleigh, a.g.e., s. 7 ve 8.  
72 Warleigh, a.g.e., s. 6. 
73 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 5 ve Centre 
for Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a More Effective and 
Democratic Europe, a.g.e., s. 51. 
74 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 5.  
75 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 6 ve Centre 
for Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a More Effective and 
Democratic Europe, a.g.e., s. 51.  
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1.2.3. Esnek Bütünleşmenin Olumsuzlukları 

Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında güçlendirilmiş işbirliği dâhil 
esneklik, geçmişte olduğu gibi bugün de AB bütünleşmesi fikrine ihanet 
olarak görülmektedir. Bu görüşe sahip olanlar, üye devletlerin tümünün 
katılımı ile bütünleşme adımlarının atılmasını savunmaktadır.76 Esneklik, 
Birliği derinleşmenin tıkanmasından doğacak krizden koruma aracı olarak 
görülmekle birlikte asimetrik federalizmin zamana uygun modeli olarak da 
değerlendirilmektedir. Bütünleşme süreci için bir yandan şans iken, diğer 
yandan sorun yaratma olasılığı ile sınırlara sahiptir. Arsava, federal 
dengelerin ademi merkezi güçler lehine bozulması halinde, Birliğin federal 
yapısı ile uyuşmadığını belirtmiştir.77 Warleigh, Birliğin sorunları açısından 
sihirli bir çözüm olmadığını, özellikle yönetilebilirlik, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik açısından birçok güçlüğe sahip olduğunu vurgulamıştır.78 Smith, 
daha sade uslup ile farklılaştırılmış bütünleşmenin, Birliğe zarar verdiğini 
ifade etmiştir.79 

1.3. Esnek Bütünleşmenin Hukuki Dayanağı 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde üye devletler arasında 
yeknesak uygulamadan sapma, her zaman olmuştur.80 Yeknesak 
uygulamadan bu sapma, esnek bütünleşme olup, AB’nin bütünleşme 
sürecinin başlangıcından itibaren81 AT/AB’nin içinde ve dışında ortaya 
çıkmıştır.  

1.3.1. Avrupa Birliği’nin Dışında Esnek Bütünleşme 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde AB’nin dışında esnek 
bütünleşme, kurucu antlaşmalara dayanmakta veya kurucu antlaşmaların 
dışında yapılmaktadır. AB’nin bütünleşme sürecinin bir parçası olmakla 
birlikte AT/AB’nin dışında ortaya çıkmaktadır. Üye devletler arasında 
işbirliğini ve üye devletlerin üçüncü ülkeler ile işbirliğini kapsamaktadır.  

Üye devletler arasında AT/AB’nin dışında işbirliği yapılmak suretiyle 
üye devletler arasında farklılaştırma ortaya çıkmaktadır. Arsava tarafından 
belirtildiği üzere, Topluluk/Birlik hukuku, bunu istisnai olarak kabul 

                                                 
76 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 43.  
77 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 10 ve 11. 
78 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 3.  
79 Smith, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, a.g.e., s. 112. 
80 García, “Flexible Integration”, a.g.e., s. 285. 
81 Witte vd., “Introduction”, a.g.e., s. xi ve Ehlermann, “How Flexible is Community Law? 
An Unusual Approach to the Concept of Two Speed”, a.g.e., s. 1279. 
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etmektedir.82 Zira, üye devletler, Topluluk yöntemi ve hükümetlerarası 
yöntem arasında serbestçe seçim yapamaz. Adalet Divanı, işbirliğinin, 
Topluluk hukukunun uygulanması ve Topluluk kurumlarının işleyişine engel 
oluşturmaması halinde, üye devletlerin hükümetlerarası yöntemi 
uygulayabileceğine hükmetmiştir. Divan’ın bu kararı, kurucu antlaşma 
hedeflerini tehlikeye atan önlemlerden üye devletlerin sakınması gerektiğine 
ilişkin sadakat ilkesini düzenleyen AETA 5. maddeyi esas almıştır.83 Yine, 
Arsava tarafından belirtildiği üzere, sadakat ilkesi ihlal edilmediği nispette 
üye devletler ve üçüncü ülkeler arasında işbirliği, hukuken caiz ve siyasi 
bakımdan anlamlı kabul edilmektedir.84 

Üye devletler arasındaki işbirliği açısından AETA 233. madde ile 
Benelüks ülkeleri arasında işbirliğine olanak tanınmıştır.85 Üye devletlerin 
üçüncü ülkeler ile bütünleşmesinde Kuzey Denizi ülkeleri ile yani 
İskandinav ülkeleri ile işbirliği, ilk sırada yer almaktadır.86 Üye devletlerin 
kendi aralarında ve üçüncü ülkelerle işbirliği kapsamında sanayi, teknoloji, 
bilim ve enerji alanında Concorde, Airbus, Ariane, JET, Eureka, ESA, 
ELDO, ESRO ve CERN; güvenlik ve savunma alanında BAB, Eurocorps, 
Eurogroup, Eurofor, Euromafor ve Eurogendfor; adalet ve içişleri alanında 
Schengen Anlaşması ve Prüm Antlaşması; ekonomik ve parasal birlik 
alanında Avrupa para sistemi; dış politika alanında Avrupa siyasi işbirliği 
girişimi, diğer örnekler olarak belirtilebilir.87 Bu işbirliği çabalarında 
Komisyon’un az da olsa katkısı olmuştur.88  

 
                                                 
82 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 26. 
83 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 227. Daha fazla bilgi için 
bakınız Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 226-230. 
84 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 42.  
85 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 26, Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 37, 
Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of Two 
Speed”, a.g.e., s. 1275, Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 17 
ve 18 ve Piris, The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?, a.g.e., s. 64. 
86 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 42 ve Piris, The Future of 
Europe: Towards a Two-Speed EU?, a.g.e., s. 64.  
87 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 26, Beneyto, José María, “Foreword”, José María Beneyto (der.), Unity 
and Flexibility in the Future of the European Union: The Challenge of Enhanced 
Cooperation (Madrid: Fundación Universitaria San Pablo-CEU, 2009), s. 9, Becerril, “The 
Regulation of Enhanced Cooperation and its Reform in Lisbon: Towards a Model of 
Differentiation that is Closer to the Community Method”, a.g.e., s. 11 ve Piris, The Future of 
Europe: Towards a Two-Speed EU?, a.g.e., s. 115. 
88 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 16 ve 17. 
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Avrupa para sistemi, esnekliğin ilk örneği olarak kabul edilmektedir. 
Sistem ile farklılaştırılmış para sistemi için adım atılmıştır. AET 
Antlaşması’na dayanmamış ve Komisyon önerisi olmamıştır. Ne tamamen 
Topluluk içinde ne tamamen Topluluk dışında olmuştur. Topluluk üyesi 
olduğu halde İngiltere katılmamıştır.89 Schengen Anlaşması, AET 
Antlaşması dışında en başarılı esneklik örneği kabul edilmektedir. 
Yeknesaklık kapsamında olmayan vergi, enerji, çevre ve sosyal politika 
alanlarında kurucu antlaşmalar dışında esneklik için hukuki gerekçe 
bulunmamaktadır.90 Birlik dışında üye devletler arasında ortaya çıkan 
işbirliği uygulamaları, zaman içinde Topluluk/Birlik hukukuna alınmıştır. 
1985’de akdedilen ve Amsterdam Antlaşması ile müktesebata alınan 
Schengen Anlaşması91 ve 1969’da kurulan ve Avrupa Tek Senedi ile 
müktesebata alınan Avrupa siyasi işbirliği, bu bağlamda belirtilebilir.92  

Üye devletlerin IMF, OECD, gibi uluslararası örgütlere katılması, 
Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin kapsamında değerlendirilme-
mektedir.   

1.3.2. Avrupa Birliği’nin İçinde Esnek Bütünleşme   

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde AB’nin içinde esnek 
bütünleşme, yakın zamanda kurucu antlaşmalara hüküm olarak alınmakla 
birlikte, AB bütünleşmesi, başlangıcından beri yeknesak olmaktan ziyade 
farklılaşmış ve üye devletler, bu farklılık ile yaşamayı öğrenmiştir.93 AB’nin 
içinde esnek bütünleşmeye yol açan hukuki araçlar, kurucu antlaşmalarda 
düzenlenmiş, Birlik kurumlarının tasarruflarında kullanılmış,94 katılım 
antlaşmalarında yer almış ve Adalet Divanı’nın kararlarına konu olmuştur.  

Avrupa Birliği’nin müktesebatında oldukça fazla sayıda farklılaştırma 
örneği bulunmaktadır. AB’de farklılaştırma, ortak tarım politikası, gibi 
bütünleşmenin en fazla olduğu alanlar dâhil tüm alanlarda karşımıza 
çıkmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuranlar, Topluluğu kuran 
antlaşmada esneklik araçlarını kullanmıştır. Halefleri de aynı yolu izlemiştir. 
Konsey, tüzükler, kararlar ve yönergelerde esneklik araçlarından 
yararlanmıştır. Tüzüklerde esneklik araçlarının olması, tüzüklerin üye 

                                                 
89 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 36.  
90 Areilza, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less Flexibility?”, a.g.e., s. 36.  
91 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 39.  
92 Beneyto, “Foreword”, a.g.e., s. 9. 
93 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 13, 14 ve 23 ve Vos, 
“Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 146. 
94 Witte vd., “Introduction”, a.g.e., s. xi. 
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devletlerin tümünde uygulanabilmesi nedeniyle özellikle belirtilmelidir.95 
Ehlermann ve Grabitz tarafından yapılmış olan çalışmalar, esneklik 
araçlarını tanımlamakta ve Adalet Divanı’nın içtihat hukuku ile bunları 
uygun bulduğunu ortaya koymaktadır. Farklılık, genişlemeler ile yeni katılan 
üye devletlere tanınan özel düzenlemeler ile daha da artmıştır.96  

1.3.2.1. Birincil Hukuk ve Esnek Bütünleşme 

Avrupa Birliği’nin birincil hukuku kapsamında kurucu antlaşmalar, bu 
antlaşmalara ilişkin tadil antlaşmaları, katılım antlaşmaları ve uluslararası 
anlaşmalar yer almaktadır. Esnekliğin, AB yönetişim ilkesi olarak kabul 
edilmesinden önce farklılaştırılmış bütünleşme, AB bütünleşmesinde zaten 
kullanılmakta idi.97 Kurucu antlaşmalar, üye devletlerin özel çıkarları ve 
farklılıklarına ilişkin özel düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu düzenlemeler, 
genişlemeler ile daha fazla artmıştır.98  

Esneklik, Maastricht ile önemli alanlarda düzenlenmekle birlikte 
Amsterdam ile kurucu antlaşmalarda ilke olarak kurumsallaşmıştır.99 
Maastricht Antlaşması’nı takiben AB hukuk ve siyasi düzeninde 
farklılaştırma, açık bir şekilde kabul edilmiştir.100 Warleigh tarafından 
belirtildiği üzere, Maastricht, Amsterdam, Nice101 ve Lizbon Antlaşmaları ile 
esnekliğin esasları belirlenmiştir. Amsterdam Antlaşması, ilk kez genel 
olarak hangi amaçlarla, hangi koşullarla, hangi usulle, hangi hukuki 
sonuçlarla bir grup üye devletin kurumsal çerçeve içinde ve AT/AB’nin 
araçlarıyla daha yakın çalışabileceğini düzenlemiştir. AT/AB hukukunda 
mevcut farklılık ve esneklik ilkesinin ötesine geçerek bu konuda bir 
düzenleme getirmiştir.102  

Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler arasında bütünleşme, her zaman 
olmuştur. Orta ve güneydoğu Avrupa ülkeleri ile Avrupa anlaşmaları, EFTA 

                                                 
95 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1279, 1281 ve 1282. 
96 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 21 ve 22. 
97 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 13 ve 14, 
Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 
56 ve Vos, “Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 146. 
98 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 20 ve 21. 
99 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 41.   
100 Búrca, “Legal Principles as an Instrument of Differentiation? The Principles of 
Proportionality and Subsidiarity”, a.g.e., s. 131.  
101 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 1.  
102 Arsava, “Avrupa Birliği’nin Yeni “Düzenleyici” Prensipleri Olarak Farklı Bütünleşme ve 
Esneklik Prensipleri”, a.g.e., s. 61.  
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ülkeleri ile AEA Anlaşması, Türkiye ile olduğu gibi ortaklık anlaşmaları103 
ve katılım antlaşmaları belirtilebilir. Topluluğun/Birliğin akit taraf olduğu 
uluslararası antlaşmalar da vardır. Birliğin taraf olduğu 
anlaşma/antlaşmalardan Avrupa anlaşmaları, AEA Anlaşması, ortaklık 
anlaşmaları, gibi Birliğin dış ilişkileri kapsamına giren bütünleşme çabaları, 
muhtelif şekillerde ve düzeylerde müktesebatın üçüncü ülkelere 
benimsetilmesi olup, esnek bütünleşmeye neden olmamaktadır. Katılım 
antlaşmaları, esnek bütünleşmeye yol açmaktadır. Birliğin taraf olduğu 
uluslararası antlaşmalar ise, esnek bütünleşme kapsamında 
değerlendirilmemektedir. AB’nin birincil hukukunda esnek bütünleşme, 
ikinci ve üçüncü bölümde daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

1.3.2.2. İkincil Hukuk ve Esnek Bütünleşme 

Avrupa Birliği’nin ikincil hukuku kapsamında Birlik kurumlarının 
tasarrufları yer almaktadır. Birlik tasarrufları arasında tüzük (regulation), 
yönerge (directive), karar (decision), tavsiye (recommendation), esnek 
hukuk (soft law) araçları, örnek olarak belirtilebilir. Birlik kurumlarından 
Konsey, yasama yetkisi ile farklılaştırılmış uygulama ortaya 
çıkartabilmektedir. Ayrıntılı düzenleme yapmak yerine özet ilkeler kabul 
etmek suretiyle politikanın uygulama sınırlarını bulanık hale 
getirmektedir.104  

Konsey, üye devletler arasında farklılaşan kurallar öngörebilmektedir. 
Üye devletlerin tümünün eş zamanlı uygulamaya geçemediği alanlarda 
aşamalı uyum vardır.105 Bölgesel fon kotaları ve telafi edici parasal tutarlara 
ilişkin genel kurallar, ortak piyasa düzenlerinde korunma önlemleri, tarımsal 
destek fiyat farklılıklarının ve telafi edici parasal tutarların aşamalı olarak 
kaldırılması ve Adalet Divanı’nın pazar ve fiyat sisteminde yeknesaklık için 
Topluluk’ta pazarların aşamalı olarak paralel hale getirilmesi kararının 
ardından koyun ve kuzu eti ortak piyasa düzeninde İngiltere ve Fransa’nın 
farklı mekanizma uygulamasına olanak tanınması ile ilgili tüzükler 
belirtilebilir. Katma değer vergisinin aşamalı uygulanmasına ilişkin 
yönergeler, bunlara eklenebilir.106  

                                                 
103 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 42.  
104 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1282 ve Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., 
s. 21 ve 23. 
105 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1282 ve Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., 
s. 22. 
106 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1282 ve 1283. 
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Konsey, genel veya özel düzenleme yapabilmektedir. Ortak tarım 
politikası, Topluluğun tümüne veya belirli bölgelerine ilişkin özel 
düzenlemeleri içermektedir. Uluslararası taşımacılıkta hayvanların 
korunması ve Fransa’nın belirli bölgelerinde üretici grupları ve birliklerine 
yardım yapılmasına ilişkin tüzükler ve tütün tüketimini etkileyen muamele 
vergisi dışındaki diğer vergilerden Grönland’ın ve katma değer vergisinden 
İtalya ve Almanya’nın belirli bölgeleri ve Grönland’ın hariç tutulmasına 
ilişkin yönergeler uygulamaya konulmuştur.107 AETA 234. maddeye 
istinaden İtalya, Japonya’dan ithalatı kısıtlamıştır. 1982’de Fransa’nın 
ithalata koyduğu kısıtlama ve koşullar, daha sonra Komisyon ve üye 
devletler tarafından kabul edilmiştir. Entegre Akdeniz Programlarına sadece 
Akdeniz ülkeleri katılma hakkına sahip olmuştur.108  

Konsey, bir veya birkaç üye devlet için geçici veya sürekli hariç 
tutulma veya istisna tanıma şeklinde tasarruf yapabilmektedir. İrlanda ve 
İngiltere’ye Avrupa para sistemine katılması için faiz desteği yapılması; 
İngiltere’ye tereyağı fiyatının düşmesi için mali destek sağlanması; Belçika, 
İtalya, İngiltere ve İrlanda’ya muamele vergisi için ayrıcalık tanınması; 
İrlanda’ya petrolün kurşun oranı, Almanya’ya kristal cam ve Danimarka ve 
İrlanda’ya yolcu ödenekleri için çekince koyma olanağının verilmesi; 
İngiltere ve İrlanda’ya ölçü ve ayar aletlerine ilişkin kuralları daha geç 
uygulaması için süre verilmesi;109 Yunanistan’a adalarına hava trafiği 
uygulaması için istisna tanınması;110 ve özel güçlükleri olan üye devletlere 
bazı politikalardan istisna tanınması, örnek olarak belirtilebilir.111 

Konsey, tüm üye devletler için uygulama zorunluluğu getirmeyen 
düzenleme yapabilmektedir. Sosyal açıdan dezavantajlı gruplara ve okullara 
tereyağı dağıtmak için 1970lerin başında sübvansiyon hükümlerinin yer 
aldığı yönergeler, bu kapsamda yer almaktadır.112 

Konsey, üye devletler arasında farklılaşan mali araçlar 
uygulayabilmektedir. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, 
Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’nu düzenleyen 
tüzükler, ülkeler, bölgeler ve hedef gruplar arasında gizli veya açık ayırım 
yapmaktadır. Sosyal Fon, belirli gruplara ve bölgelere harcama yapılmasını 
sağlayan öncelikleri kapsamaktadır. Tepelik bölge gibi coğrafi özelliklere 

                                                 
107 Ehlermann, a.g.e., s. 1283. 
108 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 22 ve 23. 
109 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1283 ve 1284. 
110 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 22. 
111 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 1 ve 2. 
112 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 22. 
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sahip üye devletlerin çiftçilerine sosyal yardım verilmektedir. Bölgesel Fon, 
üye devletlere tahsis edilen kotalar ile yardım öngörmektedir.113 

1.3.2.3. Adalet Divanı Kararları ve Esnek Bütünleşme 

Adalet Divanı’nın esnek bütünleşmeye ilişkin yaklaşımı, Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme süreci kapsamında derinleşme ve genişleme açısından 
incelenebilir. Aşağıda bu inceleme, derinleşme ile sınırlı tutulmuştur. 

Yakın/Güçlendirilmiş İşbirliği Hariç Esnek Bütünleşme Düzenlemeleri: 
Ehlermann ve Grabitz tarafından ortaya konulduğu üzere, Adalet Divanı’nın 
kararlarına farklılaştırılmış bütünleşme de konu olmuştur.114 Divan, 
farklılaştırılmış bütünleşme uygulamasından doğan sorunlar hakkında 
kurucu antlaşma ile yetkisi alanına giren ihlal davası doğrultusunda karar 
vermiştir.115 

Adalet Divanı’nın Avrupa Topluluğu tarafından yapılan uluslararası 
anlaşmalara ilişkin muhtelif kararları vardır. İç Sularda Taşımacılığa İlişkin 
Avrupa Fonu’na ilişkin tavsiye görüşünde, Divan, İsviçre ile Topluluk 
arasında iç suyolları taşımacılığında Avrupa birikim fonu kuran uluslararası 
anlaşma taslağının, üye devletler arasındaki ilişkiyi kurucu antlaşmaya aykırı 
olacak şekilde değiştirdiğini belirtmiştir. Zira taslak ile öngörülen denetleme 
kurulu, İrlanda hariç üye devletlerin temsilcilerinden oluşmakta ve 
kararlarını belirli üye devletlerin olumlu oylarının olması koşuluyla basit 
çoğunlukla almaktadır.116  

Adalet Divanı, Avrupa Topluluğu ile EFTA ülkeleri arasında Avrupa 
Ekonomik Alanı Anlaşması Taslağı’na ilişkin 1/91 sayılı görüşünde, 
anlaşma taslağı ile öngörülen yargısal denetimi Topluluk hukuku ile 
bağdaşmaz bulmuştur. AETA 164. madde ile Divan’a kurucu antlaşmaların 
yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlama görevi verilmiş, ancak anlaşma 
taslağı ile Divan’ın kararlarının bağlayıcılığı öngörülmemiştir. Komisyon, 
AET Antlaşması’nda değişiklik yapılmak suretiyle anlaşma taslağı ile 
öngörülen yargısal yapının kurulabileceğini belirtmiştir. Bu öneri, Divan 
tarafından kabul edilmemiş ve Topluluk temellerine aykırı bulunmuştur.117 

                                                 
113 Wallace ve Ridley, a.g.e., s. 22 ve 23. 
114 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 21 ve 22.  
115 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1285. 
116 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1285 ve 1286 ve Oder, Bertil Emrah, Avrupa Birliği’nde Anayasa ve 
Anayasacılık (İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2004), s. 167-170.  
117 Oder, Avrupa Birliği’nde Anayasa ve Anayasacılık, a.g.e., s. 182 ve 184-186. 
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Topluluk/Birlik hukukunun uygulanması veya ayrıntılı hale getirilmesi 
için yetkinin üye devletlere terk edildiği alanlarda Adalet Divanı, AT/AB 
önleminin veya onu destekleyen hukuki hakkın temel amacının 
çürütülmesini önlemek için bu yetki alanlarını ve bunların istisnalarını 
yorumlamıştır. Topluluk/Birlik politika alanlarında üye devletlerin yetki 
alanlarına ilişkin potansiyel temel yükümlülüklerin kötüye kullanılması veya 
bunlardan kaçınmak için alan bırakması ve Divan’ın rolünün bu kaçınmayı 
izlemesi ve önlemesi, temel varsayım olmuştur.118 

Adalet Divanı’nın ikincil hukuk kapsamında farklılaştırılmış 
bütünleşme uygulamaları ile ilgili çok sayıda kararı vardır. Holtz & 
Willemsen GmbH kararında, Divan, İtalya’da üretilen yağlı tohumlara 
ilişkin Konsey tüzüğü ile öngörülen mali desteğin meşru olup olmadığını 
incelemiştir. Divan, bir üye devlette kurulan yağ imalathanesi ile sınırlı mali 
desteği, ulusal pazarın özel durumu nedeniyle ortak tarım politikasının 
hedefleri ile uyumlu bulmuştur.119  

Adalet Divanı, Les Verts kararında, Parlamento’nun 1984 seçimleri 
öncesinde 1982 ve 1983 yıllarında siyasi gruplara Topluluk bütçesinden 
yardım yapılmasına ilişkin iki kararı üzerinde durmuştur. Divan, 
Topluluğun, üye devletler ve Topluluk kurumlarının tasarruflarından dolayı 
kurucu antlaşmaya uygunluk denetiminden kurtulamayacakları bir hukuk 
topluluğu olduğunu belirtmiştir.120  

Adalet Divanı, Cassis-de-Dijon kararı ile iç pazara ilişkin 
uyumlaştırmadan çok ortak politikalar temelinde ulusal uygulamayı meşru 
hale getirmek için ortak asgari standartlar öngörmüştür.121 

Yakın/Güçlendirilmiş İşbirliği Düzenlemeleri: Kurucu antlaşmalar ile 
esasları belirlenen Amsterdam ile yakın işbirliği ve Nice ve sonra Lizbon ile 
güçlendirilmiş işbirliğinin uygulamaları, 2010 yılının ikinci yarısından 
itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle, Adalet Divanı’nın 
kararlarından henüz söz edilmesi mümkün olamamaktadır. Divan’ın ceza 
konularında adli ve polis işbirliğinde yetkili olması, güçlendirilmiş 
işbirliğinde Divan kararını muhtemel hale getirmektedir.  

                                                 
118 Búrca, “Legal Principles as an Instrument of Differentiation? The Principles of 
Proportionality and Subsidiarity”, a.g.e., s. 141.  
119 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1286. Adalet Divanı’nın ikincil hukuka ilişkin daha fazla kararı için 
bakınız Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept 
of Two Speed”, a.g.e., s. 1285-1287. 
120 Oder, Avrupa Birliği’nde Anayasa ve Anayasacılık, a.g.e., s. 177, 178 ve 181. 
121 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 14. 



 33

1.3.2.4. Esnek Hukuk ve Esnek Bütünleşme 

Esnek hukuk (soft law) araçları, Avrupa Birliği’nin ikincil hukuku 
kapsamına girmekle birlikte niteliği gereği ayrı bir başlık altında 
incelenmelidir. Esnek hukuk araçları, başta Komisyon olmak üzere yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Esnek hukuk araçlarının bağlayıcı niteliği 
bulunmamaktadır. Üye devletlere uymak istedikleri yükümlülüğü seçme 
olanağı tanıdığından, uygulamada farklılaştırma oluşturmaktadır. Senden ve 
Prechal, katmanlı yetki ve orantılılık ilkelerinin de esnek hukuk araçlarına 
yol açtığını belirtmiştir.122  

Kurucu antlaşmalarda Birlik kurumlarının tasarruf şekilleri tespit 
edilmiştir. Ancak, bunların dışında da çok sayıda tasarruf şekli vardır. Hatta 
tasarruf şekli belirtilmeden kural koyma (rule) (ATA 12. madde), hüküm 
(provision) (ATA 7, 10 ve 175. maddeler), önlem (measure) (ATA 95, 153, 
175 ve 308. maddeler), ilke (guideline) (ATA 7b ve 155. maddeler), program 
(programme) (ATA 166 ve 175. maddeler) içerikli maddeler vardır. Birlik 
kurumları, maddenin amacına uygun olarak tasarruf şeklini de 
seçebilmektedir. Senden ve Prechal’e göre, esnek hukuk araçları, kurucu 
antlaşmalar ile tespit edilmiş olan Birlik kurumlarının tasarruflarının uygun 
veya orantılı olmaması halinde, alternatif olmaktadır. Esnek hukuk araçları, 
içerik açısından buna cevaz veren maddelerde, kurucu antlaşmalar ile 
belirlenmiş Birlik kurumlarının tasarruflarından daha uygun düşmektedir.123  

Esnek hukuk araçlarının kullanılması kapsamında rekabet hukukunda 
İhmal Edebilme Bildirisi (De Minimis Notice), ilk örneği oluşturmaktadır. 
Posta Sektöründe Rekabet Kurallarının Uygulanmasına ve Posta 
Hizmetlerine İlişkin Belirli Ülke Önlemlerinin Değerlendirilmesine İlişkin 
Bildiri ise, daha yakın tarihli bir örnektir. Devlet yardımları konusunda 
Komisyon, ilke (guideline), düstur (code) veya çerçeve (framework) adı 
altında karar alma araçlarını tercih etmektedir. Küçük ve orta ölçekli 
teşebbüslere devlet yardımlarına ilişkin Topluluk ilkeleri, örnek olarak 
belirtilebilir. Bu hukuki araçlar, esasen Komisyon’un politikasını açık hale 
getirmektedir.124 

1.3.2.5. Uluslararası Hukuk ve Esnek Bütünleşme 

Uluslararası anlaşmalar, Avrupa Birliği’nin birincil hukuku kapsamında 
yer almakla birlikte niteliği gereği ayrı bir başlık altında incelenmelidir. Üye 
devletler, AT/AB hukukunun dar çerçevesinin dışına çıkarak uluslararası 
hukuk kapsamında anlaşma akdedebilmektedir. AB’de farklılaştırılmış 
                                                 
122 Senden, Linda ve Sacha Prechal, “Differentiation in and through Community Soft Law”, 
Bruno de Witte vd. (der.), The Many Faces of Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, 
New York: Intersentia, 2001), s. 181-183. 
123 Senden ve Prechal, a.g.e., s. 186 ve 197. 
124 Senden ve Prechal, a.g.e., s. 190 ve 191.  
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bütünleşmeye neden olan bu anlaşmalar, bazı üye devletlerin katılması 
halinde, kısmi anlaşma; tüm üye devletlerin katılması halinde, paralel 
anlaşma; bazı veya tüm üye devletlerin AB ile birlikte katılması halinde, 
karma anlaşma; ve Ren ve Alplere ilişkin coğrafi sözleşmeler gibi kısmi 
karma anlaşma olarak tanımlanmaktadır.125   

Kısmi anlaşmalar, tüm üye devletleri kapsamamakta ve Avrupa 
Birliği’nin kurumsal yapısının dışında yapılmaktadır. AET Antlaşması, üye 
devletler arasında iki veya çok taraflı anlaşmaya olanak tanımıştır. Bunun en 
bilinen örneği, AETA 233. madde ile Belçika ve Lüksemburg veya Belçika, 
Lüksemburg ve Hollanda arasında mevcut veya muhtemel bölgesel birliğe 
izin verilmiş olmasıdır. Maastricht Antlaşması ile dış ilişkiler ve savunma, 
göç ve sınır kontrolleri, ekonomik ve parasal birlik, gibi konularda Birlik 
çerçevesi dışında küçük ülke grupları arasında işbirliği, siyasi gerçek haline 
gelmiştir. Amsterdam Antlaşması’nda yakın işbirliği ve Nice 
Antlaşması’nda güçlendirilmiş işbirliği, AB’nin dışında işbirliği yapılmasına 
alternatif olmuştur.126   

Paralel anlaşmalar, AT ve AB Antlaşmalarında açıkça belirtilmese de 
bu Antlaşmalar ile izin verilen veya gerekli kılınan çok sayıda örneğe 
sahiptir. Kurucu antlaşmaların değiştirilmesi, katılım antlaşmaları, kurucu 
antlaşmalara istinaden tamamlayıcı sözleşmeler ve kurucu antlaşmalara 
istinaden olsun olmasın AT/AB eylemini tamamlayan veya kolaylaştıran 
uluslararası anlaşmalar belirtilebilir. Paralel anlaşmalar, tüm üye devletleri 
kapsamak suretiyle hak ve yükümlülük açısından farklılaştırmaya neden 
olmamakla birlikte bölge ve araç açısından farklılaştırmaya yol açmaktadır. 
Bölgesel farklılaştırmada, örneğin, Amsterdam Antlaşması’nın ABA K.3. 
maddesi ile sözleşmeler, tüm üye devletler tarafından onaylanıncaya kadar 
geçici uygulanmakta ve ABA 49. madde ile katılım antlaşmaları, yeni üye 
devletlere geçiş düzenlemeleri sağlamaktadır. Araçsal farklılaştırmada, 
Topluluk/Birlik hukuku yerine uluslararası hukuk aracı kullanılmaktadır. 
AT/AB hukukunun anayasal ilkeleri ve Topluluk/Birlik kurumları arasındaki 
denge gözetilmemekte ve uygulama üye devletlere bırakılmaktadır.127 

 

                                                 
125 Witte, Bruno de, “Chameleonic Member States: Differentiation by Means of Partial and 
Parallel International Agreements”, Bruno de Witte vd. (der.), The Many Faces of 
Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia, 2001), s. 232-234. 
126 Witte, a.g.e., s. 235 ve 236. 
127 Witte, a.g.e., s. 247-256, 260 ve 261. 
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1.4. Esnek Bütünleşmenin Hukuki Araçları  

Esneklik ve farklılaştırma, bunlara ilişkin siyasi ve hukuki 
tanımlamalardan daha fazladır. Kökenleri ve gelişimleri, hem Avrupa 
ekonomisinin temel yapısından hem Avrupa Birliği’nin ekonomik 
hedeflerine ilişkin farklı görüşlerden çıkmaktadır. AET tesis edildiğinde, 
kurucu babalar tarafından ekonomik uyumun istenebilir ve başarılabilir 
olması öngörülmüştür.128 Kurucu antlaşmalar ile esnekliğin önerilmiş 
olması, Topluluğun başlangıç yıllarında fazla anlaşılmasa da birinci 
genişlemeden itibaren çok daha açık hale gelmiştir.129  

Witte vd. tarafından belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’nin bütünleşme 
süreci, üye devletlerin tümünün dâhil olduğu yeknesaklığın yanı sıra 
esneklik ve farklılaştırma eğilimi göstermektedir.130 Bu görüşü destekler 
şekilde Lenearts vd.ne göre, Topluluk hukuku, belirli durumlarda üye 
devletler açısından farklılaştırılmış bütünleşmenin önünü açmıştır.131 
Tuytschaever’e göre, farklılaştırma, Topluluk hukukunda her zaman olmuş 
ve onun bir parçası haline gelmiştir.132 Ehlermann’a göre, Topluluk hukuku, 
farklılaştırma için makul bir boşluk bırakmış ve muhtelif fiili (de facto) 
araçları kapsamıştır.133 Dinan’a göre, esneklik, Amsterdam ile kurumsal 
açıdan bir yenilik olmakla birlikte üye devletler arasında özel amaçlı (ad 
hoc) düzenlemeler, kurucu antlaşmaların anahtar ilkesi olmuştur.134  

Inglis’e göre, esneklik, Avrupa Birliği için yeni bir kavram değildir.135 
Warleigh’a göre, AB’nin bütünleşme süreci, yeknesak olmaktan ziyade 
farklılaşmış ve bu kapsamda istisna ve hariç tutulma uygulanmıştır.136 
Smith’e göre, esneklik ile Birlik bütünleşme tarihi boyunca üye devletlere 
müktesebatı belirli bir süre uygulamama, belirli politika alanlarından hariç 
                                                 
128 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 24. 
129 Ehlermann, Claus-Dieter, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to 
the Concept of Two Speed”, Michigan Law Review (Cilt 82, Sayı 1-2, Nisan/Mayıs 1984), s. 
1279. 
130 Witte, Bruno de vd., “Introduction”, Bruno de Witte vd. (der.), The Many Faces of 
Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia, 2001), s. xii. 
131 Lenearts, Koen ve Piet Van Nuffel, Constitutional Law of the European Union (Londra: 
Sweet&Maxwell Limited, 2. Baskı, 2005), s. 368. 
132 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 7.  
133 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1292 ve 1293.  
134 Dinan, Desmond, Europe Recast, A History of European Union (Hampshire: Palgrave 
Macmillan, 2004), s. 285.  
135 Inglis, Kirstyn, “The Accession Treaty and its Transitional Arrangements: A Twilight 
Zone for the New Members of the Union”, Christophe Hillion (der.), EU Enlargement: A 
Legal Approach (Portland: Hart Publishing, 2004), s. 78.  
136 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 1 ve 2.  
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tutulma ve belirli politika alanlarına dâhil edilme olanağı tanınmak suretiyle 
esneklik, Birlik hukukunda yer almıştır.137 Galloway’e göre, esneklik, 
Birliğin olağan özelliği olmuştur. Kurucu antlaşmalarda ekonomik ve parasal 
birlik için farklı vitesler, ortak ve dış güvenlik politikası için yapıcı 
çekimserlik ve adalet ve içişlerinde işbirliği için vize, iltica, göç ve Schengen 
Alanı’nda hariç tutulmalar ve dâhil edilmeler ve katılım antlaşmalarında 
geçiş düzenlemeleri, bunun örnekleri olmuştur.138  

Gillespie’ye göre, Avrupa Birliği’nin bütünleşme tarihi, farklılaştırmaya 
yol açan geçiş süreleri, hariç tutulmalar ve istisnalar ile tıka basa 
dolmuştur.139 Louis’e göre, farklılaştırma, AB’nin bütünleşme sürecinde her 
zaman olmuş ve kurucu antlaşmalar ve Birlik kurumlarının tasarrufları, çok 
sayıda farklılaştırma aracını kapsamıştır. Kurucu antlaşmalarda özel rejimler, 
istisnalar, muafiyetler ve korunma önlemleri yer almış ve Birlik 
kurumlarının tasarrufları ile uyumlaştırma yapılmıştır.140 Wouters’a göre, 
AB’nin bütünleşme sürecinde başlangıcından beri farklılaştırma 
mekanizmaları kullanılmıştır. Kurucu antlaşmalarda bölgesel muhtelif 
sınırlamalar, özel istisnalar ve korunma önlemleri düzenlenmiştir. Katılım 
antlaşmalarına yeni üye devletlere geçiş süresi tanıyan geçici istisnalar 
alınmıştır. Maastricht Antlaşması ile ekonomik ve parasal birlik ve Sosyal 
Politika Protokolü ve Amsterdam Antlaşması ile Schengen Protokolü 
kapsamında istisna ve hariç tutulmanın tanınması, farklılaştırmaya neden 
olmuştur.141  

Areilza’ya göre, Topluluk temel kurallarını ihlal etmeden ve Birliğin 
anayasal gelişimine zarar vermeden AT Antlaşması ile geçiş süreleri, hariç 
tutulmalar ve dâhil edilmeler uygulamaya konulmuştur.142 Búrca’ya göre, 
Maastricht Antlaşması ile kurucu antlaşmaya alınan katmanlı yetki ve 
orantılılık ilkeleri, farklılaştırmaya yol açmıştır.143 Wallace ve Ridley’e göre, 

                                                 
137 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 108.  
138 Galloway, The Treaty of Nice and Beyond, Realities and Illusions of Power in the EU, 
a.g.e., s. 128.  
139 Gillespie, Paul, “The Promise and Practice of Flexibility”, Ben Torna (der.), Amsterdam 
What the Treaty Means (Dublin: Institute of European Affairs, 1997), s. 49.  
140 Louis, Jean-Victor, “Post-Scriptum: From Differentiation to the Avant-Garde”, Bruno de 
Witte vd. (der.), The Many Faces of Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, New 
York: Intersentia, 2001), s. 379. 
141 Wouters, Jan, “Constitutional Limits of Differentiation: The Principle of Equality”, Bruno 
de Witte vd. (der.), The Many Faces of Differentiation in EU Law (Antwerpen, Oxford, New 
York: Intersentia, 2001), s. 324 ve 325. 
142 Areilza, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less Flexibility?”, a.g.e., 
s. 36. 
143 Búrca, “Legal Principles as an Instrument of Differentiation? The Principles of 
Proportionality and Subsidiarity”, a.g.e., s. 132.  
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Topluluk politikaları, tam bütünleşmeden işbirliği ve birlikte çalışmaya 
kaymıştır.144 Tot’a göre, geçiş düzenlemeleri, istisnalar ve korunma 
önlemleri, üye devletler arasında farklı hukuki uygulama araçları 
olmuştur.145 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde Ehlermann’ın ifadesiyle fiili 
(de facto) ve Dinan’ın ifadesiyle özel amaçlı (ad hoc) olarak uygulananlar 
dâhil esnek bütünleşmeye neden olan hukuki araçlar146 için Ehlermann 
tarafından kullanıldığı üzere, “esnek bütünleşme aracı” ifadesi,147 bu 
araştırmada bu hukuki araçlar için esnek bütünleşme “şekli”, “yöntemi” ve 
“aracı” ifadeleri arasında en uygun ifade tarzı olarak tercih edilmiştir. Bu 
esnek bütünleşme araçları, müktesebatta bulunan esnek bütünleşmeye yol 
açan hukuki araçları ortaya koymaktadır.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde müktesebatta esnek 
bütünleşmeye yol açan bu hukuki araçlardan yakın işbirliği ve sonra 
güçlendirilmiş işbirliği hariç diğerleri, fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) 
esnek bütünleşme araçları olmaktadır. İkinci bölümün yedinci kısmında daha 
ayrıntılı inceleneceği üzere, yakın/güçlendirilmiş işbirliği, derinleşmeyi 
hedeflerken, fiili ve özel amaçlı esnek bütünleşme araçları, hem derinleşme 
hem genişlemeyi hedeflemektedir. 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde, yukarıda 
incelendiği üzere, bu hukuki araçların yanı sıra AETA 233. madde gibi 
birincil hukuk ve Birlik fonlarına ilişkin Konsey tüzüğü gibi ikincil hukuk ile 
üye devletler arasında farklılık ortaya çıkartan düzenlemeler olduğu 
hatırlatılmalıdır.  

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde başlangıcından 
Amsterdam ile kurucu antlaşmalarda kurumsallaşması dâhil ortaya çıkan ve 
literatürde açıklanan esnek bütünleşmenin hukuki araçları incelenmiştir. Bu 
hukuki araçların birincil hukuk kapsamında derinleşme açısından kurucu 
antlaşmalar ve tadillerinde ve genişleme açısından katılım antlaşmalarında 
uygulamaları ise, ikinci ve üçüncü bölümlerde yer almıştır. Bu hukuki 
araçlar, müktesebatta açık bir şekilde belirtilmiş veya zımmen ifade 
edilmiştir. 

                                                 
144 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 10.  
145 Ott, “A Flexible Future for the European Union: The Way Forward or a Way Out?”, a.g.e., 
s. 150. 
146 Olsen, Laura Lund, “Enhanced Cooperation: Lowering the Restrictions and Creating the 
Basis of a Hard Core?”, Finn Laursen (der.), The Treaty of Nice, Actor Preferences, 
Bargaining and Institutional Choice (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), s. 
459. 
147 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1279. 
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1.4.1. İstisna 

Vos’a göre, istisna (derogation), bir veya birden fazla üye devlete 
belirli bir zamanda belirli konularda hariç tutulma olanağı tanımaktır. İstisna 
ile Konsey’in uygun bulduğu ulusal istisnaların uygulanmasına izin 
verilmektedir. Yeni üye devletlere geçiş süresi tanınmaktadır.148 Hanf’a göre, 
AET Antlaşması’na ekli protokoller ve katılım antlaşmaları ile bazı üye 
devletlere özel istisnalar tanınmıştır. Bunların çoğu, geçiş süresi ile sınırlı 
olmakla birlikte, Konsey tarafından kaldırılmasına kadar çok daha uzun süre 
uygulamada kalmaktadır.149 

1.4.2. Muafiyet  

Tuytschaever’e göre, muafiyet (exemption) ve istisna arasında ayırım 
yapmak zor olmakla birlikte istisna, muafiyete göre daha belirlidir. Bir başka 
anlatımla, istisna, hukuki bir tasarruf veya bunun bir parçası ile sınırlı iken, 
muafiyet, bir politika alanının tamamı ile ilgilidir. Avrupa Tek Senedi’nin 
AETA 7c ve 130s/5. maddeleri açısından bir veya birden fazla üye devletin 
katılmamasının geçici olması halinde istisna ve katılmamasının geçici 
olmaması halinde muafiyet olmaktadır. İstisna ve muafiyet, birincil ve 
ikincil hukukun uygulamaya girmesini takiben belirli üye devletler açısından 
belirli bir farklılaştırma için uygulanması nedeniyle özel farklılaştırma 
olmaktadır. Olumsuz farklılaştırma ile sonuçlanmakta ve gerçek 
farklılaştırma oluşturmaktadır. Adalet Divanı, birincil hukukta istisna ve 
muafiyet için yetkili değildir. İkincil hukukta ise, ayırımcılık yapmama 
ilkesinin ihlali halinde, istisna ve muafiyeti kısıtlama yetkisine sahiptir.150  

1.4.3. Koruma Önlemi  

Ehlermann ve Hanf’a göre, koruma önlemi (protective measure), AET 
Antlaşması’nda çok fazla örneğe sahiptir. Bunların çoğunluğu, geçiş süresi 
ile sınırlı olmuş, ancak bazıları, süresi uzatılmak suretiyle Topluluk 
hukukunda güçlü bir farklılaştırma aracı haline gelmiştir.151 Tuytschaever’e 
göre, birincil hukuk ile üye devletlerin tümü veya bir kısmına belirli sınırlı 
gerekçeler ile kurucu antlaşma yükümlülüklerinden istisna tanınmasını ve 
ikincil hukuk ile çok daha katı ulusal hükümlerin korunması veya 
uygulamaya konulmasını sağlamaktadır.152  

                                                 
148 Vos, “Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 149 ve 150. 
149 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 7 ve 9.  
150 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 121 ve 122.  
151 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1280 ve Hanf, Dominik, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, 
from Rome to Nice”, Bruno de Witte vd. (der.), The Many Faces of Differentiation in EU Law 
(Antwerpen, Oxford, New York: Intersentia, 2001), s. 9.  
152 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 122.  
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1.4.4. Korunma Önlemi  

Hanf’a göre, korunma önlemi (safeguard clause), 1960larda ve 
1970lerde Fransa ve İtalya lehine ekonomik açıdan uygulanmıştır.153 Vos’a 
göre, Avrupa Tek Senedi ile kurucu antlaşmaya alınmadan önce yönergelere 
konu olmuştur.154 Tuytschaever’e göre, Avrupa Tek Senedi ile AETA 
100a/4. madde ve üye devletlere daha katı olan ulusal koruma önlemini 
uygulamaya devam etme veya uygulamaya koyma izni veren AETA 118a/3, 
129a/3 ve 130t maddeleri ile düzenlenmiştir. Birincil ve ikincil hukukta 
olabileceği gibi Adalet Divanı’nın kararlarında da öngörülebilir. Hariç 
tutulma gibi genel veya özel farklılaştırma olmakta, potansiyel farklılaştırma 
oluşturmakta ve olumsuz farklılaştırma olarak sonuçlanmaktadır.155  

Koruma önlemi ve korunma önlemi ile ilgili olarak İngilizce terminoloji 
açısından bir ayırımın yapılması gerekmektedir. AET Antlaşması’nda 
protective measure kullanılmışken, Avrupa Tek Senedi ile birlikte safeguard 
clause da kullanılmaya başlanmıştır. Protective measure, üye devletlerin, 
hem Topluluğun öngördüğü önlemden daha fazla önlemi hem Topluluğun 
öngördüğü önlemin olumsuz etkisini azaltacak önlemi uygulaması için 
kullanılmışken; safeguard clause, üye devletlerin, Topluluğun öngördüğü 
önlemin olumsuz etkisini azaltacak önlemi uygulaması için kullanılmıştır. 
Protective measure adı altında Topluluk tarafından öngörülenden daha fazla 
önlem alınmak üzere üye devletlerin insiyatifine bırakılan konular da kurucu 
antlaşmada belirlenmiştir. Kanımca protective measure için koruma önlemi 
ve safeguard clause için korunma önlemi ifadesi tercih edilmelidir. 

1.4.5. Özel Düzenlemeler 

Ehlermann’a göre, AET Antlaşması’nın bazı hükümleri, belirli 
dezavantajlı bölgeler için özel kuralları kapsamaktadır. Bu bölgeler, tüm üye 
devletlerin yararlanabileceği genel ifadelerle tanımlanmış veya sadece bir 
üye devletin istisna talep edebileceği özel hüküm olarak belirtilmiştir.156  

1.4.6. Uyumlaştırma ve Yakınlaştırma 

Hanf’a göre, uyumlaştırma (harmonization), Topluluk hukukuna 
Avrupa Tek Senedi ile girmiştir.157 Vos’a göre, uyumlaştırma ve 
yakınlaştırma (approximation) için kurucu antlaşmalarda bir tanım 

                                                 
153 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., dipnot 28 
ve s. 9.  
154 Vos, “Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 153.  
155 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 122. Korunma önlemine 
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bulunmamaktadır. Kurucu antlaşmaların hükümlerinden hareketle 
uyumlaştırmanın yeknesaklık olmadığı anlaşılmaktadır. Uyumlaştırma, ortak 
amaca uygun olarak ulusal mevzuatta değişiklik yapılması veya Topluluk 
yapısına uygun uluslararası anlaşma veya Topluluk kurumu tasarrufu ile 
ulusal mevzuatta yeni kural oluşturulması olarak tanımlanabilir.158 
Uyumlaştırmada Topluluk kuralı, ulusal kuralın yerine geçmektedir. Ancak, 
Barnard’a göre, Topluluk, uyumlaştırma için farklı yaklaşımları kabul 
ettiğinden, yeknesak bir standardın nasıl olacağı sorunu ile karşı 
karşıyadır.159  

1.4.7. İşbirliği ve Birlikte Çalışma  

Wallace ve Ridley’e göre, işbirliği (cooperation), performans ve 
taahhüt farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Birlikte çalışma (collaboration), 
sınırlı üye devlet ile başlamakta ve zaman içinde tüm üye devletleri 
kapsamakla birlikte başlangıçta grup içi ve grup dışı arasına engel 
getirebilmektedir. Birlikte hareket etmeyi sağlayacak esnek formül, uzun 
dönemli fayda için kısa dönemli maliyetlerin kabul edilmesi ile politika 
yapıcıların insiyatifini azaltabilmektedir.160 Arsava’ya göre, 1970’de dile 
getirilen araştırma programları, 70’li ve 80’li yıllarda uygulanmış ve Avrupa 
Tek Senedi’nin yeni “araştırma ve teknolojide gelişme” başlığı ile Topluluk 
hukukunda yerini almıştır.161 Araştırma programları ile ortak girişimler, üye 
devletler arasında işbirliğini oluşturmuştur. 

1.4.8. Hariç Tutulma  

Tuytschaever’e göre, hariç tutulma (opt out), üye devletlere belirli bir 
politikanın dışında kalma olanağının tanınması olarak kurucu antlaşmaya 
girmiştir.162 Arsava ve Vos’a göre, Avrupa Tek Senedi’nin AETA 100a/4. 
maddesi ile hariç tutulma başlamış ve madde ile öngörülen nitelikli 
çoğunluğun kabul edilmesinin bedeli olmuştur.163 Tuytschaever’e göre, 
Maastricht Antlaşması ile ortak dış ve güvenlik politikası ve Amsterdam 

                                                 
158 Vos, “Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 147 ve 148. 
159 Barnard, Catherine, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms (Oxford, New 
York: Oxford University Press, 2004), s. 506 ve 507. AB’nin uyguladığı farklı uyumlaştırma 
şekilleri için bakınız Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, a.g.e., s. 
507-527, Vos, “Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 148, 149 ve 153 ve 
Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 12-14. 
160 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 11.  
161 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 27.  
162 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 122. 
163 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 27 ve 28 ve Vos, “Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., 
s. 150 ve 151.  
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Antlaşması ile Schengen müktesebatı açısından Danimarka’ya tanınan 
olanak, hariç tutulmanın kapsamına bir üye devlete tanınan önlemlerin 
uygulanmasını da dâhil etmiştir. Bu farklılaştırma, genel veya özel 
farklılaştırma olmakta ve olumsuz farklılaştırma olarak sonuçlanmaktadır. 
Hariç tutulma, siyasi farklılıkları hedef aldığı için istisna ve muafiyet gibi 
birincil hukuk ile tanınmaktadır.164  

1.4.9. Katmanlı Yetki ve Orantılılık 

Búrca’ya göre, katmanlı yetki (subsidiarité) ve orantılılık 
(proportionality) ilkeleri ile Topluluk ve kurumları yönlendirilmek suretiyle 
üye devletlere hareket etme olanağının tanınması nedeniyle farklılaştırma 
oluşmaktadır.165 Tuytschaever’e göre, orantılılık ilkesi ile ayırımcılık 
yapmama ilkesine uygun farklılaştırma ortaya çıkmaktadır. Katmanlı yetki 
ilkesi ile farklılaştırma arasında çevre gibi müktesebatın nadir konuları 
açısından bağlantı bulunmaktadır.166  

1.4.10. Yakın İşbirliği ve Güçlendirilmiş İşbirliği  

Amsterdam Antlaşması ile yakın işbirliği (closer cooperation) kurucu 
antlaşmalara dâhil edilmiş ve Nice Antlaşması ile güçlendirilmiş işbirliği 
(enhanced cooperation) halini almıştır. Smith’e göre, yakın işbirliği ile 
belirli politika alanlarına dâhil edilme (opt in) olanağı tanınmaktadır.167 
Tuytschaever’e göre, küçük bir Topluluk veya Birlik olasılığı ortaya 
çıkmaktadır. Daha fazla bütünleşme açısından sınırlı sayıda üye devlete izin 
vermesi nedeniyle olumlu farklılaştırmadan farklıdır. Genel veya özel yapıda 
potansiyel farklılaştırma oluşturması nedeniyle korunma önlemi ve hariç 
tutulmaya benzemektedir. Yakın işbirliğine katılan üye devletlerin 
davranışları açısından olumlu ve olumsuz farklılaştırma oluşturmaktadır.168 

1.5. Esnek Bütünleşmenin Avrupa Birliği’nin Bütünleşmesine 
İlişkin Teorilerde Yeri  

Esnek bütünleşme, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde 
başlangıcından itibaren olduğundan, bu bütünleşmeye ilişkin, bir başka 
anlatımla, bu bütünleşmeyi açıklayan klasik bütünleşme teorileri açısından 
incelenmelidir.            

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci bağlamında ekonomik 
bütünleşmeden siyasi bütünleşmeye yönelen Avrupa Birliği’nin kuruluşu, 

                                                 
164 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 122 ve 123. 
165 Búrca, “Legal Principles as an Instrument of Differentiation? The Principles of 
Proportionality and Subsidiarity”, a.g.e., s. 137.  
166 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 31, 32, 111 ve 112. 
167 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 108.  
168 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 123. 
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gelişmesi ve temel yapısını anlamak için kurucu antlaşmaların oluşumu ve 
gelişimine ilişkin süreç analiz edilmelidir.169 Schuman Planı ile ortaya 
konulduğu üzere, AB’nin bütünleşme süreci, esnek bütünleşme ile aşama 
aşama gelişme kaydeden bir bütünleşme süreci olmuştur.170  

Robert Schuman, Jean Monnet ve halefleri, politika ihtiyaçları 
doğrultusunda bir politika alanından diğer politika alanına farklılaşan 
fonksiyonalizmi savunmuştur. 1965-66 Lüksemburg krizi, yeknesaklığı 
kabul ettirmenin zorluğunu göstermiştir.171  

Üye devletler, bir politika alanında birlikte hareket etmek için alternatif 
yollar aramıştır. Bu açıdan, 1970lerin başında Avrupa siyasi işbirliği, 
1970lerin sonunda ekonomik ve parasal birlik ve 1980lerin ortalarından 
itibaren Schengen sisteminin kurulması ve gelişiminden söz edilebilir. 
Maastricht Antlaşması ve izleyen tadil antlaşmaları ile bütünleşmeye yeni 
alanlar dâhil edilmiş ve buna uygun yollar bulunmuştur. Kurucu antlaşmalar 
ve kurucu antlaşmalara ilişkin tadil antlaşmaları, bütünleşmenin hangi 
aşamada sona ereceğini tanımlamamıştır. HAKlar ile kurucu antlaşmaların 
tadil edilmesine ilişkin beklentiler karşılanmıştır. Kurucu antlaşmaların 
değiştirilmesi sürecinde, Avrupa’nın geleceği hakkında farklı bakış açılarına 
ilişkin uzlaşmalar, bütünleşmenin ileri götürülmesini isteyen ve istemeyen 
üye devletlerin uzlaşmasını ortaya koymaktadır.172  

Bütünleşmenin ileri götürülmesinde uzlaşmada ortaya çıkan sorunların 
aşılması için kurucu antlaşmalar ile zaman içinde esneklik hüküm olarak 
alınarak onaylanmıştır. Bu haliyle, Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci, 
hem yoğun uluslarüstü çıktıları hem sınırlı işbirliği şekillerini kapsar hale 
gelmiştir.173  

Avrupa Birliği’nin bütünleşmesine ilişkin teorik çalışmalar ile bu 
bütünleşme, teorik bir çerçeveye oturtulmaktadır. Esnek bütünleşmenin bu 
teorik çerçevede yerini tespit etmeden önce AB bütünleşmesini açıklamaya 
çalışan teorik çalışmaların üzerinde durulması gerekmektedir. Nugent 
tarafından bu çalışmalar üç başlıkta toplanmıştır. Bunlar, AB’nin kurumsal 
yapısını kavramlaştırmaya, bütünleşme sürecinin yapısını teorileştirmeye ve 
                                                 
169 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 98.  
170 Becerril, Bélen, “The Regulation of Enhanced Cooperation and its Reform in Lisbon: 
Towards a Model of Differentiation that is Closer to the Community Method”, José María 
Beneyto (der.), Unity and Flexibility in the Future of the European Union: The Challenge of 
Enhanced Cooperation (Madrid: Fundación Universitaria San Pablo-CEU, 2009), s. 11. 
171 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 15. 
172 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 98, 99 ve 108. 
173 O’Neill, Michael, The Politics of European Integration (Londra, New York: Routledge, 
1996), s. 15. 
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karar alma ve politika açısından işleyişine ilişkin kavramsal ve teorik 
yaklaşımlar geliştirmeye yönelik eğilimler olarak ortaya konulmuştur.174  

Diez ve Wiener tarafından da Avrupa Birliği’nin bütünleşmesine ilişkin 
teoriler, gelişimi esas alınmak suretiyle üç aşamaya ayrılmıştır. 1960lardan 
itibaren AB bütünleşmesini anlamaya yönelik açıklayıcı birinci aşamada bu 
bütünleşmeye ilişkin çıktıların nasıl açıklandığı ve bu bütünleşmenin niçin 
olduğu; 1980lerden itibaren yönetişimi tanımlamaya yönelik analiz edici 
ikinci aşamada AB’de hangi siyasi sistemin olduğu, siyasi sürecin nasıl 
tanımlandığı ve düzenleyici politikaların nasıl çalıştığı; ve 1990lardan 
itibaren AB’yi eleştirmeye yönelik normatif üçüncü aşamada hangi sosyal ve 
siyasi sonuçların AB bütünleşmesini nasıl geliştirdiği ve bu bütünleşme ve 
yönetişimin nasıl kavramlaştırıldığı ve nasıl olması gerektiği soruları 
üzerinde durulmuştur.175 

Diez ve Wiener tarafından ortaya konulan yaklaşım esas alındığında, 
Avrupa Birliği’nin bütünleşmesine ilişkin teoriler açısından birinci aşamada 
iki teorik yaklaşım baskın olmuştur. Bu teorik yaklaşımlardan birincisi 
neofonksiyonalizm olup, elit çabanın sonucu olan ortak pazar 
yapılanmasında pazar unsurlarını tanımlamak suretiyle uluslarüstü kurumsal 
yapılanmayı izah etmiştir. Politika alanları arasında karşılıklı bağımlılığın 
bulunması nedeniyle Birlik politikalarının yayılması, bir başka anlatımla, 
zincirleme etkisi (spillover) olarak anılan bir başka politikayı etkileme 
potansiyeli bulunan politikaların olduğuna dikkat çekmiştir. Fonksiyonalizm 
üzerine kurulmuş ve onun normatif gündemini dikkate almıştır. Teorik 
yaklaşımlardan ikincisi hükümetlerarasıcılık olup, ulus devletin çıkarlarının 
korunması karşısında karar alma sürecinde akılcılığı egemen kılmak için 
uluslarüstü kurumsal yapıyı açıklamıştır. Liberal hükümetlerarasıcılık ise, 
uluslarüstü kurumların, bunları oluşturanların denetimi altında olduğunu 
kabul etmekle birlikte bu durumun değişebileceğini savunmuştur.176 

İkinci aşamada uluslararası ilişkiler teorisinden karşılaştırmalı 
politikaya geçiş yapılmıştır. Ampirik araştırma ve teorik düşüncenin kapsamı 
genişlemiştir. Liberal hükümetlerarasıcılık ve neofonksiyonalizm gözden 
geçirilmiştir. Avrupa Tek Senedi ile bütünleşmenin ileri götürülmesi, buna 
örnek oluşturmuştur. Kurumların, AB’nin bütünleşme süreci ve 
yönetişiminde önemli etkiye sahip olmakla birlikte, bunları oluşturanların 
denetiminde olmadığı görüşü ileri sürülmüştür.177 

                                                 
174 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 463 ve 464. 
175 Diez, Thomas ve Antje Wiener, “Introducing the Mosaic of Integration Theory”, Antje 
Wiener ve Thomas Diez (der.), European Integration Theory (Oxford: Oxford University 
Press, 2005), s. 6, 7 ve 19. 
176 Diez ve Wiener, a.g.e., s. 8. 
177 Diez ve Wiener, a.g.e., s. 8 ve 9. 
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Üçüncü aşamada, uluslararası ilişkiler teorisine dönüş olmuştur. 1980ler 
ve 1990lar, eleştirel ve inşa edici yaklaşımlar ile karakterizedir. Bu dönem, 
Maastricht ve Amsterdam Antlaşmaları ile siyasi birliğe gidişi 
göstermektedir. Genişleme ve kurumsal değişiklik baskısı altında genişleme 
ve derinleşmenin birbiriyle bağlantılı süreçleri analiz edilmiştir. Avrupa 
Birliği bütünleşmesinin amaç ve sonucunu analiz etme görevi üstlenilmiştir. 
AB bütünleşmesinin kurulması açısından öze ilişkin sorular üzerinde 
durulmuştur. Bu sorulara yanıt için uluslararası ilişkiler teorisinin eleştirel ve 
inşa edici yaklaşımları kullanılmıştır.178 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esnek bütünleşmenin uzun 
dönemli sonuçlarına ilişkin bir teori ortaya konulmamıştır.179 Keza, AB’nin 
bütünleşme sürecinde esnek bütünleşmenin teorik düzeyde tartışılan türleri, 
klasik bütünleşme teorilerine konu olmamıştır.180 Stubb, çok vitesli 
Avrupa’yı neofonksiyonalizm, neofederalizm ve federalizm, değişken 
geometrili Avrupa’yı neofonksiyonalizm, fonksiyonalizm ve realizm ve 
seçmeli Avrupa’yı fonksiyonalizm, realizm ve neorealizm ile 
ilişkilendirmekle yetinmiş ve bir açıklama yapmamıştır.181 Benzer şekilde, 
Gstöhl, klasik bütünleşme teorilerine uygun olan esnek bütünleşmenin teorik 
düzeyde tartışılan türlerinden söz etmiş, ancak ayrıntılı bir analiz 
yapmamıştır.182  

Bu haliyle, esnek bütünleşmeyi açıklayan klasik bütünleşme teorileri 
olmasa da klasik bütünleşme türleri ile esnek bütünleşmenin teorik düzeyde 
tartışılan türleri arasında bir bağlantı kurmak mümkün görülmektedir. Zira, 
klasik bütünleşme türleri, Avrupa Birliği bütünleşmesinin oluşumu ve 
gelişiminden hareketle bu bütünleşmeyi açıklamaktadır. Esnek 
bütünleşmenin teorik düzeyde tartışılan türleri ise, AB’nin bütünleşme 
sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin farklı bütünleşme oluşumlarını 
siyasi düzeyde ortaya koymakta ve akademik düzeyde incelemektedir. 
Geçmişte ve günümüzde sürecin nasıl olduğu ve gelecekte sürecin nasıl 
olması gerektiği, bu iki teorik yaklaşım arasında bağlantı kurulmasını 
sağlayabilmektedir. 

                                                 
178 Diez ve Wiener, a.g.e., s. 9 ve 10. 
179 Kölliker, Flexibility and European Unification: The Logic of Differentiated Integration, 
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2. Esnek Bütünleşmenin Ortaya Çıkışı, Gelişimi, Türleri, Uygulama 
Alanları, Sınıflandırılması, Karşılaştırılması ve Kurucu Antlaşmalarda 
Benimsenen Türü  

Esnek bütünleşme, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşme 
ve genişleme açısından sağlanması ve sürdürülebilmesi için bu bütünleşme 
sürecinin nasıl olması gerektiği, “çok vitesli Avrupa” gibi muhtelif dikkat 
çekici tanımlamalar ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu muhtelif 
tanımlamalar kapsamında yapılan tartışmalar, tadil antlaşmaları ile kurucu 
antlaşmalara hukuki araçlar olarak yansımıştır. Bu nedenle, esnek 
bütünleşme, AB’nin bütünleşme sürecinin nasıl olması gerektiğini ortaya 
koyan ve üye devletler için farklı bütünleşme oluşumları öngören esnek 
bütünleşme türleri, bu türlerin ortak yönlerinden hareketle sınıflandırma 
çabaları ve kurucu antlaşmalara ilişkin tadil antlaşmalarında benimsenen 
esnek bütünleşme türleri açısından analiz edilmelidir. 

2.1. Esnek Bütünleşme Tartışmalarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esnekliğin kurucu 
antlaşmalarda ilke olarak kabul edilmesi, 1990lı yılların başından itibaren 
savunulmaya başlanmıştır. Oysa, esnekliğin AB’nin bütünleşme sürecine 
dâhil edilmesine ilişkin düşünce, çok daha eskilere dayanmaktadır. AB 
bütünleşmesinin fikir adamlarından Jean Monnet ve Paul-Henri Spaak, 
günümüzde çekirdek Avrupa olarak adlandırılan altı kurucu üyenin olduğu 
bir uluslarüstü Avrupa veya Strasburg’daki Avrupa Konseyi’ne paralel 
şekilde daha fazla üyenin bulunduğu bir uluslararası Avrupa yapılanmasını 
savunmuştur.183 

Bu görüşler ile şekillenen Avrupa Birliği’nde esneklik, kuruluşundan 
itibaren olmasına rağmen, AB’nin bütünleşme sürecinde esneklik 
tartışmaları, zaman içinde ihtiyaç olarak çıkmıştır.184 Bu konuda birinci 
bölümün birinci kısmında ifade edildiği üzere, derinleşme ve genişleme 
arasındaki çatışma etkili olmuş ve çok farklı fikirler üretilmiştir.185  

Esnek bütünleşme tartışmaları, Topluluğun gündeminde olan ekonomik 
ve parasal birlik, ortak dış ve güvenlik politikası, adalet ve içişleri, 
genişleme ve direnç gösteren üye devletlerin bertaraf edilmesi şeklinde beş 
konudan çıkmıştır. Esnekliğe ilişkin siyasi ve akademik tartışmalar, 1974-
                                                 
183 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 26.  
184 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34.  
185 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 26.  
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1996 arasında daha fazla olmuştur.186 Esneklik, 1970lerin ortalarından 
itibaren birinci genişleme ile birlikte gündeme gelmiş187 ve 1980lerin 
ortalarından itibaren Topluluk içinde ve akademik çevrede Topluluğun 
geleceğine ilişkin tartışmaların bir parçası haline gelmiştir.188 Maastricht 
Antlaşması’nın ekonomik ve parasal birliğe ilişkin düzenlemelerinde esas 
alınmıştır. Amsterdam Antlaşması ile de yasal çerçeveye oturtulmuştur.189 

Esnek bütünleşme tartışmaları, 1970lerin ortasında iki olay ile 
başlamıştır. Birincisi, Almanya eski Şansölyesi Willy Brandt tarafından 
yapılan 19.11.1974 tarihli konuşmadır. İkincisi, Belçika eski Başbakanı Leo 
Tindemans tarafından hazırlanan 29.12.1975 tarihli rapordur.190  

Brandt’ın konuşması ve Tindemans’ın raporu ile ilgili dönem 
incelendiğinde, Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci açısından önemli 
gelişmelerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde birinci genişleme 
gerçekleşmiş ve Danimarka, İngiltere ve İrlanda, üye devlet olmuştur. 
1980’de tam uygulama hedefi ile 1970’te başlatılan ekonomik ve parasal 
birlik için Werner Planı kabul edilmiştir. İngiltere, 1975’te üyeliğin bazı 
yönlerini yeniden görüşmek istemiştir. İngiltere lehine geçiş süreleri ve diğer 
özel düzenlemelerin uzatılması, esneklik tartışmalarını başlatmıştır. Batı 
Avrupa Birliği canlandırılmak istenmiştir.191 Yunanistan’ın üyelik 
başvurusuna ilişkin Komisyon’un görüşü, ekonomik kriterin 
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karşılanmadığını ortaya koymuştur. Ekonomik açıdan zayıf ülkelerin üye 
devlet olması, tehdit olarak görülmüştür.192   

Komisyon eski üyesi Profesör Ralf Dahrendorf tarafından verilen 
26.11.1979 tarihli Jean Monnet Konferansı, esneklik ile ilgili yeni tepkileri 
ortaya çıkarmıştır. Komisyon, 1978 ve 1982 tarihli Birinci ve İkinci Fresco 
Belgeleri olarak adlandırılan raporlar ile esnek karar alma usulünü 
incelemiştir. Komisyon, 1979’da esneklik ile ilgili “Üç Akil Adam Raporu” 
olarak anılan raporunu hazırlamıştır.193 Parlamento’nun “Spinelli Raporu” 
olarak anılan 1984 tarihli Avrupa Birliğine İlişkin Antlaşma Taslağı’nda 
esneklik yer almıştır.194 Taslak antlaşmanın 82. maddesi ile kurucu antlaşma 
değişikliği için oy birliği yerine toplam nüfusun üçte ikisini temsil edecek 
şekilde isteyen üye devletlerin çoğunluğu önerilmiştir. Stubb’a göre, madde 
ile çekirdek Avrupa öngörülmektedir. Avrupa Tek Senedi’nin hazırlık 
çalışmalarında, 1985’de Dooge Komitesi Raporu’nda, iç pazarın hedeflerine 
ulaşılması için farklılaştırmanın, hem karar alma usulünü hem Avrupa Tek 
Senedi’nin görüşülmesini kolaylaştıracağı ifade edilmiştir.195 Bu Rapor, 
Spinelli Raporu’ndan daha ileri giderek farklılaştırılmış bütünleşmenin 
kurucu antlaşmalara alınmasını önermekle birlikte bu öneri, Avrupa Tek 
Senedi’ne yansımamıştır.196 Yine, Avrupa Tek Senedi görüşmelerinde 
Fransa tarafından 235bis maddesi önerilmiş ve bu madde ile sınırlı sayıda 
üye devletin, iç pazarın işleyişini etkilememesi koşuluyla kurucu 
antlaşmanın hedeflerini daha ileri götürebilme olanağına sahip olacağı 
belirtilmiştir.197  

Dahrendorf’un konuşması dâhil 1980lerde esneklik tartışmalarını 
körükleyen önemli gelişmeler olmuştur. Yunanistan, 1979’da üyelik 
müzakerelerine başlamış ve İspanya ve Portekiz, 1981’de üyelik başvurusu 
yapmıştır. Bu ülkelerin üyeliğinin ekonomik etkileri hakkında ciddi endişeler 
ortaya çıkmış ve özellikle Fransa, büyük tarım piyasalarından gelecek 
rekabetten korkmuştur. Bu ülkelere uzun geçiş süreleri tanınmıştır. 1985’de 
Fransa, Almanya ve Benelüks ülkeleri tarafından Schengen Anlaşması’nın 

                                                 
192 Verney, Susannah, “Justifying the Second Enlargement: Promoting Interests, 
Consolidating Democracy or Returning to the Roots?”, Helene Sjursen (der.), Questioning EU 
Enlargement: Europe in Search of Identity (Londra, New York: Routledge, 2006), s. 22. 
193 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 35 ve 36.  
194 Louis, “Post-Scriptum: From Differentiation to the Avant-Garde”, a.g.e., s. 380 ve Stubb, 
Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 36.  
195 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 36. 
196 Louis, “Post-Scriptum: From Differentiation to the Avant-Garde”, a.g.e., s. 380.  
197 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 16.  
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imzalanması, kurucu antlaşmanın dışında üye devletlerin tümünün 
katılmadığı esnek bütünleşme ortaya çıkarmıştır. 1980lerin ortasına kadar 
İrlanda ve Danimarka hariç Fransa, Almanya, İtalya, Benelüks ülkeleri ve 
İngiltere’nin dâhil olduğu Avrupa savunması endişesinden ortaya çıkan Batı 
Avrupa Birliği üyeliği yeniden gündeme getirilmiştir.198  

Esnek bütünleşme tartışmalarını tetikleyen üç belge daha vardır. 1994 
tarihli bu belgelerden birincisi, Almanya Parlamentosu’nun CDU/CSU ikiz 
partilerinden Alman siyasetçiler Karl Lamers ve Wolfgang Schäuble, 
ikincisi, İngiltere eski Başbakanı John Major ve üçüncüsü, Fransa eski 
Başbakanı Edouvard Balladur tarafından hazırlanmıştır.199 “Avrupa 
Politikası İle İlgili Düşünceler” başlıklı “Lamers-Schäuble Belgesi” olarak 
anılan belge ile siyasi arenada tartışma başlamıştır. Nitekim, bu belgeden 
birkaç gün sonra Fransa eski Başbakanı Edouvard Balladur ve ardından 
İngiltere eski Başbakanı John Major görüşlerini açıklamıştır.200 Bu belgeler 
ile esnekliğin şekli, siyasi yansıması ve kapsamı üzerinde durulmuş201 ve 
çekirdek Avrupa fikri ortaya atılmıştır.202 Bu tartışmalar, Avrupa Birliği 
üzerinde etkili olmuş ve Birlik kurumları ve üye devletlerde tartışma ve 
yorumların yapılmasına, Westendorp Grubu’nun oluşmasına203 ve konunun 
HAK gündemine alınmasına yol açmıştır.204 Arsava tarafından belirtildiği 
üzere, Amsterdam Antlaşması ile yeni hükümler olarak sonuçlanmıştır.205 

1990larda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esnekliğin kurucu 
antlaşmalarda ilke olarak kabul edilmesi gerekliliğinin ortaya çıkması, 
genişlemenin kaçınılmaz sonuçlarının Birlik tarafından anlaşıldığı bir 
                                                 
198 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 35, 36 ve 38.  
199 Stubb, a.g.e., s. 39. Esneklik konusunda 1994’te Alman, İngiliz ve Fransız bakış açıları 
için bakınız Lynch, “Flexibility and Closer Cooperation: Evolution or Entropy?”, a.g.e., s. 
207 ve 208. 
200 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 29 ve 30. 
201 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 39. 
202 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 39, Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı 
Bir İşbirliği”, a.g.e., s. 30 ve Louis, “Post-Scriptum: From Differentiation to the Avant-
Garde”, a.g.e., s. 382. 
203 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 29 ve 30. 
204 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 39 ve Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha 
Sıkı Bir İşbirliği”, a.g.e., s. 29 ve 30. 
205 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 30. 
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döneme rastlamaktadır. AB, onbeş üye devlet ile nitelikli çoğunluk ile de 
olsa karar almanın güçlüğünü tecrübe etmiş olduğundan, yakın gelecekte 
daha fazla üye devlet ile karar almanın olanaksız olduğunun bilincine 
varmıştır. Üye devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel 
farklılıklar nedeniyle minimalist kararlar almaya yönelmesi veya daha fazla 
bütünleşmek isteyen üye devletlere izin vermesi gerekli olmuştur.206 

Esneklik tartışmaları, Amsterdam Antlaşması sonrasında da devam 
etmiştir. Fransa Devlet Planlama Teşkilatı’nın oluşturduğu Profesör Jean-
Louis Quermonne tarafından başkanlık edilen ve aralarında Jacques Delors, 
Valéry Giscard d’Estaing ve Helmut Schmidt’in bulunduğu “Avrupa 
Hareketi” olarak anılan grubun raporu, sayılı Avrupa (Europe du nombre) 
fikrine karşı ilerici Avrupa (avant-garde de l’Europe) ve güçlü Avrupa 
(Europe de la puissance) üzerinde durmuştur. Almanya eski Dışişleri Bakanı 
Joschka Fischer, 12.05.2000’de Humboldt Üniversitesi’nde Jean Monnet’in 
fonksiyonalizm görüşünden hareketle ilerici Avrupa (avant-garde de 
l’Europe) ve çekim merkezi (centre de gravite) oluşturulmasını önermiştir. 
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ise, 27.06.2000’de Reichstag 
Sarayı’nda Avrupa Birliği’nin kurumsal açıdan yeniden kurulmasının 
zamanının geldiğinden bahisle öncü grup (pioneer group) oluşturulmasını 
gerekli görmüştür. Louis, Fischer ve Chirac tarafından yapılan her iki 
konuşmada, HAK 2000’nin yeni üye devletlerin katıldığı Birliğin kurumsal 
değişikliklerini gerçekleştirmek için yeterli olmayacağına ilişkin endişelere 
yer verildiğini belirtmiştir.207 

Üye devletlerin hükümetleri tarafından siyasi düzeyde başlatılan 
tartışmalar, Avrupa Birliği üzerinde etkili olmuş ve akademik çevrede 
incelenmiştir. Bu tartışmaların çoğunluğu, teorik düzeyde olmakla birlikte 
siyasi içerikli olmuştur. Akademisyen, siyasetçi, iktisatçı, hukukçu, siyaset 
uzmanı, gibi farklı çevreler tarafından esneklik tanımlanmış ve 
yorumlanmıştır. Tartışmaya katılan akademisyen, siyasetçi veya bir başkası 
tarafından kendi bakış açısı ile siyaset, hukuk, iktisat ve siyaset bilimi 
açısından esneklik incelenmiştir.208 Akademik ve siyasi çevre için Sosyal 
Protokol ve ekonomik ve parasal birlik kapsamında hariç tutulma ve 
Schengen Anlaşması kapsamında işbirliği, en çok ilgi çeken farklılaştırma 
örnekleri olmuştur.209 

                                                 
206 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 28.  
207 Louis, “Post-Scriptum: From Differentiation to the Avant-Garde”, a.g.e., s. 382 ve 383.  
208 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 31 ve 41.  
209 Búrca, “Legal Principles as an Instrument of Differentiation? The Principles of 
Proportionality and Subsidiarity”, a.g.e., s. 132. 
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2.2. Esnek Bütünleşmenin Türleri ve Uygulama Alanları 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esnekliğin kurucu 
antlaşmalara hüküm olarak alındığı Amsterdam Antlaşması’na ilişkin HAK 
görüşmelerinde esneklik ile ilgili temel konu, terminoloji açısından açık bir 
ifadenin bulunmaması olmuştur. Stubb tarafından belirtildiği üzere, esnek 
bütünleşmenin karmaşık ve saydam olmayan terminolojisinin üzerinde 
durulması, görüşlerin anlaşılmasında faydalı olacaktır.210 Daha açık 
anlatımla, AB’nin bütünleşme sürecinin önünü açmak için siyasi ortamda 
“çok vitesli Avrupa” gibi muhtelif dikkat çekici tanımlamalar ile yapılan 
tartışmaların tadil antlaşmaları ile kurucu antlaşmalara hukuki araç olarak 
yansıması nedeniyle AB’nin bütünleşme sürecinde etkili olan bu 
tartışmaların üzerinde durulması gerekmektedir. Aşağıda bu bütünleşme 
sürecinin nasıl olmasını gerektiğini ortaya koyan ve akademik literatürde en 
çok kullanılan esnek bütünleşme “model”leri veya “şekil”leri yerine ifade 
açısından tercih ettiğimiz “tür”leri üzerinde durulmuştur. Esnek bütünleşme 
türleri, Stubb tarafından yapıldığı üzere, “teorik” ve “uygulamaya yönelik” 
olarak sınıflandırılmış ve açıklanmıştır. 

2.2.1. Esnek Bütünleşmenin Teorik Türleri 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için siyasetçiler 
tarafından ortaya konulan, akademik çevrede incelenen ve Stubb tarafından 
akademik çalışma ile teorik olarak nitelenen esnek bütünleşme türlerinden 
literatürde en fazla atıf yapılan esnek bütünleşme türleri yer almaktadır. 

2.2.1.1. Çok Vitesli Avrupa  

Çok vitesli Avrupa (multi speed Europe), Almanya eski Şansölyesi 
Willy Brandt ve Belçika eski Başbakanı Leo Tindemans’a kadar 
gitmektedir.211 Çok vitesli Avrupa ile her üye devletin her politikaya her 
aşamada katılması olarak tanımlanan tek vitesli Avrupa’nın (single speed 
Europe), genel durum olmaktan çıktığı ileri sürülmüştür.212  

Brandt, 19.11.1974’te Paris’te Avrupa Hareketi Fransız 
Organizasyonu’nda Hükümet Programı’na ilişkin konuşmasında, 

                                                 
210 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 30.  
211 Scharrer, “Abgestufte Integration”, a.g.e., s. 27, Stubb, Negotiating Flexibility in the 
European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 34, Tuytschaever, Differentiation in 
European Union Law, a.g.e., s. 138 ve Baun, Michael J., An Imperfect Union, the Maastricht 
Treaty and the New Politics of European Integration (Colorado, Oxford: Westview Press, 
1996), s. 162. 
212 Lewis, “The Enlargement of the European Union”, a.g.e., s. 247. 
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Topluluğun aşamalı bütünleşmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekmiştir. İstekli 
ve muktedir üye devletlerden oluşan hızlı hareket eden grup ve bu grubun 
dışında kalan yavaş hareket eden grup şeklinde üye devletleri ekonomik 
açıdan güçlü ve zayıf üye devletler olarak iki gruba ayırmıştır.213 Güçlü üye 
devletler tarafından bütünleşmenin ileri götürülmesi ve daha sonra diğer üye 
devletlerin bu sürece katılması halinde, Topluluğun güçleneceği kanaatinde 
olmuştur.214 Esnekliğin, zayıf üye devletleri süreci ileri götüren çekirdek üye 
devletler grubuna çeken merkezi etkiye sahip olacağına inanmıştır. 
Farklılaştırma için ortak hedeflere uyulması ve ekonomik açıdan zayıf üye 
devletlere destek sağlanmasını gerekli görmüştür.215  

Çok vitesli Avrupa için Brandt tarafından ileri sürülen gerekçe, 
Tindemans tarafından 9-10 Aralık 1974 tarihli Paris Zirvesi’nin talebi 
üzerine 1-2 Aralık 1975 tarihli Roma Avrupa Konseyi’ne sunulan Avrupa 
Birliği’ne ilişkin raporda daha güçlü kılınmış ve Brandt tarafından ortaya 
konan fikirler, Tindemans tarafından daha ayrıntılı hale getirilmiştir.216  

Tindemans, raporun ekonomik ve parasal politika bölümünde çok 
vitesli Avrupa üzerinde durmuştur. Ekonomik ve parasal birliğin aşamalarına 
ekonomik durumlarının farklı olması nedeniyle üye devletlerin aynı 
zamanda ulaşmasına ilişkin bir eylem planı sunmanın olanaksız olduğunu 
belirtmiştir.217 Bütünleşme açısından ilerleyebilecek üye devletlerin başı 
çekme ödevi olduğu ve ilerlememek için nedeni olan üye devletlerin 
diğerlerinin başı çekmesine izin vermesi gerektiğinin altını çizmiştir.218  

                                                 
213 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34, Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 138 ve Wallace 
ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 32. 
214 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34, Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the 
Concept of Two Speed”, a.g.e., s. 1274 ve Tuytschaever, Differentiation in European Union 
Law, a.g.e., s. 138. 
215 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34, Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 138 ve Wallace 
ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 32. 
216 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1274, Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 
138 ve Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34.   
217 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 138 ve 139. Tindemans 
Raporu ve Amsterdam Antlaşması kapsamı esneklik karşılaştırması için bakınız Wessels, 
“Flexibility, Differentiation and Closer Cooperation”, a.g.e., s. 79-95. 
218 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34, Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the 
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Tindemans tarafından Komisyon’un önerisi üzerine Konsey’in gelişme 
kaydetmeme için nedene sahip olduğunu düşündüğü ülkelere önde giden üye 
devletleri yakalaması için yardım edilmesi ve bu üye devletlerin ortak 
kurumlarda değerlendirmelere katılması önerilmiştir.219 Her üye devletin tüm 
üye devletler için geçerli olan nihai ortak hedef ile bağlı olması gerektiği 
eklenmiştir. Bu hedef ile geçici farklılaştırma, çekirdek ve çevre üye 
devletler arasında sürekli ayırım yerine sınırlı esneklik oluşturmaktadır.220 
Her üye devletin ortak hedefler ile bağlı olması ve sadece uygulamaya 
geçilmesine ilişkin zamanın farklı olması nedeniyle221 seçmeli Avrupa için 
açık kapı bırakılmamıştır.222 Tindemans tarafından önerinin kurucu 
antlaşmaya uygunluğundan söz edilmemiş ve Benelüks gümrük birliğine 
ilişkin AETA 233. madde emsal gösterilmiştir.223 Ekonomik ve parasal birlik 
için 1991 tarihli ilk öneriler, çok vitesli Avrupa olasılığını ortaya 
koymuştur.224 

Çok vitesli Avrupa, diğerlerinin daha sonra katılacağı varsayımı ile bazı 
politika alanlarını uygulamaya hem muktedir hem isteyen üye devletlerden 
oluşan çekirdek üye devletler grubunun öncülüğünde ortak hedeflerin takibi 
şeklinde esnek bütünleşme olarak tanımlanabilmektedir.225 Arsava, farklı 
hızlılık olarak çevirmiş ve zamanla sınırlı istisna olarak kullanmıştır.226 
Tuytschaever’e göre, üye devletlerin aynı hedefleri paylaştığı Avrupa Birliği 
için istisnai bir durum ortaya çıkarmaktadır. Geçici farklılaştırmaya neden 
                                                                                                                   
Concept of Two Speed”, a.g.e., s. 1275, Tuytschaever, Differentiation in European Union 
Law, a.g.e., s. 139 ve Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 32.  
219 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1275 ve Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., 
s. 139.  
220 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34 ve 48 ve Centre for Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a 
More Effective and Democratic Europe, a.g.e., s. 56.  
221 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34, Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 32, 
Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 139, Louis, “Post-Scriptum: 
From Differentiation to the Avant-Garde”, a.g.e., s. 379 ve Lewis, “The Enlargement of the 
European Union”, a.g.e., s. 248.  
222 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 34 ve Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 139.  
223 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1275 ve Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., 
s. 32. 
224 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 32.  
225 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 32 ve 45 ve Vos, “Differentiation, Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 150.  
226 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 24.   
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olan bir bütünleşme tekniğidir.227 Warleigh’a göre, AB’nin bütünleşme 
sürecini kavramlaştırma aracıdır. Müktesebatı, üye devletler için yükümlülük 
olarak görmekle birlikte muktedir olunmaması nedeniyle katılmama şeklinde 
geçici hariç tutulma olanağı sağlamaktadır. Bazı politikalardan hariç tutulma 
tanısa da geleneksel Topluluk yöntemine benzerlik göstermektedir.228  

Stubb, çok vitesli Avrupa’yı teorik esneklik olarak görmüştür. Bu 
bütünleşme türü için ilave altı özellikten söz etmiştir. Katılım açısından tüm 
üye devletlere açık olmakta; tartışma alanı açısından genellikle HAK’ta veya 
katılım müzakerelerinde kararlar alınmakta, ancak bazen bazı yönergelerde 
olduğu gibi Topluluk çerçevesinin dışında kalmakta; karar açısından oy 
birliği ile kararlar alınmakta; bütçe açısından Topluluk bütçesi 
kullanılmakta; müktesebat açısından müktesebat korunmakta; ve hedefler 
açısından ortak hedefler korunmaktadır.229  

Çok vitesli Avrupa, üye devletlerin aynı politikaları eş zamanlı değil 
farklı zamanlar ile sürdürmeye karar verdiği bütünleşmeyi belirtmektedir.230 
Farklılıkların kabul edilmesinin yanı sıra aynı hedeflere tüm üye devletlerin 
zamanında ulaşması öngörülmektedir. Bu haliyle, bütünleşme, zaman ile 
ilgilidir. Politikayı başlatan üye devletler, diğer üye devletlere politikanın 
başlatılması için yardım etme ödevine sahiptir. Çok vitesli Avrupa, 
yeknesaklık gerektirdiğinden, üye devletler arasında dayanışmaya 
dayanmakta ve farklılaştırmayı geçici görmektedir. Örnek olmak ve yardım 
etmek suretiyle katılmayan üye devletler üzerinde olumlu etki oluşturulması 
için gelişmiş üye devletlerin bütünleşmeyi ileri götürmelerine olanak 
tanınmaktadır. Avrupa Birliği, belirli bir zamanda farklı alanlarda Birlik 
politikasını uygulama sürecinde farklı aşamalarda bulunan üye devletler ile 
farklılaşan bir yapı olarak tasarlanmaktadır.231  

Çok vitesli Avrupa, gerçek veya potansiyel bütünleşme olabilir. Birincil 
veya ikincil hukuk, bir veya birkaç üye devlete belirli bir karar veya Birlik 
faaliyeti için süre sınırı olmayan geçici istisna tanıdığında, gerçek 
bütünleşme açısından olumsuz farklılaştırma ile sonuçlanır. Birincil hukuk, 
geçici olarak süreçte yer almayan sınırlı sayıda üye devleti daha ileri 
bütünleşmeye katılmaya muktedir kıldığında, potansiyel bütünleşme 
açısından olumlu farklılaştırma ile sonuçlanır.232 

                                                 
227 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 139.  
228 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 10 ve 81.  
229 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 32, 45 ve 46.  
230 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 81 ve 
Lynch, “Flexibility and Closer Cooperation: Evolution or Entropy?”, a.g.e., s. 201.  
231 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 81.  
232  Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 142. 
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Grabitz ve özellikle Langeheine, çok vitesli Avrupa’nın ortak pazar ve 
Topluluğun dış ilişkilerinde kullanılmaması koşuluyla AET Antlaşması ile 
uyumlu olduğunu belirtmiştir. Üye devletlerin hem fikir olması halinde 
kullanılması, oy çokluğu gerektiren alanlarda kullanılmaması anlamına 
gelmektedir. Ehlermann ise, oy birliği önerisini uygun bulmamıştır. 
Topluluk hukukunda uzlaşmanın, kurucu antlaşma değişikliğinde meşruluk 
için gerekli olduğunu, ancak bireyler ve şirketlerin haklarını mahkemede 
ileri sürmelerine engel olamayacağını düşünmüştür.233 

Komisyon, çok vitesli Avrupa için kurucu antlaşma değişikliği üzerinde 
durmuş ve birkaç başlık altında toplamıştır. Bunlar, kapsanacak Topluluk 
faaliyetleri, katılan ve katılmayan üye devletlere ilişkin koşullar, karar alma 
usulü, finansman ve Topluluğun dış yetkileri açısından sonuçları olarak ifade 
edilebilir.234 

Çok vitesli Avrupa tartışmaları, esas olarak siyasi olmuştur. 
Destekleyicileri, bu karar alma yönteminin ortaya çıkartacağı avantajları ve 
muhalifleri, tehlikeleri vurgulamıştır. Hukuki analiz ise, çok daha az 
yapılmıştır.235 Tuytschaever, çok vitesli Avrupa kavramının karmaşık 
olduğunu ileri sürerek bunun üç nedeni üzerinde durmuştur. Birinci neden, 
çok vitesli Avrupa için farklı bakış açıları bulunmaktadır. Birincisi, kapsanan 
politika ile ilgili bakış açısıdır. İkincisi, daha genel olarak Avrupa Birliği ile 
ilgili bakış açısıdır. İkinci neden, hem çok vitesli bütünleşme hem çok vitesli 
Avrupa, değişken hızlarda bütünleşme aşamalarını tanımlayan geçici istisna 
ve geçiş süresi anlamında kullanılmıştır. Oysa, çok vitesli bütünleşme, 
bütünleşme sürecinde yavaş hareket eden üye devletlerin diğer üye 
devletlere ulaşma tarihini açık bırakmaktadır. Üçüncü neden, pan-AT/AB 
kapsamında ortaya çıkmıştır. Daha önce EFTA üyesi olan üye devletler, 
AEA ve BAB üyesi olmalarına rağmen, Schengen Anlaşması kapsamında 
yer almamıştır.236 

Çok vitesli Avrupa için Arsava da farklılığı haklı kılacak objektif 
koşullara dikkat çekmiştir. Belirli bir süreyle sınırlı istisna yerine ucu açık 
istisna durumunda, çok vitesli Avrupa için istisnai durumun sona ermesine 
ilişkin kararın, Topluluk kurumuna bırakılması ve istisnadan yararlanan üye 
devlet tarafından bloke edilmemesi gerekmektedir. İstisnanın sona ermesi 

                                                 
233 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1275 ve 1276. 
234 Ehlermann, a.g.e., s. 1276. Komisyon’un kurucu antlaşma değişikliğine ilişkin yaklaşımı 
hakkında daha fazla bilgi için bakınız Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An 
Unusual Approach to the Concept of Two Speed”, a.g.e., s. 1276-1279. 
235 Ehlermann, a.g.e., s. 1275. 
236 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 140 ve 141. 
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açısından yararlanan üye devlete yetki tanınması halinde, üye devletin 
Topluluk düzenlemesinin amacını benimseyip benimsememesi önemli 
olmayacaktır. Ayrıca, çok vitesli Avrupa’nın sınırlarının belli olmaması 
nedeniyle değişken geometrili Avrupa’ya kayması mümkündür. Farklılık, 
zaman unsurundan ziyade üye devletlerin konuya yaklaşımından 
kaynaklanmaktadır. Ortak düzenleme, seçenekler açısından veya ilkesel 
açıdan bir üye devlete uygun gelmeyebilir. Böyle bir durumda, zamanla 
sınırlı istisna söz konusu değildir.237  

Çok vitesli Avrupa, Topluluk/Birlik için yeni olmayıp, birincil ve 
ikincil hukukta çok sayıda örneğe sahiptir. Birincil hukukta AETA 134. 
maddede ticaret politikasının geçiş düzenlemeleri, Avrupa Tek Senedi’nde 
AETA 15. maddede iç pazarın aşamalı kurulması238 ve Maastricht 
Antlaşması’nda ekonomik ve parasal birlikte tek para için istisnai 
düzenlemeler239 ve Sosyal Protokol, çok vitesli Avrupa örnekleri olarak 
belirtilebilir.240 Ehlermann, ikincil hukukta koruma önlemlerinden araştırma 
programlarının finanse edilmesine kadar çok sayıda örneği olduğundan söz 
etmektedir. Tarım destek fiyatlarının aşamalı kaldırılması, parasal telafi edici 
tutarların aşamalı kaldırılması, katma değer vergisi uygulaması ve ulusal 
hukukun yakınlaştırılması, örnek olarak verilebilir.241 

2.2.1.2. Seçmeli Avrupa 

Seçmeli Avrupa (Europe à la carte), kökenleri açısından tartışmalıdır. 
1970lerde Topluluk ortodoksunu yani katılığını eleştiren ve bütünleşme 
süreci için köklü değişiklik yapılmasını öneren Komisyon eski üyesi 
Profesör Ralf Dahrendorf’a atfedilmektedir. Ancak, Tuytschaever, 1968’de 
Fransa’da Louis Armand ve Michel Drancourt’un bu konuda yazdığı 
makalelerinin olduğundan söz etmektedir. Belçika eski Başbakanı Leo 
Tindemans tarafından hazırlanan raporda seçmeli Avrupa uygun 
bulunmamıştır. Ancak, bu rapora ilişkin Komisyon ve Adalet Divanı’nın 

                                                 
237 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e.,  s. 24-26.  
238 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 32, 46 ve 47. 
239 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 47 ve Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha 
Sıkı Bir İşbirliği”, a.g.e., s. 25. 
240 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 25.  
241 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 47. İkincil hukukta çok vitesli Avrupa bütünleşmesi örnekleri için bakınız 
Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of Two 
Speed”, a.g.e., s. 1279-1285. 
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görüşlerinde seçmeli Avrupa desteklenmiştir. Komisyon, AB için tek 
kurumsal yapı ve Armand ve Drancourt tarafından önerildiği şekilde 
muhtelif politika alanlarına göre yetki verilmiş kısmen veya tamamen ayrı 
kurumlar olarak iki seçenekten söz etmiştir. Ancak, Komisyon’a göre, 
birinci seçeneği destekleyen görüşler bastırılmıştır. Divan ise, görüşlerini 
çok daha açık bir şekilde ifade etmiştir. Divan’a göre, Topluluk kurallarının 
tüm üye devletlerde aynı güçte uygulanmaması, ülkeden ülkeye farklı 
hukuki duruma ve ortak kural kavramından feragata yol açacaktı. Bu ise, 
gerçekleştirilmiş bütünleşme aşamasından geri adım olacaktı.242 

Dahrendorf, 1971 tarihli “Özgürlük Savaşçısı Avrupa” olarak 
çevrilebilecek “Wieland Europa” başlıklı makalelerinde ve Floransa’da 
Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde 26.11.1979 tarihli “Üçüncü Avrupa” 
başlıklı Jean Monnet Konferansı’nda Topluluk ortodoksunu yani katılığını 
eleştirmiştir.243 Topluluğun kurumsal açıdan başarısız olduğu;244 karar alma 
usulünün, bütünleşmenin ileri götürülmesini engellediği;245 hükümetlerarası 
pazarlığın, ortak politikaların yeknesak uygulanmasını önlediği; oy 
birliğinin, işbirliğine olanak tanımadığı; politikaların meşruluğunun 
müktesebat ile sağlanmasının, Topluluğu ağır hareket ettirdiğini ileri 
sürmüştür.246  

Dahrendorf, Komisyon ve Adalet Divanı’nın görüşünü “İkinci Avrupa” 
olarak ifade etmiş ve Avrupa bütünleşmesinin kurucu babalarının siyasi 
niyet ve kurumsal araçları başarılı bir şekilde birleştirdiği “Birinci 
Avrupa”dan yanlış dersler çıkartıldığını ileri sürmüştür. Önerdiği “Üçüncü 
Avrupa,” Avrupa çıkarlarını ölçülü değerlendirmeli, seçmeli bütünleşme 
olmalı ve kurumsal değişiklik getirmelidir.247 Ortak hedeflere belirli 
zamanda katılamayan üye devletlerin daha sonra katılması açısından 
kısıtlama getirilmemesi olarak tanımladığı görüşünü seçmeli Avrupa olarak 
adlandırmıştır.248  

 
                                                 
242 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 157 ve 158. 
243 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 158, Wallace ve Ridley, 
Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 34 ve Majone, Europe as the Would Be World 
Power, a.g.e., s. 215 ve 216.  
244 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 158 ve Stubb, Negotiating 
Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 35.  
245 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 35.  
246 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 34.  
247 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 158 ve 159.  
248 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 35.  
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1980’li yıllarda hukuki ve siyasi analizlere konu olan bu bütünleşme 
türü,249 çok az destek görmüştür. Bu az sayıda destekten biri de Komisyon 
eski Başkanı Jacques Santer tarafından Floransa’da Avrupa Üniversitesi 
Enstitüsü’nde 20.10.1995 tarihli Jean Monnet Konferansı’nda yapılan 
konuşmadır.250  

Dahrendorf, ortak bütçe, gümrük birliği, gibi az sayıda konuyu 
kapsayan ortak ve siyasi kararlarda anlaşmaya varılması ve diğerlerinde 
işbirliği alanlarını seçme özgürlüğüne olanak tanınmasını önermiştir.251 
Topluluk düzeyinde ortak çıkarların olduğu dış politika, ticaret politikası, 
parasal politika ve deniz aşırı ülkeler ve toprakların kalkınması alanlarında 
ortak eylemi kapsamaktadır. Üye devletlerin bu konularda işbirliği alanlarını 
seçme hakkı vardır. Yemek listesi benzetmesi ile bazı yemekler, standart 
listede olmalı iken, bazıları için seçim olanağı tanınmalıdır.252 Asgari ortak 
hedefler korunmakta ve bir listeden üye devletlere katılmak istedikleri 
politika alanlarını seçme olanağı verilmektedir.253 Üye devletlerin kabul 
edeceği bir asgari bütünleşme derecesi yoktur. Üye devletler, yeni işbirliği 
şekilleri oluşturmak, mevcut olanları derinleştirmek ve bütünleşme alanını 
terk etmek açısından özgürdür. Bu nedenle, bu bütünleşme türünün Birlik 
için çekici bir model olmadığı, zira, zaman içinde iç pazarı yok edeceği ve 
kalıcı çözümler getirmeyeceği ileri sürülmüştür.254  

Seçmeli Avrupa’yı CEPR esnekliğin en radikal türü olarak kabul 
etmiştir.255 Warleigh, sürekli farklılaştırma olarak görmüştür.256 Lynch, üye 
devletler arasında geri dönülmez farklılıklara yol açtığını belirtmiştir.257 
Lewis, üye devletlere hariç tutulma olanağının tanınması nedeniyle Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme sürecinin dışına çıkma olarak değerlendirmiştir.258  

                                                 
249 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 29.  
250 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 158 ve 159.  
251 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 35.  
252 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 35. 
253 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 52 ve Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 
82 ve 83. 
254 Centre for Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a More Effective and 
Democratic Europe, a.g.e., s. 52 ve 54. Seçmeli Avrupa ile ilgili daha fazla tartışma için 
bakınız Centre for Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a More 
Effective and Democratic Europe, a.g.e., s. 52-54. 
255 Centre for Economic Policy Research, a.g.e., s. 51. 
256 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 82.  
257 Lynch, “Flexibility and Closer Cooperation: Evolution or Entropy?”, a.g.e., s. 203.  
258 Lewis, “The Enlargement of the European Union”, a.g.e., s. 248.   
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Stubb, seçmeli Avrupa’yı teorik esneklik olarak tanımlamıştır. Seçici 
olma (pick and choose) olarak nitelendirmiştir. Stubb’a göre, seçmeli 
Avrupa ile ilgili altı özellik daha vardır. Bunlar, katılım açısından tüm üye 
devletler katılmamakta, genellikle bir üye devlete belirli bir hariç tutulma 
verilmekte ve üçten fazla üye devlete hariç tutulma verilmemekte; tartışma 
alanı açısından kararlar, genellikle HAK’ta alınmakta ve ikinci sütunda karar 
alma usulünde yapıcı çekimserlik için öngörülen kural hariç yönerge 
kapsamında istisna tanınması gibi özel durumlarda Birlik karar alma 
usulünde alınmakta; karar açısından oy birliği ile kararlar alınmakta; bütçe 
açısından idari masraflar hariç katılan üye devletlerin ödediği özel bütçe 
kullanılmakta ve Konsey tarafından oy birliği ile Topluluk bütçesinin 
kullanılmasına izin verilmekte; müktesebat açısından müktesebatın 
zayıflatıldığı hariç tutulma tanınmakta; ve hedefler açısından ortak 
hedeflerin zayıflatıldığı hariç tutulma tanınmaktadır.259 

Seçmeli Avrupa, gerçek veya potansiyel, özel veya genel, geçici veya 
geçici olmayan ve olumlu veya olumsuz farklılaştırma olabilir. Gerçek 
seçmeli Avrupa, siyasi gerekçe ile kurucu antlaşma yükümlülüklerinden 
belirsiz süre ile muaf tutulma olanağı vermektedir. Potansiyel seçmeli 
Avrupa ise, bir karar veya politika alanına katılıp katılmama ve isteyen üye 
devletlerin istemeyen üye devler için hukuki sonuç doğurmayan kararları 
kabul etme olanağı tanımaktadır. Bunun için, seçmeli Avrupa, birincil hukuk 
ile kurulmalıdır. Objektif sosyo-ekonomik farklılıklar yerine subjektif siyasi 
farklılıklar ile diğer üye devletlerden farklı bir rejimi bir veya birkaç üye 
devlete sunmaktadır. Bu nedenle, Adalet Divanı’nın ayırımcılık yapmama 
ilkesi ile ters düşmektedir. Seçmeli Avrupa ile isteyen üye devletler, işbirliği 
ile Birlik dışında olan alanları Birlik kapsamına dâhil etmektedir. Bu 
bütünleşme, uluslarüstü ve hükümetlerarası açıdan aynı şekilde 
uygulanabilen bir bütünleşmedir.260 Farklı katılım şekillerine uygun 
bütünleşme ile ulusal egemenlik ve derinleşme uyumlu hale getirilmiştir.261  

Seçmeli Avrupa’nın en bilinen örnekleri, üye devletler arasında özel 
veya olumsuz gerçek farklılaştırmadır. Birincil hukukta istisna veya 
muafiyet olarak yer almaktadır. Bunlar, kurucu antlaşma değişikliği veya 
üye devletin hariç tutulmadan feragatı ile uygulamadan kalkmaktadır. AET 
Antlaşması ile üye devletler arasında kendine özgü (sui generis) sosyo-
ekonomik ve siyasi farklılıklara göre muafiyet öngören çok sayıda protokol 

                                                 
259 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
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düzenlenmiştir. Bunlardan seçmeli Avrupa’ya en yakın protokol, Alman İç 
Ticareti ve Bağlantılı Sorunlara İlişkin Protokol’dur. Maastricht Antlaşması 
ile birincil hukuk, asgari uyumlaştırma ve alternatif ve ihtiyari kuralların 
ötesinde ortak standartların kabul edilmesinde bazı üye devletleri dışarıda 
bırakan bir dizi hükmü kapsamıştır.262  

Sosyal Protokol için Danimarka, ekonomik ve parasal birlik için 
İngiltere ve Danimarka ve savunma ve ikinci konut mülkiyeti için 
Danimarka’ya hariç tutulma tanınmıştır. Amsterdam Antlaşması ile üçüncü 
sütun için Danimarka, Başlık IIIa ve Schengen için İngiltere, İrlanda ve 
Danimarka ve ATA 7a maddesinin belirli alanları için İngiltere ve İrlanda, 
hariç tutulma kapsamında yer almıştır.263 

2.2.1.3. Değişken Geometrili Avrupa 

Değişken geometrili Avrupa (variable geometry Europe), 1970lerin 
sonunda Fransa’da 8. Kalkınma Planı’na ilişkin çalışmalarda yer almıştır. 
Komisyon eski Başkanı Jacques Delors’a atfedilmiştir. Jacques Pellettier ve 
Gérard Tardy tarafından “Avrupa: Gelecek 20 Yıl (L’Europe: Les Vingt 
Prochaines Années)” adlı rapor ile Topluluğun durgunlaşması üzerinde 
durulmuş, iki vitesli Avrupa uygun bulunmamış ve değişken geometrili 
Avrupa önerilmiştir.264  

Değişken geometrili Avrupa, 1990larda önemli olmaya başlamıştır.265 
Fransa eski Başkanı François Mitterrand tarafından Fransa halkına 
31.12.1990 tarihli mesajında gündeme getirilmiştir. Almanya 
Parlamentosu’nun CDU/CSU ikiz partilerinden Alman siyasetçiler Karl 
Lamers ve Wolfgang Schäuble ve Fransa eski Başbakanı Edouvard Balladur 
tarafından geliştirilmiştir.266  

Değişken geometrili Avrupa’yı, Wallace ve Ridley, hareketli Avrupa 
(swing wing Europe) olarak tanımlamıştır.267 Stubb, çekirdek üye devletler 
ve diğer üye devletler arasında sürekli ve geri dönülmez ayırım yapan ve 
uzlaşmaz farklılıklar ortaya koyan esnek bütünleşme türü olarak görmüştür. 
Üye devletler, bütünleşmeyi daha ileri götürmeye muktedir olanlar ve 
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isteyenler; muktedir olanlar, fakat istemeyenler; isteyenler, fakat muktedir 
olmayanlar ve istemeyenler ve muktedir olmayanlar şeklinde ayrılmıştır.268 
Lynch, çekirdek üye devletler grubu ile istemeyen veya muktedir olmayan 
üye devletler arasında sürekli bölünme olarak ifade etmiştir.269 Harmsen, 
belirli politika alanına üye devletlerin farklı katılımına olanak veren 
kurumsal düzenlemeler olarak görmüştür. Tuytschaever, üye devletlerin 
ortak hedefler için anlaşmaya varamadığı ve tüm üye devletlerin mali 
katılımının olmadığı bütünleşme olarak açıklamıştır. Bu açıdan, Topluluğun 
araştırma ve teknolojik gelişme politikasına uygun bulmuştur.270 Areliza’ya 
göre, demokrasi açığı, ekonomik ve parasal birlik ve genişleme ile Birliğin 
baş etmesini sağlamaktadır.271 Wallace ve Ridley’e göre, Topluluk için esnek 
ve seçici işbirliğinin uygulanabileceği alanlar sağlamaktadır. Fransa’nın 
genişlemeye ilişkin olumsuz yaklaşımı ve sanayi alanında işbirliği etkili 
olmuştur. Le Monde’de 13.07.1985 tarihli makalede bir Fransız tarım 
iktisatçısı, ortak tarım politikasında değişken geometrili Avrupa’yı 
savunmuştur.272  

Stubb, değişken geometrili Avrupa’yı teorik esneklik olarak 
tanımlamıştır. Bu bütünleşme ile ilgili ilave altı özellikten söz etmiştir. 
Katılım açısından tüm üye devletler yerine asgari sayıda üye devlet yeterli 
kabul edilmekte; tartışma alanı açısından kararlar, Birlik usullerine göre 
alınmakta ve HAK gerekmemekte; karar açısından kurucu antlaşma içinde 
ikinci sütunda acil durum freni ile nitelikli çoğunluk ile kararlar alınmakta ve 
kurucu antlaşmanın dışında Birlik açısından gayri resmi nitelik taşımakta; 
bütçe açısından idari masraflar hariç katılan üye devletlerin ödediği özel 
bütçe kullanılmakta ve kurucu antlaşmanın dışında Konsey tarafından oy 
birliği ile Topluluk bütçesinin kullanılmasına izin verilmekte; müktesebat 
açısından müktesebatın dışında kalmakta; ve hedefler açısından ortak 
hedeflerin dışında kalmaktadır.273 

Değişken geometrili Avrupa, Avrupa Birliği’nin dışında üye devletler 
arasında oldukça fazladır. Özellikle sanayi, teknoloji ve enerji alanında 
ortaya çıkmaktadır.274 Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın sanayi 
gücü olması karşısında üye devletlerin teknoloji açığını kapatmaya yöneldiği 
Eurospeak kapsamında ortaya çıkmıştır. Zaman içinde Eureka gibi pan-
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Avrupa insiyatifi olarak üye devletlerin bir kısmının veya tümünün 
katılmasını ve katılmayan üye devletlerin katılma olasılığını kapsamıştır.275 
JET, Airbus, Eureka ve Ariane, bunun örneğidir.276 Hassas alanlarda birlikte 
çalışma aracı olarak kullanılmıştır. Piyasa bütünleşmesi yerine makro 
ekonomik politikalara veya parasal uyuma vurgu yapılmıştır.277  

Değişken geometrili Avrupa için Avrupa Birliği’nin içinde ABA 11, 14, 
17, 40, 43, 44 ve 45. maddeler ile ATA 126, 127, 168 ve 306. maddeler, 
örnek olarak verilebilir. ABA 14(7). madde, diplomasi alanında esneklik 
olup, ortak eylemi uygulama güçlüğü çeken üye devlet, çözüm için 
Konsey’e gitmektedir. ABA 17(4). madde, savunma alanında esneklik olup, 
madde uyarınca ikili düzeyde BAB çerçevesinde ve Atlantik İttifakı’nda 
ABA Başlık V’in öngörülmesi ve işbirliğinin etkinliğinin zayıflatılmaması 
koşuluyla iki veya daha fazla üye devlet arasında yakın işbirliği mümkündür. 
Savunma, barışı koruma ve kriz yönetimi açısından BAB, Eurogroup, 
Eurocorps, Euromarfor ve Eurofor, daha derin bütünleşme örneğidir. ABA 
K.7. madde, adalet ve içişlerinde işbirliğinde esneklik olup, madde ile ABA 
Başlık VI’da öngörülen işbirliği ile çelişmediği veya engel olmadığı sürece 
iki veya daha fazla üye devlet arasında yakın işbirliğinin kurulacağı veya 
gelişeceği belirtilmek suretiyle Schengen Anlaşması’na dolaylı atıf 
yapılmaktadır.278  

ATA 126. madde, eğitim ve ATA 127. madde, mesleki eğitim için 
Topluluk eylemini kapsamaktadır. Trans-Avrupa ağları ve kültür alanında 
Topluluk eylemi de bunlara eklenmelidir. Bunlar, Topluluk çerçevesinde, bir 
başka anlatımla, Topluluk içinde işbirliği olarak kabul edilmekte, ortaklaşa, 
bir başka anlatımla, üye devletler arasında uygulanmakta ve Topluluk mali 
desteğine konu olmaktadır.279  

ATA 168. madde, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik alanları hariç 
araştırma programlarında işbirliğini öngörmektedir. ATA 306. madde, 
Benelüks işbirliğine atıf ile üye devletlere genel politika alanında kurucu 
antlaşmanın dışında bütünleşme olanağı vermektedir. Avusturya, Finlandiya 
ve İsveç’in 1994 tarihli Katılım Antlaşması’nın 28 no.lu Bildirisi, Kuzey 
Denizi ülkelerinin yani İskandinav ülkelerinin işbirliğine atıf yapmaktadır.280  
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2.2.1.4. İç İçe Geçmiş Simetrik Halkalar ve İç İçe Geçmiş Simetrik 
Olmayan Halkalar 

CEPR, değişken geometrili Avrupa geliştirilmek suretiyle Almanya 
Parlamentosu’nun CDU/CSU ikiz partilerinden Alman siyasetçiler Karl 
Lamers ve Wolfgang Schäuble tarafından iç içe geçmiş simetrik halkaların 
(concentric circles) ve Fransa eski Başbakanı Edouvard Balladur tarafından 
iç içe geçmiş simetrik olmayan halkaların (eccentric circles) önerildiğini 
belirtmiştir.281 Wallace ve Ridley ise, 17.07.1984’de Swinton konferansında 
Komisyon eski Başkan Yardımcısı Christopher Tugendhat tarafından 
değişken geometrili Avrupa, farklılaştırma, gibi fikirlerden hareketle daha 
yumuşak ve pragmatik bir yaklaşım olarak iç içe geçmiş simetrik halkaların 
önerildiğinden söz etmiştir.282  

Warleigh’a göre, iç içe geçmiş simetrik halkalar kapsamında, 
bütünleşme, futbol ligi benzetmesi ile politikalardan oluşan bölümlere 
ayrılmalıdır. Üye devletler de en az iki gruba ayrılmalıdır.283 Warleigh 
tarafından hard core ve CEPR tarafından core olarak tanımlanan ve 
müktesebat konusunda anlaşmaya varan ve federalizme yönelen çekirdek 
üye devletler, başlangıç noktası olmaktadır. Warleigh tarafından tier ve 
CEPR tarafından periphery olarak tanımlanan çevre üye devletler ise,284  
bütünleşmeye farklı aşamalarla katılmaktadır.285 Çevre üye devletler, 
çekirdek üye devletlere ulaşmak için önce sosyal politika, sonra parasal 
birlik ve nihayet ortak savunma düzenlemelerini kabul etmelidir. Bu 
bütünleşmede bütünleşme sürecine yeni bir politika alanını dâhil etme kararı, 
gelecekte tüm süreci etkileyeceği için her üye devlet için güçlü bir dışsallık 
oluşturmaktadır. İç içe geçmiş simetrik olmayan halkalar ise, CEPR’e göre, 
aynı katılığa sahip değildir. Çevre üye devletlere karşı çekirdek üye devletler 
fikrini esas almaktadır. Her politika alanı bir halka olmakta ve her politika 
alanında işbirliğine katılan ve katılmayan üye devletler bulunmaktadır.286  

2.2.1.5. Çekirdek Avrupa  

Çekirdek Avrupa (hard core Europe), 01.09.1994’te Almanya 
Parlamentosu’nun CDU/CSU ikiz partilerinden Alman siyasetçiler Karl 
Lamers ve Wolfgang Schäuble tarafından önerilmiştir. Öneri ile Avrupa 
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Birliği’nin Maastricht Antlaşması ile öngörülen bütünleşme hedefi için geri 
kaldığı, gelişmeyi gölgeleyen sorunlar çözülmediği sürece Birliğin serbest 
ticaret bölgesine benzeyen gevşek bir yapılanmaya dönüşeceği endişesinden 
söz edilmiştir.287 

Çekirdek Avrupa ile isteme ve muktedir olma bakış açısı ile üye 
devletler arasında çekirdek üye devletler ile çevre üye devletler ayırımı 
yapılmıştır. Çekirdek üye devletler, bütünleşmenin derinleştirilmesini 
isteyen ve muktedir olan üye devletleri kapsamaktadır. Çevre üye devletler 
ise, çekirdek üye devletler grubunu takip etmeyi istemeyen ve muktedir 
olmayan üye devletleri kapsamaktadır.288 

Çekirdek Avrupa, özel politika alanlarında daha fazla bütünleşme 
isteyen ve muktedir olan üye devletlerden oluşan çekirdek üye devletleri 
ifade etmekte olup,289 Lewis’e göre, İtalya hariç beş üye devlete işaret 
etmiştir.290 Wallace’a göre ise, İngilizce hard core, Fransızca noyau dur ve 
Almanca kern Europas ifadeleri, aynı anlamda olup, çekirdek Avrupa 
anlamında AET’nin kurucu üye devletleri için kullanılmıştır. Bu öneri, 
Franko-Alman ortaklığının öncü olduğu Altıların daha hızlı ilerlemeleri için 
ortak taahhüt ve paylaşılan çıkarların genişletilmesidir. Yine, bu öneri, 25-26 
Haziran 1984 tarihli Fontainebleau Avrupa Konseyi öncesinde Fransa ve 
Almanya için itici güç olmuştur.291  

2.2.1.6. Aşamalı Bütünleşme 

Aşamalı bütünleşme (abgestufte integration), 1984’te Stiftung Europa - 
Kolleg Hamburg araştırma projesi ile ortaya konulmuştur. Tuytschaever’e 
göre, Topluluk karar alma sürecinin tıkanmasını önlemek için Almanya eski 
Şansölyesi Willy Brandt ve Belçika eski Başbakanı Leo Tindemans 
tarafından önerilen çok vitesli Avrupa fikrinin geliştirilmesi kapsamında 
özellikle Almanya’da akademik literatürde bir hareketlenme olmuştur.292 
1984’te Stiftung Europa - Kolleg Hamburg tarafından yayımlanan ve 
Eberhard Grabitz tarafından editörlüğü yapılan “Aşamalı Bütünleşme” 
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başlıklı araştırma ile ortaya konulan Almanca abgestufte ve İngilizce 
graduated karşılığı aşamalı bütünleşme, Wallace ve Ridley’e göre, çok 
vitesli Avrupa ve farklılaştırılmış bütünleşmenin bir karışımıdır.293 

Aşamalı bütünleşme için bütünleşmenin amaçları doğrultusunda 
Topluluk düzeyinde hedefler konulması, bazı durumlarda bu hedeflere 
ulaşmak için bazı üye devletlerin önlem alması ve bu hedeflere üye 
devletlerin katılmasına engel oluşturan sosyo - ekonomik farklılıkların 
azaltılması için Topluluk ve üye devlet düzeyinde önlemlerin birleştirilmesi 
gerekli görülmüştür.294 Langeheine ve Weinstock’a göre, aşamalı 
bütünleşmede anlaşmaya varılamaması halinde Konsey tarafından ortak 
hedefler kabul edilir, fakat üye devletlerin, bu hedefleri aynı zamanda 
uygulaması gerekli kılınmaz. Sınırlı sayıda üye devlete ileri gitme izni 
verilirken, daha yavaş üye devletler için önceden belirlenmiş bir süre sınırı 
konulmaz. Katılmayan üye devletler, oylamada yer almaz. Yine, üye 
devletler, önemli çıkarlarının olduğunu düşünmeleri halinde karşı çıkabilir 
ve engelleyebilir.295 

Tuytschaever’e göre, aşamalı bütünleşmenin, mer’i mevzuat (dé lege 
lata) olarak önerilmesi, bir başka anlatımla, kurucu antlaşmada değişiklik 
yapılmadan uygulanacağının varsayılması, bu bütünleşmenin uygulama 
alanını azaltmıştır. Aşamalı bütünleşme, nitelikli çoğunluğun dışında 
tutulmuştur. Ortak pazara engel olmaması ve rekabet koşullarını bozmaması 
için ortak politikaları kapsamamıştır. Üye devletler arasında objektif 
farklılıklara dayanan alanlarda uygulanabilir kılınmıştır. Dolayısıyla, aşamalı 
bütünleşme, ekonomi politikalarının koordinasyonu ve o zamanki AETA 
235. madde ile sınırlanmıştır.296 

2.2.1.7. Farklılaştırılmış Bütünleşme 

Farklılaştırma (differentiation), 19.07.1982’de Stuyvenberg’de 
Komisyon’un görüş teatisi toplantısında ortaya çıkmıştır. Toplantıya 
başkanlık eden Komisyon eski üyesi Antonio Giolitti tarafından Topluluk’ta 
farklılaştırılmış politikanın uygulandığı belirtilmiştir. Üye devletlerin 
Avrupa para sistemi gibi politika alanlarına aynı kapsam ile katılmaması 
örneğinden hareket edilmiştir. Komisyon, Akdeniz genişlemesinin etkilerine 
ilişkin 1982 tarihli ikinci Fresco belgesinde Topluluk’ta yeknesaklığı 
sağlamanın sorunları arttıracağına işaret etmiştir.297  
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Komisyon, farklılaştırmayı incelemek için bir çalışma grubu kurmuştur. 
Bu inceleme grubuna başkanlık eden Komisyon’un Hukuk Servisi’nden 
sorumlu Claus-Dieter Ehlermann tarafından bu konuda bir inceleme 
yayımlanmıştır. Bu incelemenin özeti, Komisyon eski üyesi Frans 
Andriessen tarafından Dooge Komitesi’ne götürülmüştür. Avrupa Tek 
Senedi’nin müzakere sürecinde çok vitesli Avrupa için öneriler yapılmıştır. 
Bu çalışmalar sonucunda Konsey’de makul ölçüde farklılaştırma kabul 
edilmiştir.298 

Giering tarafından yapılan çalışmaya atıfla, Karakaş’a göre, 
farklılaştırma,  Birlik içinde ve dışında gerçekleşebilir. Avrupa Birliği’nin 
üye devleti olmayan fakat sıkı işbirliğine açık ülkeler, bütünleşme sürecine 
dâhil edilebilir.299 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için farklılaştırılmış bütünleşme 
(differentiated integration), Libre de Bruxelles Üniversitesi Avrupa 
Çalışmaları Enstitüsü tarafından 1986’da yayımlanan Eberhard Grabitz’in 
“Farklılaştırılmış Bütünleşme Formülü” başlıklı araştırması ile ortaya 
konulmuştur. Farklılaştırılmış bütünleşme ile üye devletlerin bütünleşmenin 
sonraki aşamasına geçmesine ilişkin kararlar, oy birliği ile alınacaktı. Ortak 
eylemler, katılmak isteyen üye devletler için Komisyon’un önerisi üzerine 
Konsey tarafından benimsenecekti. Bu eylemlere Topluluk hukukunun 
uygulanması, bu üye devletler ile sınırlandırılacaktı. Oy birliği ve nitelikli 
çoğunluk için Konsey’in önerisi esas alınacaktı. Yeni kurumlar tesis 
edilmeyecekti. Katılmayan üye devletler, katılma isteğini her zaman 
bildirebilecekti. Üye devletler, katılmama gerekçesini belirli aralıklar ile 
gözden geçirecekti. Bu eylemlere ilişkin müktesebat, Adalet Divanı’nın 
yetkisi kapsamına dâhil edilecekti. Farklılaştırılmış bütünleşme, yeni politika 
alanları, ekonomi alanındaki politikaların yakınlaştırılması ve ortak 
politikaların bir kısmında uygulanacaktı. Bu alanlar, Parlamento’nun ortak 
karar alma usulüne tabi olacaktı.300 

2.2.1.8. Esnek Bütünleşme 

Esnek bütünleşme (flexible integration), Tuytschaever’e göre, 1996 
HAK tartışmalarında ortaya çıkmıştır.301 CEPR, bu bütünleşmeyi üye 
devletlerden çok bütünleşme kapsamı politikalara odaklanma olarak 
görmüştür. Esnek bütünleşme için anahtar kavramı, ortak temel ve ortaklık 
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olarak belirtmiştir. Ortak temel, üye devletler için bütünleşme açısından 
gerekli görülen politika alanlarını kapsamaktadır. Bunlar, Avrupa Birliği 
üyeliği için asgari gereklilik olarak kabul edilmektedir. Esnek bütünleşme, 
daha fazla bütünleşme için benzer tercihlere sahip üye devletlere farklı 
bütünleşme alanları arasında seçim yapmak suretiyle yeni bütünleşme 
alanları oluşturma olanağı vermektedir.302 Stubb’a göre, esnek bütünleşme, 
bazıları için merkezileştirme ilkesine ve bazıları için merkezileştirmeme 
ilkesine daha yakın durmaktadır.303 

2.2.2. Esnek Bütünleşmenin Uygulamaya Yönelik Türleri 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için öngörülen ve Stubb 
tarafından akademik çalışma ile uygulamaya yönelik olarak nitelenen esnek 
bütünleşme türleri yer almaktadır. 

2.2.2.1. Geçiş Düzenlemeleri  

Geçiş düzenlemeleri veya Stubb’ın ifadesi ile geçiş hükümleri 
(transitional clauses), Stubb’a göre, çok vitesli Avrupa ile benzerlik 
göstermektedir. Stubb, çok vitesli Avrupa’yı teorik esneklik ve geçiş 
hükümlerini uygulamaya yönelik esneklik olarak tanımlamıştır. Geçiş 
hükümleri, uyum sürecinin geçici olduğu varsayımı ile belirli bir politika 
alanına uyum sağlamak için yeni veya eski üye devletler tarafından 
uygulanan geçiş sürecini kapsayan esnek bütünleşme türüdür. Geleneksel 
olarak mevcut olup, Amsterdam Antlaşması ile getirilmemiştir. Çok vitesli 
Avrupa gibi üye devletlerin aynı politika alanlarını eş zamanlı değil farklı 
zamanlar ile uygulamaya karar verdiği bütünleşmedir. Farklılıklar kabul 
edildiği gibi aynı hedeflere tüm üye devletler tarafından zamanında 
ulaşılması öngörülmektedir. Bu haliyle, bütünleşme, zaman ile ilgilidir. 
Stubb, çok vitesli Avrupa için belirlediği altı ilave özelliği geçiş hükümleri 
için de geçerli kılmıştır.304 

Geçiş hükümleri, birincil ve ikincil Topluluk hukukunda bulunmaktadır. 
Çok vitesli Avrupa gibi az riskli bütünleşmeye neden olmaktadır. Amacın 
aynı olması halinde, geçici farklılaştırma, çekirdek üye devletler ve çevre 
üye devletler arasında sürekli ayırım oluşturmaz. Birincil hukukta 1958’den 
itibaren üye devletlere belirli ulusal konularda geçiş süresi tanınmıştır. 
Katılım antlaşmaları ile yeni üye devletler de bu olanaktan yararlanmıştır. 
                                                 
302 Centre for Economic Policy Research, Flexible Integration: Towards a More Effective and 
Democratic Europe, a.g.e., s. 58-60.  
303 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 43. 
304 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 32, 45 ve 46.  
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Avrupa Tek Senedi, bu bütünleşme türünü artırmıştır. İç pazarın aşamalı 
kurulmasına ilişkin AETA 15. madde ve ticaret politikasına ilişkin AETA 
134. madde, geçiş hükümlerini kapsamaktadır. İkincil hukukta da tüzük ve 
yönergeler ile geçiş hükümleri uygulamaya konulabilmektedir.305   

2.2.2.2. Dayanak Hükmü 

Dayanak hükmü (enabling clauses), Stubb’a göre, değişken geometrili 
Avrupa ile benzerlik göstermektedir. Stubb, değişken geometrili Avrupa’yı 
teorik esneklik ve dayanak hükmünü uygulamaya yönelik esneklik olarak 
tanımlamıştır. Dayanak hükmü, Avrupa Birliği’nin kurumsal çerçevesi 
içinde veya dışında kurucu antlaşmalarda belirlenen koşullara uygun politika 
ve programlar için daha fazla bütünleşme isteyen ve muktedir olan üye 
devletler için bütünleşmeyi olanaklı kılan esnek bütünleşme türüdür. Bu 
bütünleşme, alan ile ilgilidir. Birlik içinde ve dışında çok sayıda politika 
alanında kurucu antlaşmalarda belirtilen belirli koşullara tabidir. Stubb, 
değişken geometrili Avrupa için belirlediği altı ilave özelliği dayanak hükmü 
için de öngörmüştür.306    

2.2.2.3. Duruma Göre Esneklik 

Duruma göre esneklik (case by case flexibility), Stubb’a göre, seçmeli 
Avrupa ile benzerlik göstermektedir. Stubb, seçmeli Avrupa’yı teorik 
esneklik ve duruma göre esnekliği uygulamaya yönelik esneklik olarak 
tanımlamıştır. Duruma göre esneklik, bir kararı oylamaktan imtina etme 
veya kararın Avrupa Birliği’ni taahhüt altına soktuğunu ve kararı 
uygulamayacağını beyan etme olasılığına izin veren esnek bütünleşme 
türüdür. Amsterdam Antlaşması ile getirilmiştir. Antlaşma’da yapıcı 
çekimserlik olarak görülen bu bütünleşme türü, karar alma usulü ve esneklik 
arasında karma yapıdadır. Stubb, seçmeli Avrupa için belirlediği altı ilave 
özelliği duruma göre esneklik için de geçerli kılmıştır.307  

2.2.2.4. Önceden Tanımlanmış Esneklik  

Önceden tanımlanmış esneklik (pre-defined flexibility), Stubb’a göre, 
seçmeli Avrupa ile benzerlik göstermektedir. Stubb, seçmeli Avrupa’yı 
teorik esneklik ve önceden tanımlanmış esnekliği uygulamaya yönelik 
esneklik olarak tanımlamıştır. Önceden tanımlanmış esneklik, sadece 
HAK’ta ve oy birliği ile tesis edilebilir. Bu kurala istisna olarak 11-12 Aralık 
1992 tarihli Edinburgh Avrupa Konseyi’nde gündeme getirilen ve 
Maastricht Antlaşması ile kurucu antlaşmaya dâhil edilen vatandaşlık, 

                                                 
305 Stubb, a.g.e., s. 46-48.  
306 Stubb, a.g.e., s. 32, 33, 48, 49, 123 ve 124.  
307 Stubb, a.g.e., s. 33, 52, 53 ve 148.  
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ekonomik ve parasal birlik ve adalet ve içişleri alanlarında Danimarka’ya 
tanınan hariç tutulmalar belirtilebilir. Stubb, seçmeli Avrupa için belirlediği 
altı ilave özelliği önceden tanımlanmış esneklik için de öngörmüştür. 
Önceden tanımlanmış esneklik, kurucu antlaşma yürürlüğe girdiğinde 
uygulanmak üzere özel bir alan için hedefi ve amacı dâhil tüm unsurları 
kurucu antlaşma ile tespit edilmiş esnek bütünleşme türüdür.308 Hanf 
tarafından “özel istisna” olarak ifade edilmiştir.309 

2.3. Esnek Bütünleşme Türlerinin Sınıflandırılması ve 
Karşılaştırılması  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için öngörülen esnek bütünleşme 
ile ilgili kavramların çeşitliliği ve çokluğu, esnek bütünleşmenin 
anlaşılmasını daha zor hale getirmektedir. Warleigh’a göre, çok vitesli 
Avrupa daha fazla kullanılmış ve seçmeli Avrupa ile alay edilmiştir.310 
Stubb’a göre, çok vitesli Avrupa ve değişken geometrili Avrupa, benzer 
olup, AB’nin bütünleşme sürecinin başlangıcından beri bu süreçte yer 
almıştır.311 Aşağıda esnek bütünleşme türlerinin sınıflandırılmasına ilişkin 
çalışmalar ve bu türlerin karşılaştırılması üzerinde durulmuştur. 

2.3.1. Esnek Bütünleşme Türlerinin Sınıflandırılması 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için öngörülen esnek bütünleşme 
türlerini sınıflandırmaya ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Warleigh tarafından 
ifade edildiği üzere, esnek bütünleşmeye ilişkin sınıflandırma çalışmaları, 
terminolojisine ilişkin çokluk gibi oldukça farklılık göstermektedir.312 Stubb, 
sınıflandırmanın, esnek bütünleşme kavramlarının anlaşılmasını sağlayan bir 
yöntemi ortaya koyduğunu vurgulamıştır. Stubb’a göre, esnek bütünleşme, 
farklı politika alanlarında farklı bütünleşme unsurları ile farklı üye devletler 
için farklı zamanlara işaret etmektedir.313  

Wallace gibi bazıları, esnek bütünleşmenin sonuçlarına odaklanan bir 
sınıflandırma yapmıştır. Esnek bütünleşme kavramlarının ortak veya farklı 
bir sonuç oluşturması üzerinde durmuştur.314 Metcalfe, Ehlermann ve Stubb, 

                                                 
308 Stubb, a.g.e., s. 33, 52, 53, 134 ve 135.  
309 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 17.  
310 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 9.  
311 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 54.  
312 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 9.  
313 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 44.  
314 Er, The Evolving of Flexible Integration within the European Union: A Tool for Managing 
Diversity?, a.g.e., s. 7.  
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zaman, alan ve konu değişkenlerini esas alan bir sınıflandırma yapmıştır.315 
Stubb, bu değişkenlere ilişkin temel kavramları belirlemiş ve temel 
kavramların alt kavramları açısından bir sınıflandırma ile esnek bütünleşme 
kavramlarını liste haline getirmiştir. Stubb, teorik ve uygulamaya ilişkin 
terminoloji ayırımı yapmış ve bunların arasındaki ayırımın kesin olmadığını 
belirtmiştir. Teorik açıdan çok vitesli Avrupa, değişken geometrili Avrupa 
ve seçmeli Avrupa şeklinde bir sınıflandırma yapmıştır. Uygulamaya ilişkin 
terminolojiyi, Amsterdam Antlaşması ile esnekliğin kurucu antlaşmalar 
kapsamına alınmasından bahisle çok vitesli Avrupa için geçiş hükümleri, 
değişken geometrili Avrupa için dayanak hükmü ve seçmeli Avrupa için 
duruma göre esneklik ve önceden tanımlanmış esneklik olarak 
belirlemiştir.316 Olsen de Stubb’ın yaklaşımını benimsemiş ve bu esnek 
bütünleşme türlerinin özelliklerini ve örneklerini bir tablo haline 
getirmiştir.317 Herolf, zaman ve konu açısından bir sınıflandırma yapmıştır. 
Bu çalışma, Stubb ve Ehlermann’ın yaptığı sınıflandırmaya 
benzemektedir.318  

Warleigh, esnek bütünleşme ile ilgili üç temel türden söz etmiş ve 
bunları, çok vitesli Avrupa, iç içe geçmiş simetrik halkalar ve seçmeli 
Avrupa olarak ortaya koymuştur. Bu esnek bütünleşme türleri arasında 
farklılaştırma derecesi ve kabul edilme süresine göre bir ayırım yapmıştır. 
Farklılaştırmanın temel nedenini politika uygulama kabiliyeti açısından 
açıklamıştır. Farklı şekillerde yorumlandığı gerekçesi ile değişken geometrili 
Avrupa yerine iç içe geçmiş simetrik halkaları kullanmayı tercih etmiştir.319  

Arsava, esnek bütünleşme için farklı bir bakış açısı benimsemiş ve 
akademik ve siyasi tartışmalara göre hukuk için farklılaştırma ve siyaset için 
çok vitesli Avrupa, değişken geometrili Avrupa ve seçmeli Avrupa ayırımı 
yapmıştır.320 

                                                 
315 Er, The Evolving of Flexible Integration within the European Union: A Tool for Managing 
Diversity?, a.g.e., s. 7 ve Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, 
Nice and Beyond, a.g.e., s. 44.  
316 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 31 ve 57.  
317 Olsen, Laura Lund, “Flexible Integration and the Constitutional Treaty: An Instrument 
with Little Purpose?”, Finn Laursen (der.), The Rise and Fall of the EU’s Constitutional 
Treaty (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), s. 485 ve 486.  
318 Er, The Evolving of Flexible Integration within the European Union: A Tool for Managing 
Diversity?, a.g.e., s. 7.  
319 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., dipnot 7, s. 9 
ve 10.  
320 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 24.  
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Piris, esnek bütünleşme veya farklılaştırılmış bütünleşme yerine 
Avrupa’nın farklı hızlarda çalışmasına ilişkin siyasi yaklaşımları tanımlayan 
ifadeler şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Çok vitesli Avrupa, seçmeli 
Avrupa ve iki vitesli Avrupa’dan söz etmiştir. Çok vitesli Avrupa altında iki 
grup oluşturmuştur.321  

Stubb tarafından yapılan sınıflandırmayı esas alarak,322 İngilizce, 
Almanca ve Fransızca terminoloji ile siyasetçiler tarafından ortaya konulan 
esnek bütünleşme türlerini aşağıdaki şekilde tablo haline getirebiliriz: 

Tablo 1 - Esnek Bütünleşme Türleri 

Değişkenler Zaman Alan Konu 

Temel Kavramlar Çok Vitesli Avrupa 
Değişken Geometrili 
Avrupa 

Seçmeli Avrupa 

Tanım 

Ortak hedeflere 
uyumun diğer üye 
devletler tarafından 
daha sonra sağlanacağı 
varsayımı ile daha fazla 
bütünleşmenin hem 
isteyen hem muktedir 
olan çekirdek üye 
devletler ile sağlandığı 
farklılaştırılmış 
bütünleşme türü. 

Çekirdek üye devletler ve 
bütünleşmenin dışında 
kalan üye devletler 
arasında sürekli ve 
değişmeyen farklılığa 
izin veren ve 
bütünleştirici yapı içinde 
farklılıkları kabul eden 
farklılaştırılmış 
bütünleşme türü. 

Üye devletlerin az 
sayıda ortak hedef ile 
bir listeden katılmak 
istediği politika 
alanına ilişkin seçim 
yapabildiği 
farklılaştırılmış 
bütünleşme türü. 

Alt/İlgili 
Kavramlar 

İngilizce 
Two Speed 
Step by Step 
Graduated 
Integration 
Differentiation 
Hard Core 
Variable Speed 
Flying Geese 
Orchestrating Europe 
Fransızca 
Plusieurs Vitesses 
Deux Vitesses 
Intégration 
Echelonnée 
Directoire 
Almanca 
Abgestufte Integration 
Kern 
Harter Kern 
Fester Kern 
Kerneuropa 
Teilintegration 

İngilizce 
Concentric Circles 
Opt In 
Opt Up 
Two Tier 
Multi Tier 
Two Level 
Multi Level 
Variable Differentiation 
Swing Wing 
Circles of Solidarity 
Many Circles 
Imperial Circles 
Restrained 
Differentiation 
Multi Track 
Two Track 
Multi Floor 
Two Floor 
Structural Variability 
Fransızca 
Cercles 
Concentriques 
Géométrie Variable 

İngilizce 
Pick and Choose 
Overlapping Circles 
Opt In 
Opt Out 
Opt Down 
Bits and Pieces 
Ad Libitum 
Integration 
Fransızca 
À la Carte 
Ad Libitum 
Almanca 
A la Carte 
Ad Libitum 

                                                 
321 Piris, The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?, a.g.e., s. 65-70.  
322  Stubb, “A Categorization of Differentiated Integration”, a.g.e., s. 285 ve 286.  
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Plusieurs Niveaux 
Plusieurs Etages 
Plusieurs Voies 
Variante Unionaire 
Deux niveaux 
Plusieurs Niveaux 
Noyau Dur 
Noyau Solide 
Directoire 
Différenciation 
Restreinte 
Avant Garde 
Almanca 
Abgestufte 
Integration 
Harter/Fester Kern 
Kerneuropa 
Teilintegration 

Örnekler 

 
 
EPB 
ATA 7c, 36, 100, 115, 
130t maddeleri  
Katılım antlaşmaları 
Geçiş süreleri 
 

AIRBUS 
ESA 
ARIANE 
JET 
Schengen Anlaşması 
EPB 
BAB 
Eurocorps 
Eurofor 
Euromafor 
Eureka 
ABA J.3/7, J.4/5, K.7, 
130K maddeleri 

İngiltere ve Sosyal 
Protokol 
İngiltere ve EPB 
Danimarka ve EPB 
Danimarka ve 
savunma 
Danimarka ve 
vatandaşlık 
ERDF 
ESPRIT 
İrlanda ve kürtaj 

Kavramın Yapısı Uluslarüstü 
Uluslarüstü / 
Hükümetlerarası 

Hükümetlerarası 

Müktesebat ile 
Bağlantısı 

İçinde Dışında İçinde/Dışında 

Eski Sütunlu Yapı 
ile Bağlantısı 

Esasen Sütun I Esasen Sütun II ve III Sütun I, II ve III 

Fikri Ortaya 
Koyan Kişiler / 
Kurumlar 

Brandt 
Tindemans  
Dooge Komitesi 

Fransa Devlet Planlama 
Teşkilatı 
Delors 

 
Dahrendorf 
 

Kullanan Kişiler 

Brandt 
Tindemans 
Lamers/Schäuble 
Westendorp  

Tardy 
Delors 
Lamers/Schäuble 
Maillet/Velo 
Quermonne 
Kohl/Chirac 

Dahrendorf 
Major 
Thatcher 

İlgili Teori 
Neofonksiyonalizm 
Neofederalizm 
Federalizm 

Neofonksiyonalizm 
Fonksiyonalizm 
Realizm 

Fonksiyonalizm 
Realizm 
Neorealizm 

Bütünleşme 
Tutumu 

Maksimalist Maksimalist / Minimalist Minimalist 
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2.3.2. Esnek Bütünleşme Türlerinin Karşılaştırılması 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için öngörülen esnek 
bütünleşme türleri arasında Stubb tarafından yapılan sınıflandırma esas 
alınmak suretiyle yapılacak karşılaştırma ile AB için nasıl bir bütünleşmenin 
tasarlandığı ortaya konulacaktır.  

Esnek bütünleşme türlerinden çok vitesli Avrupa ve seçmeli Avrupa, 
esnek bütünleşmenin iki uç noktasında yer almaktadır. Çok vitesli Avrupa, 
uygun zamanda tüm üye devletlerin ulaşacağı uluslarüstü ortak hedefler, tek 
kurumsal çerçeve ve müktesebatı koruyan bütünleşme türüdür. Seçmeli 
Avrupa ise, ortak hedeflerin ulusal çıkarlara uygun olarak gözden 
çıkartılması nedeniyle bir üye devletin katılacağı politika alanını seçmeye 
muktedir olduğu hükümetlerarası bütünleşme türüdür. Çok vitesli Avrupa, 
zaman ve seçmeli Avrupa, konu odaklıdır. Çok vitesli Avrupa ve seçmeli 
Avrupa arasındaki benzerlik, her iki esneklik türünün önceden tanımlanmış, 
bir başka anlatımla, HAK’ta belirlenmiş olmasıdır.323  

Çok vitesli Avrupa ve seçmeli Avrupa arasındaki farklılık, Parlamento 
tarafından 1985 tarihli çalışmada, yolcu treni benzetmesi ile açıklanmıştır. 
Çok vitesli Avrupa, iki yolcu treninin aynı hareket istasyonunda yan yana 
durduğu, aynı varış istasyonu için çıkış beklediği, hareket ve varış 
noktalarının aynı olduğu, sadece yolculuk hızlarının farklı olduğu ve 
yolcular tarafından bu durumun kabul edildiği bütünleşmedir. Seçmeli 
Avrupa ise, öncekinin tersine yolcu trenleri için aynı varış istasyonunun 
öngörülmediği bütünleşmedir.324  

Seçmeli Avrupa, özel politika alanlarına odaklanmakta ve çok vitesli 
Avrupa ve değişken geometrili Avrupa arasındaki çelişkiye dayanmaktadır. 
Çok vitesli Avrupa, üye devletlerin belirlenmiş sürede yeteneğine göre uyum 
sağlayacağı ortak hedefleri tanımlayarak ve değişken geometrili Avrupa, 
muhtelif bütünleşme unsurları ve şekillerine göre üye devletlerin 
farklılaştırılmasını kurumsallaştırarak bir çelişki oluşturmaktadır.325  

Değişken geometrili Avrupa, çok vitesli Avrupa ve seçmeli Avrupa 
arasında bir orta yol olmaktadır. Üye devletler, farklı üyelik derecesini 
seçmekte ve Birlik’te gerçekleştirilen bütünleşmeden elde edilen kazanımları 
korumaktadır. Çekirdek üye devletler ve çevre üye devletler arasında 
farklılığı sürekli kılacak şekilde bütünleşme unsurları oluşturarak alan 
açısından farklılaştırmaya neden olmaktadır. Değişken geometrili Avrupa, 
seçmeli Avrupa ile karşılaştırıldığında çok daha bütünleştiricidir. Değişken 

                                                 
323 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 52 ve 54.  
324 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 160. 
325 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 52.  
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geometrili Avrupa, tüm üye devletlerin kabul etmesi gereken asgari ortak 
hedefler ile belirli politika alanında daha derin bütünleşme için öncülük 
yapan bir çekirdek Avrupa oluşturabilir, oysa, seçmeli Avrupa, genellikle 
ulusal egemenliğe girmeyen alanlarda çeşitli işbirliği olanakları 
sunmaktadır.326 

 Değişken geometrili Avrupa ve seçmeli Avrupa arasındaki temel 
ayırım, değişken geometrili Avrupa ile belirli bir politika alanında yani 
belirli bir politika alanı kapsamında, örneğin, Schengen Anlaşması için daha 
fazla bütünleşme isteyen üye devletlere dâhil edilme veya hariç tutulma 
sağlanmasıdır. Seçmeli Avrupa ise, belirli bir politika alanından yani belirli 
bir politika alanının kapsamından, örneğin, Sosyal Protokol için İngiltere’ye 
hariç tutulmanın tanınmasıdır. Değişken geometrili Avrupa, kimin 
bütünleştirdiği ve seçmeli Avrupa, kimin bütünleştirdiğinin yanı sıra neyin 
bütünleştirildiği ile ilgilidir. Bu açıdan, alan ve konu açısından bir 
karışımdır. Değişken geometrili Avrupa, kimin neye dâhil edildiğini ve 
seçmeli Avrupa, kimin neden hariç tutulduğunu tanımlamaktadır. Değişken 
geometrili Avrupa’nın seçmeli Avrupa ile benzerliği, kimin bütünleştirdiği 
ile ilgili olmasıdır. Değişken geometrili Avrupa ve seçmeli Avrupa 
arasındaki sınırın tespit edilmesi zor olmakla birlikte, Stubb’a göre ortak 
hedeflerin derecesi327 ve Ehlermann’a göre istisnaların kapsamı, farklılık için 
belirleyici olmaktadır.328  

Değişken geometrili Avrupa, müktesebat kapsamında tesis edilmekte 
veya kurucu antlaşmaların dışında çözüm sunmaktadır. Çok vitesli Avrupa, 
mevcut müktesebatı korumakta ve Topluluk/Birlik dışında bütünleşme 
öngörmemektedir. Kimin bütünleştirdiği ve neyin bütünleştirildiği sorusu, 
çok vitesli Avrupa ile ilgili değildir; çünkü er veya geç tüm üye devletler, 
ortak hedeflerin tesis edildiği her alandaki oluşuma katılacaktır. Çok vitesli 
Avrupa için zaman açık değişken iken, alan ve konu arasındaki ayırım daha 
bulanıktır.329 Seçmeli Avrupa, konu açısından serbesti öngördüğünden, her 
alanda işbirliği mümkün olup, hukuki ve politik bir Birlik oluşturma amacı 
taşımamaktadır.330 Değişken geometrili Avrupa, önceden tespit edilmemesi 
nedeniyle çok vitesli Avrupa ve seçmeli Avrupa ile farklılık 
göstermektedir.331 

                                                 
326 Stubb, a.g.e., s. 54 ve 55.  
327 Stubb, a.g.e., s. 55.  
328 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 35. 
329 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 55.  
330 Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği Tartışması: AB - Türkiye İlişkilerinde Aşamalı 
Entegrasyon”, a.g.e., s. 9 ve 10. 
331 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 55.  
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Stubb tarafından üzerinde durulduğu üzere, çok vitesli Avrupa, 
değişken geometrili Avrupa ve seçmeli Avrupa ile ilgili diğer altı özellik 
olan katılım, tartışma alanı, karar, bütçe, müktesebat ve hedefler 
incelendiğinde, şu gözlemler yapılabilir: Katılım açısından çok vitesli 
Avrupa, nihai hedef aynı olduğu için tüm üye devletlere açık, değişken 
geometrili Avrupa, kurucu antlaşma içinde üye devletlerin en az yarısını 
gerektirmekte ve seçmeli Avrupa, sıklıkla en fazla üç üye devlete 
verilmektedir. Tartışma alanı açısından çok vitesli Avrupa ve seçmeli 
Avrupa, yapıcı çekimserlik hariç genellikle HAK’ta kararlaştırılmakta ve 
değişken geometrili Avrupa, Amsterdam Antlaşması ile Birliğin olağan karar 
alma usulünde yapılabilmektedir. Karar açısından çok vitesli Avrupa ve 
seçmeli Avrupa, oy birliği ve değişken geometrili Avrupa, ikinci sütunda 
acil durum freni ile nitelikli çoğunluk gerektirmektedir. Bütçe açısından çok 
vitesli Avrupa, Topluluk bütçesini ve değişken geometrili Avrupa ve seçmeli 
Avrupa, Konsey’in oy birliği ile farklı karar vermesi hariç katılan üye 
devletlerin oluşturduğu özel bütçeyi kullanmaktadır. Müktesebat açısından 
çok vitesli Avrupa, müktesebatı korumakta, değişken geometrili Avrupa, 
müktesebatı daha ileri götürmekte ve seçmeli Avrupa, müktesebatı 
zayıflatmaktadır. Hedefler açısından çok vitesli Avrupa, ortak hedefleri 
korumakta, değişken gometrili Avrupa, ortak hedefleri ileri götürmekte ve 
seçmeli Avrupa, ortak hedefleri zayıflatmaktadır.332 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci ve bu sürecin zaman içinde 
kaydettiği gelişme, esnek bütünleşme türleri açısından değerlendirildiğinde, 
AB’nin bütünleşme süreci açısından farklı esnek bütünleşme türlerinin 
yansımaları ortaya çıkmaktadır. Schengen Anlaşması, akdedilmesi ile 
değişken geometrili Avrupa; Amsterdam Antlaşması ile çok vitesli 
Avrupa;333 ve İngiltere ve İrlanda’nın Schengen Alanı’na dâhil olmaması ile 
seçmeli Avrupa niteliği göstermektedir. Ekonomik ve parasal birlik, 
Maastricht Antlaşması ile çok vitesli Avrupa; Yunanistan gibi bir üye 
devletin uyum kriterlerini yerine getirememesi ile değişken geometrili 
Avrupa; ve İngiltere, Danimarka ve İsveç’in tek paranın üçüncü aşamasına 
katılmaması ile seçmeli Avrupa örneği olmaktadır.334 

2.4. Kurucu Antlaşmalarda Benimsenen Esnek Bütünleşme Türü 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde bütünleşmenin ileri 
götürülmesi için esnek bütünleşmenin teorik türlerinin benimsenip 
benimsenmediği üzerinde durulacaktır. 

                                                 
332 Stubb, a.g.e., s. 56.  
333 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 39.  
334 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 47.  
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Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde 1970lerde seçmeli Avrupa için 
bir dönüşüm talebi olmuştur. Seçmeli Avrupa, 1965 boş sandalye krizinde 
Fransa eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’ün Fransa’nın ulusal 
egemenliğini savunması nedeniyle AB’de ortaya çıkan tıkanıklık için çözüm 
olarak görülmüştür. AB’nin çok vitesli Avrupa’ya doğru kaymasına yönelik 
de birkaç eğilim olmuştur. Çok vitesli Avrupa, politika hedeflerinin 
karşılanması ile derinleşmenin ve yeni üye devletlerin katılması ile 
genişlemenin sağlanmasında ortaya çıkan tıkanıklık için çözüm olarak 
görülmüştür.335 

1980lerde İngiltere, Avrupa Birliği’nin yönetişim ilkesi olması halinde 
AB’nin bütünleşme sürecinde üye devlet olarak etkisini kaybedeceği 
endişesi ile esneklik türlerine karşı çıkmıştır. İngiltere’nin bütünleşme 
sürecinin hızını tespit etmede etkili olamama ve istemediği politika 
alanlarının bütünleşmeye dâhil edilmesi ile ilgili tereddütleri vardı. 
Maastricht Antlaşması sırasında seçmeli Avrupa fikrine kaymasına rağmen 
bütünleşmenin derinleştirilmesine ilişkin olumsuz tutumunda değişiklik 
olmamıştır. Ancak, İngiltere’nin bu tutumu, çok vitesli Avrupa için 
Almanya’nın ve iç içe geçmiş simetrik halkalar için Fransa’nın desteğini 
etkilemiştir. Maastricht Antlaşması, Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde 
Fransa’nın görüşüne uygun olarak ekonomik ve siyasi birlik için esnek 
bütünleşmeye olanak tanıyacak şekilde hazırlanmıştır. İngiltere, 
bütünleşmeyi derinleştirecek esnekliği istemezken, öncülük yapan grubun 
dışında kalarak etkisini yitirmekten de korkmuştur. Maastricht Antlaşması, 
sütunlu yapı kurmuş, hariç tutulma ile para birliği için ayrıntılı zaman 
çizelgesi ve koşul oluştururken siyasi birliğe doğru gelişmeyi sınırlamıştır.336  

1990larda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esnek 
bütünleşmenin gelişimi açısından önemli adımlar atılmıştır. Maastricht 
Antlaşması’nda sütunlu yapı ile AB’nin bütünleşme süreci, esnekliğe resmen 
kapıyı açmıştır. Esneklik, ilke olarak öngörülmemiş ve günlük politika 
yapımında bir araç olarak esnekliğin kullanılmasına ilişkin bir kural 
oluşturulmamıştır. Ancak, hariç tutulma ile uygulama açısından önemli bir 
değişiklik yapılmıştır. Esneklik, yeni anlaşmalar konusunda mutabakat için 
bir tercih olarak görülmüştür.337 Lynch, Antlaşma’nın çok vitesli Avrupa, 
değişken geometrili Avrupa ve seçmeli Avrupa özelliklerini taşıyan 
hükümleri olduğunu belirtmiştir.338 Smith, Antlaşma’nın üye devletler 
tarafından onaylanması sürecinde 02.06.1992’de Danimarka’da red çıkan 

                                                 
335 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 14.  
336 Warleigh, a.g.e., s. 15.  
337 Warleigh, a.g.e., s. 15 ve 43.  
338 Lynch, “Flexibility and Closer Cooperation: Evolution or Entropy?”, a.g.e., s. 205. 
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halk oylaması ve İngiltere’nin onaylamaya ilişkin isteksizliğini takiben iki 
vitesli Avrupa’nın ortaya çıktığını ifade etmiştir. Bu bütünleşme, 
derinleşmeye katılan üye devletlerden oluşan çekirdek üye devletler ile 
derinleşmeye katılmayan Danimarka ve İngiltere’den oluşan iç içe geçmiş 
simetrik halkalardan oluşan üye devletleri kapsamıştır.339 

1996-97 HAK sırasında esnek bütünleşme konusunda farklılaştırmanın 
teorik türleri üzerinde durulmuştur. HAK’ta tartışma konusu yapılan üç 
temel tür, çok vitesli Avrupa, seçmeli Avrupa ve değişken geometrili Avrupa 
olmuştur.340 Çok vitesli Avrupa, istisnaya izin vermesi nedeniyle ortak 
hedefleri korumada başarısız bulunmuştur. Seçmeli Avrupa, üye devletlerin 
seçmek suretiyle politikaya katılması ile341 siyasi çıkarlar gibi ulusal 
çıkarların bütünleşme amaçları ve ilkelerinin önüne geçmesi nedeniyle kabul 
edilmemiştir.342 Değişken geometrili Avrupa, istemeyen veya muktedir 
olmayan üye devletleri hariç tutması nedeniyle benimsenmemiştir.343  

Stubb ve Warleigh’a göre, bu esnek bütünleşme türleri esas alınmak ve 
esnek bütünleşme aracı için bir terminoloji oluşturulmak suretiyle 
Amsterdam Antlaşması ile esneklik, kurucu antlaşmalarda ilke olarak 
kurumsallaşmıştır.344 Amsterdam Antlaşması’nda “yakın işbirliği” ve Nice 
Antlaşması’nda “güçlendirilmiş işbirliği” adı ile benimsenen esneklik aracı 
kapsamında esnek bütünleşmenin teorik türlerinin etkileri, başka bir 
anlatımla yansımaları, ikinci bölümün ikinci ve üçüncü kısımlarında ayrıntılı 
olarak incelenmiştir.  

3. Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Süreci Açısından Esnek 
Bütünleşmenin Oluşması Kapsamında Avro Krizi Bağlamında Avrupa 
Birliği’nin Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci, üye devletler ve kurucu 
antlaşmalar olmak üzere iki temel unsur ile şekillenmektedir. Genişleme ile 
üye devletlerin sayısı ve derinleşme ile kurucu antlaşmaların kapsamı 
artmaktadır. Bu bütünleşme süreci, üye devletlerin kurucu antlaşmalar ve 
kurucu antlaşmaların tadilleri ile ulusal yetkilerini AB lehine terk ettiği ve 

                                                 
339 Smith, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, a.g.e., s. 111 ve 
112. 
340 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 43.  
341 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 150 ve 162.  
342 Wessels, “Flexibility, Differentiation and Closer Cooperation”, a.g.e., s. 80.  
343 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 49.  
344 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 42 ve Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 9.  
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AB’nin üye devletler adına hareket ettiği bir süreçtir. Sürecin devam 
ettirilebilmesi, üye devletlerden yeni ulusal yetkilerin AB’ye devredilmesi ve 
sürecin daha etkin işleyebilmesi, sürece ilişkin muhtelif niteliklerin üçüncü 
ülkelere kabul ettirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu şekilde çalışan 
bütünleşme sürecinde esnek bütünleşmenin nasıl ortaya çıktığının sürecin 
sürdürülebilmesi ve daha etkin işleyebilmesi bağlamında incelenmesi önemli 
olmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin korunması için sonraki 
bütünleşme adımının sürece dâhil edilmesinin gerekliliği, karar alma 
usulünde etkisi nedeniyle derinleşme ve genişleme ikileminin ortadan 
kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu ikilem, üye devletler arasında yeknesak 
uygulama olmadan bütünleşme çabalarına, bir başka anlatımla, esnek 
bütünleşmeye yol açmaktadır. Bu kapsamda üye devletler arasında yeknesak 
uygulama olmadan bütünleşme sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda 
üye devletlerde siyasi düzeyde “çok vitesli Avrupa” gibi dikkat çekici 
muhtelif tanımlamalar ile teorik yöntem arayışları ortaya çıkmaktadır. Üye 
devletlerin siyasetçilerinin bu yöntem arayışları, akademik çevrede 
tartışılmakta, Birlik üzerinde etkili olmakta ve kurucu antlaşmalara kurucu 
antlaşmaların tadil antlaşmaları ile esnek bütünleşme oluşturan hukuki 
araçlar olarak yansımaktadır. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde derinleşme için çözüm 
arayışlarında zaman, alan ve konu açısından farklı aşamalar olmakla birlikte 
nihai olarak tüm üye devletlerin bütünleşmeye katılması gerektiğinin önemli 
olduğu vurgulanmalıdır. Bu açıdan, bütünleşme sürecinin nasıl olması 
gerektiğini açıklayan teorik yöntemlerden, Arsava tarafından belirtildiği 
üzere, değişken geometrili Avrupa ve seçmeli Avrupa, siyasi ve hukuki 
olarak Birlik hedefini dikkate almamaktadır. Bu esnek bütünleşme türleri, 
üye devletlere katılmak istediği bütünleşme alanını serbestçe belirleme hakkı 
vermektedir.345 Bu nedenle, çok vitesli Avrupa, AB’nin bütünleşme süreci 
için daha fazla önerilmektedir. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci açısından teori ve uygulama 
arasında farklılık vardır. Akademisyenler, AB’nin bütünleşme sürecine 
ilişkin teorik çerçeve ve analiz araçları sağlamaktadır. AB’nin bütünleşme 
sürecinin uygulayıcıları ise, Birliğin işleyişi üzerinde durmakta ve analiz 
etmenin yararlı olabileceğini unutmaktadır. Stubb tarafından vurgulandığı 
üzere, esneklik literatürünün çoğunlukla akademik olmadığını belirtmek 
gerekir. Esneklik, siyasetçiler tarafından ortaya konulan bir konu olmuştur. 

                                                 
345 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 11. 
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Akademisyenler, sonra müdâhil olmuş ve tartışmaları sınıflandırmaya 
çalışmıştır.346  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için teorik esnek bütünleşme 
türleri ile çözüm bulma çabaları, kurucu antlaşma tadili ile esnek 
bütünleşmenin muhtelif hukuki araçları olarak ortaya çıkmaktadır. Daha kısa 
ifade etmek gerekirse, teorik esnek bütünleşme türleri, esnek bütünleşmenin 
hukuki araçlarına yol açmaktadır. Bir başka anlatımla, kurucu antlaşmalara 
alınan esnek bütünleşmenin hukuki aracından hareketle kurucu antlaşma 
tadilinin hangi esnek bütünleşme türünden etkilendiği ve bütünleşme 
sürecinin derinleşmesi ile nasıl bir bütünleşmenin benimsendiği ortaya 
konulabilir. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin sürdürülebilmesi için, yukarıda 
ifade edildiği üzere, kurucu antlaşma tadili ile üye devletlerin ulusal 
yetkilerinden AB lehine feragat etmeleri, başka bir anlatımla, üye 
devletlerden AB lehine yetki devredilmesi ve AB’nin uygulama alanının 
arttırılması gerekmektedir. Ancak, üye devletlerin bu konuda istekli 
olmaması, kurucu antlaşmalarda olan ve tadillerinde korunan fiili (de facto) 
ve özel amaçlı (ad hoc) bütünleşme araçlarına yol açmaktadır. Kurucu 
antlaşmalar ile esasları belirlenmiş bütünleşme aracı da bunlara eklenmelidir. 
Bu bütünleşme araçları, üye devletler arasında farklı uygulamaya neden 
olmakta ve esnek bütünleşme ortaya çıkarmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin lehine yetki devrini üye devletlerin istememesi, 
AB’nin bütünleşme sürecinin dışında kimi zaman üçüncü ülkelerin de yer 
aldığı üye devletler arasında işbirliğine yol açmaktadır. AB’nin bütünleşme 
sürecinin dışında gelişen üye devletler arası bu işbirliği ile ilgili olarak iki 
durumdan söz edilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, kurucu 
antlaşmalar ile öngörülmeyen bir bütünleşme alanından kaynaklanmaktadır. 
Üye devletlerin tümünün kurucu antlaşma tadili ile AB bütünleşmesi dışında 
olan bir alanı bütünleşme sürecine dâhil edememesi ve bu alanda bazı üye 
devletlerin kurucu antlaşmaların dışında bütünleşmesi ile ortaya çıkmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin dışında üye devletler arasında 
işbirliğine ilişkin ikinci durum, birinci durumun tersine kurucu antlaşmalar 
ile öngörülen bir bütünleşme alanından kaynaklanmaktadır. Üye devletlerin 
tümünün kurucu antlaşma tadili veya kurucu antlaşmaya istinaden ikincil 
hukuk araçları ile AB bütünleşmesine konu bir alanın uygulanmasına ilişkin 
sorunların giderilmesi için yeni bir alanı bütünleşme sürecine dâhil 
                                                 
346 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 42. Esneklik hakkında akademik çevrede yapılan tartışmalar için bakınız Stubb, 
Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 37-41. 
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edememesi ve kurucu antlaşmaya istinaden bu alanda bazı üye devletlerin 
kurucu antlaşmaların dışında bütünleşmesi ile ortaya çıkmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin dışında üye devletler arasında 
işbirliğine ilişkin yukarıda açıklanan her iki durumda üye devletler arasında 
Birlik kurumsal yapısının dışında hükümetlerarası işbirliği ve 
hükümetlerarası anlaşma veya antlaşma vardır. Üye devletler arasındaki bu 
işbirliği, kurucu antlaşmalara istinaden olsun veya olmasın kurucu 
antlaşmaların dışında yapılmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin dışında üye devletler arasında 
işbirliği, AB bütünleşmesinin temel unsurlarının kurucu antlaşmalar ve üye 
devletler olduğu dikkate alındığında, yukarıda açıklanan her iki durumda, 
üye devletler arasında farklı uygulamaya yol açmaktadır. İlaveten ikinci 
durumda kurucu antlaşmalar kapsamında üye devletler arasında farklı 
uygulama oluşmasının yanı sıra mevcut bütünleşme aşamasının devam 
ettirilebilmesi etkilenmektedir. Her iki durum, üye devletler arasında farklı 
uygulamaya yol açması nedeniyle esnek bütünleşme ortaya çıkarmaktadır. 
AB’nin bütünleşme sürecine ilişkin teorik yöntem arayışları kapsamında 
esnek bütünleşme türleri ile tanımlanmakta ve bütünleşmenin ileri 
götürülmesi olarak kabul edilmektedir. Kurucu antlaşmaların tadil 
antlaşmaları ile kurucu antlaşmaların kapsamına alınmakta ve AB’nin 
bütünleşme sürecine dâhil edilmektedir. Kurucu antlaşmaya alınmasını 
müteakiben üye devletler arasında farklı uygulamaya olanak tanınması 
halinde, yine esnek bütünleşmeye yol açmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin dışında üye devletler arasında 
işbirliğine ilişkin yukarıda açıklanan birinci duruma Schengen Anlaşması ve 
ikinci duruma Avro krizi kapsamında yapılanlar, örnek gösterilebilir. 
Schengen Anlaşması, akdedilmesi ile üye devletler açısından esnek 
bütünleşmeye neden olduğu gibi Amsterdam Antlaşması ile kurucu 
antlaşmaya alınmasını müteakiben kurucu antlaşmalar kapsamında üye 
devletler açısından esnek bütünleşmeye yol açmıştır. Üye devletlerden 
bazıları, Schengen uygulamasının dışında kalmış ve üye devletler arasında 
farklı bir uygulama meydana gelmiştir. Avro krizi kapsamında yapılanlar ise, 
aşağıda açıklanacağı üzere, AB’nin bütünleşme sürecinin geleceği açısından 
önem arz etmektedir. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin içinde üye devletler arasında 
işbirliği, Amsterdam ve izleyen kurucu antlaşma tadilleri ile korunan 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği ile ortaya çıkmaktadır. Bu işbirliği, Birlik 
kurumsal yapısında yapılmaktadır. Üye devletlerin tümünün bütünleşme 
sürecine katılmaması ile esnek bütünleşmeye neden olmaktadır. Nitekim, 
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2010 yılının ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulan güçlendirilmiş 
işbirliği alanlarına tüm üye devletler değil, bazı üye devletler katılım 
sağlamıştır.  

Üye devletlerin üçüncü ülkeler ile işbirliği girişimleri, müktesebat ile 
uyumlu olduğu sürece mümkün bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin 
genişleme sürecinde aday ülkelerin Birliğin dış ilişkilerinin kapsamı dışında 
işbirliği yapması, müktesebat ile bağdaşmaz bulunmakta ve bütünleşme 
sürecini olumsuz etkileyeceği görüşü ileri sürülmektedir. 

Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler kapsamında üçüncü ülkeler ile işbirliği, 
Birlik bütünleşme sürecinin daha etkin işleyebilmesi için gerekli görülmekte, 
üye devletler arasında farklı uygulamaya yol açmamakta ve esnek 
bütünleşme oluşturmamaktadır. Birliğin dış ilişkiler kapsamında 
bütünleşmesi, Birlik bütünleşme sürecinin muhtelif şekillerde ve muhtelif 
düzeylerde üye devlet olmayan üçüncü ülkelere kabul ettirilmesidir. Üçüncü 
ülke, AB’nin karar alma usulüne katılmamakta ve bütünleşme sürecini 
etkilememektedir. Üçüncü ülke, AB’nin bütünleşme sürecinin genişleme 
unsuru kapsamında üye devlet olduğunda, karar alma sürecini tıkamak 
suretiyle sürecin derinleşme ve genişleme unsuru üzerinde etkili olmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin yukarıda üzerinde durulan 
kurucu antlaşmalar ile öngörülen bir bütünleşme alanından kaynaklanan 
kurucu antlaşmaların dışında işbirliği bağlamında Avro krizinin üzerinde 
durulması gerekmektedir. Ekim 2008’den itibaren dünyayı sarsan mali ve 
ekonomik krizin Avro alanına dâhil bazı üye devletleri etkilemesi nedeniyle 
Birlik tarafından ekonomik ve parasal birliğin korunması için çaba 
harcanmaktadır. Avrupa Konseyi sonuçları ile ortaya konulduğu üzere, 
ekonomik ve parasal birliğin sürdürülebilmesi için daha fazla bütünleşme 
gerekmektedir. Aşağıda Avro krizini ortadan kaldırmak için ekonomik ve 
parasal birlik açısından daha fazla bütünleşme çabaları kapsamında kurucu 
antlaşmalar dışında işbirliği incelenmektedir.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde önce bütünleşme alanları 
açısından zincirleme etkinin ortaya çıkmasına dikkat çekmek gerekir. Daha 
sonra Avro krizi bağlamında ekonomik ve parasal birliğinin devam 
ettirilebilmesi için ekonomik ve parasal birlik açısından daha fazla 
bütünleşme çabaları üzerinde durulmalıdır. 

Griffiths vd. tarafından belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’nde üye 
devletler arasında gümrük engellerinin azaltılmasına yönelik ilk çalışmalar, 
üye devletler arasında farklı vergi sistemlerinin olmasından ötürü firmaların 
kar marjlarının aşırı derecede etkilenmesine sebep olmuş ve genel vergi 
rejimi için baskıları artırmıştır. 1960ların sonunda Fransa’da enflasyon oranı, 
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komşularına göre daha fazla arttığında, Fransa Hükümeti tarafından iç talebi 
azaltmak için vergiler yükseltilmemiş ve ödemeler dengesi krizini önlemek 
için ticaret sınırlandırılmıştır. Burada ortaya çıkan zincirleme etki, daha fazla 
bütünleşme ile sonuçlanmamıştır.347 

Ekim 2008’den itibaren dünyayı sarsan mali ve ekonomik krizin 
Avrupa Birliği’nde Avro alanına dâhil bazı üye devletleri etkilemesi ise, 
ekonomik ve parasal birliğinin derinleştirilmesi çabalarına yol açmıştır. Avro 
krizi bağlamında, aşağıda üzerinde durulacağı üzere, daha fazla bütünleşme, 
mevcut bütünleşme aşamasının sürdürülebilmesi açısından önemlidir. 

Avro alanında mali istikrar için Avro alanına dâhil üye devletlerin 
devlet veya hükümet başkanlarının 25 Mart 2010 tarihli beyanı kapsamında 
Komisyon tarafından hazırlanan mali istikrar mekanizması ve kolaylığı, 17 
Haziran 2010 tarihli Avrupa Konseyi tarafından uygun bulunmuştur.  

Avrupa Konseyi’nin kararı doğrultusunda Avrupa Mali İstikrar 
Mekanizması (EFSM) ve Avrupa Mali İstikrar Kolaylığı (EFSF), geçici kriz 
çözüm olanakları olarak tesis edilmiştir. EFSM, ABİA 122/2. maddeye göre 
oluşturulan ve bu nedenle, tüm üye devletlere Birlik bütçesinden mali destek 
sağlayan bir mekanizmadır. EFSF ise, Avro alanına dâhil üye devletler 
tarafından hükümetlerarası antlaşma ile Lüksemburg’da kurulan ve bu üye 
devletlerin katkıları oranında bu üye devletlere mali destek sağlayan bir 
şirkettir.348 

EFSM ve EFSF’nin geçici olması nedeniyle kalıcı bir kriz mekanizması 
kurulması konusunda 28-29 Ekim 2010 tarihli Avrupa Konseyi tarafından 
anlaşmaya varılmıştır. 16-17 Aralık 2010 tarihli Avrupa Konseyi tarafından 
Avro alanına dâhil üye devletlerin 28 Kasım 2010 tarihli beyanı kapsamı 
kalıcı istikrar mekanizması onaylanmıştır. Bu mekanizma, Avrupa İstikrar 
Mekanizması (ESM) olarak tanımlanmış ve Haziran 2013’ten itibaren EFSM 
ve EFSF yerine geçerli kılınmıştır. Mekanizmanın uluslararası kamu 
hukukuna dayanan hükümetlerarası antlaşma ile kurulması öngörülmüştür. 
Kalıcı istikrar mekanizması için ABİA 122/2. maddenin uygun olmaması 
nedeniyle ABA 48/6. madde ile öngörülen basitleştirilmiş gözden geçirme 
usulü ile ABİA 136. maddeye 3. fıkra eklenmesi kararlaştırılmıştır. ABİA 
136/3. madde, uygulamaya girmek suretiyle Avro alanına dâhil üye devletler 
için geçerli hale gelmiştir. 

                                                 
347 Griffiths, Martin vd., Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler, çev. Cesran 
(Ankara: Nobel, Ekim 2011), s. 94.  
348 European Commission, “Communication from the Commission COM(2012)777final/2” 
(http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf, 
14.12.2012), s. 7.  
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ABİA 136/6. maddeye istinaden Avro alanına dâhil üye devletler için 
kalıcı istikrar mekanizmasının tesisi için hükümetlerarası işbirliğine dayanan 
antlaşma, Adalet Divanı tarafından kurucu antlaşmaya uygun 
bulunmuştur.349  

Avro alanına dâhil üye devletler için mali destek sağlayan EFSF tesisi 
için kurucu antlaşmada hüküm yokken, ESM tesisi için kurucu antlaşmada 
hüküm vardır. EFSF ve ESM, kurucu antlaşmalara dâhil olmayan 
hükümetlerarası antlaşmalardır.  

24-25 Mart 2011 tarihli Avrupa Konseyi tarafından mali birliğe ilişkin 
İstikrar ve Büyüme Paktı için reform yapılması kararlaştırılmıştır. Avro 
alanına dâhil üye devletlerin devlet veya hükümet başkanları tarafından 9 
Aralık 2011’de hükümet harcamaları ve borçlanmalarına sıkı kurallar 
getirilmesi ve bu kuralları ihlal eden üye devletlere ceza uygulanmasına 
ilişkin hükümetlerarası yeni bir antlaşmanın tesisi için anlaşmaya varılmıştır. 
30 Ocak 2012’de de İngiltere ve gelecekte katılacağını belirten Çek 
Cumhuriyeti hariç üye devletler tarafından antlaşmanın nihai hali uygun 
bulunmuştur.350 Büyüme ve İstikrar Paktı’nın yerine geçmek üzere mali 
antlaşma olarak tanımlanan Ekonomik ve Parasal Birlikte İstikrar, 
Koordinasyon ve Yönetişime İlişkin Antlaşma, Avro alanına dâhil üye 
devletler için geçerli olup, 1 Ocak 2013’te uygulamaya girmiştir. Antlaşma, 
uygulamaya girdikten beş yıl içinde kurucu antlaşmalara dâhil edilmesine 
ilişkin hüküm içermektedir. Bu şekilde kurucu antlaşmanın dışında olan bir 
bütünleşmenin kurucu antlaşmanın kapsamına alınması öngörülmektedir. 

Parasal birlikte mali istikrarı sağlayacak olan mali birlik için 
vergilendirme ve hükümet harcamaları, İstikrar ve Büyüme Paktı olsa da 
ulusal hükümetlerin yetki alanına girmektedir. İstikrar ve Büyüme Paktı 
reformu ile mali istikrar için bütçe açığı durumunda ve borçlanma 
kurallarının ihlali halinde otomatik ceza uygulanması öngörülmüştür. 
Avrupa Birliği’nin liderleri, esasen kurucu antlaşmalarda değişiklik yapmak 
istemiş, ancak tadil girişimi, mali işlem vergisi dâhil mali konularda ikincil 
düzenlemelerden Londra’nın hariç tutulmasını isteyen İngiltere tarafından 
bloke edilmiştir. Bu nedenle, Schengen benzeri bir antlaşma tasarlanmış351 
ve vergilendirme alanında bir gelişme kaydedilememiştir.  

 

                                                 
349 European Commission, “Communication from the Commission COM(2012)777final/2”, 
a.g.e., s. 7 ve 8.  
350Wikipedia, “European Fiscal Compact” (http://en.wikipedia.org/wiki/European_ 
Fiscal_Compact#cite_note-EU-PR-20121209-32, 16.03.2013).  
351 Wikipedia, “European Fiscal Compact”, a.g.e..  
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Vergilendirme alanında 18-19 Ekim 2012 tarihli Avrupa Konseyi 
tarafından üye devletlerin mali işlem vergisine ilişkin güçlendirilmiş işbirliği 
talebi not alınmış ve mali işlem vergisi, yukarıda incelendiği üzere, 
güçlendirilmiş işbirliğine konu olmuştur. 

13-14 Aralık 2012 tarihli Avrupa Konseyi tarafından üye devletlerin 
merkez bankalarının Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) bağlanması 
kararlaştırılmıştır. Ancak, kurucu antlaşmada, bir başka anlatımla ABİA 
kapsamında Avrupa Merkez Bankası’nın üye devletlerin bankalarını 
denetleme görevi düzenlenmemiştir. Avrupa Merkez Bankası’nın bu görevi 
hangi hukuki zemine göre ifa edeceği, zaman içinde üye devletlerin isteyip 
istememesine göre ortaya çıkacaktır. 

Avrupa Konseyi Başkanı Herman van Rompuy tarafından Avro krizinin 
ortadan kaldırılmasına yönelik reform kapsamında dört yapı taşından söz 
edilmiştir. Bunlar, Avro alanında mali istikrarı sağlamak ve banka 
iflaslarının vatandaşa maliyetini azaltmak için mali birlik, güçlü mali 
politika için bütçe birliği, ekonomik ve parasal birliğin düzgün işleyişi ile 
uyumlu sürdürülebilir büyüme, istihdam ve rekabeti sağlamak için ekonomik 
birlik ve ekonomik ve parasal birliğin karar alma sürecinde ortak egemenliği 
kullanmak suretiyle demokratik meşruiyeti ve hesap verilebilirliği sağlamak 
olarak belirlenmiştir.352  

Avro krizinde Avro alanında mali istikrarı güçlendirmek için ekonomik 
ve parasal birliğin güçlendirilmesi ve bu doğrultuda daha fazla bütünleşme 
gerekli olmuştur. Bütünleşmeye konu alanların birbirini etkilemesi ve 
sonraki aşamanın sürece dâhil edilmesinin gerekmesi, Avrupa Konseyi 
Başkanı tarafından Avro krizi açısından yukarıda açıklanan dört yapı taşı ile 
ortaya konulmuştur. Bu alanlarda kurucu antlaşma tadili mi, kurucu 
antlaşmalara istinaden ikincil hukuk araçları mı, yoksa kurucu antlaşmalar 
dışında hükümetlerarası işbirliği mi olacağı, üye devletlerin isteyip 
istememesine göre zaman içinde görülecektir. Üye devletlerin istekleri 
doğrultusunda kurucu antlaşma tadili ve ikincil hukuk araçları ile çözüm 
bulunması ve bu durumda üye devletler arasında farklı uygulamanın ortaya 
çıkması halinde, esnek bütünleşme oluşacaktır. 

Ekonomik ve parasal birlikte, Piris tarafından belirtildiği üzere, ABİA 
136 ve 138. maddeler ile üye devletlere kurucu antlaşma kapsamında gerekli 
önlemleri alma olanağı tanınmıştır.353 Ancak, Avro krizinde, üye devletlerin 
kurucu antlaşma tadili veya kurucu antlaşmanın dayanak olarak alındığı 
                                                 
352 European Council, “Towards A Genuine Economic and Monetary Union” 
(http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents/131201_en.pdf, 26.06.2012), s. 3.  
353 Piris, The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?, a.g.e., s. 74.  
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ikincil hukuk araçları için mutabakata varamaması nedeniyle üye devletler 
arasında hükümetlerarası işbirliği gündeme gelmiştir. Bu işbirliğine Avro 
alanına dâhil olan, bir başka anlatımla, Avro kullanan üye devletlerin 
katılması, ortak para birimi olarak Avro uygulamasının devam ettirilebilmesi 
için zorunluluk olmaktadır. Aksi halde, kurucu antlaşma ile öngörülen bir 
bütünleşme alanının uygulanamaması sorunu ve bu sorundan hareketle fiilen 
ve ardından kurucu antlaşma tadili ile hukuken bütünleşmenin geriye gitmesi 
durumu ortaya çıkacaktır. Ortak para birimi uygulamasından vazgeçilecek, 
bir başka anlatımla, ekonomik bütünleşme açısından ekonomik ve parasal 
birliğin parasal birlik kısmı ortadan kalkacaktır. Avrupa Birliği, Avro krizi 
ile bütünleşme süreci açısından önemli bir sınavdan geçmektedir. AB 
bütünleşmesinin sınırları test edilmektedir.  

Avro krizi ile üçüncü bölümün birinci kısmında incelenen üyelik 
kriterlerine rağmen farklı özelliklere sahip üye devletlerin bütünleşme 
lehinde egemenlik yetkilerinden feragat etmelerinin sınırları test 
edilmektedir. Avrupa Konseyi Başkanı tarafından krizi çözmek için 
belirlenen dört yapı taşından görüleceği üzere, bütünleşmeye konu alanların 
birbirini etkilediği ve mevcut bütünleşme düzeyinin korunması için yeni 
alanların sürece dâhil edilmesi gerektiği dikkate alındığında, bu test, 
derinleşme üzerinde etkili olacaktır. Keza, farklı üye devletlerin mutabakata 
varmada güçlük çektiği dikkate alındığında, genişleme üzerinde etkili 
olacaktır. Sonuçta, Avrupa Birliği, yeniden tesis edilme durumu ile karşı 
karşıya kalabilecektir. Ancak, Birlik bütünleşme tarihi dikkate alındığında, 
Birliğin bu süreçte bütünleşme açısından daha güçlü hale gelebileceği de 
unutulmamalıdır. Birlik kurumsal yapısı ve karar alma usulünde değişiklik 
yapılması gündeme gelebilecek ve AB, bütünleşme sürecine yeni alanların 
dâhil edilmesi suretiyle daha fazla derinleşebilecektir.  

Bu haliyle, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin iki temel 
unsurunun kurucu antlaşmalar ve üye devletler olduğu hatırlandığında, esnek 
bütünleşme, üye devletler arasında kurucu antlaşmaya istinaden olsun veya 
olmasın bütünleşmenin daha ileri götürülmesidir. Bütünleşmenin daha ileri 
götürülmesinde müktesebatın ve en başta kurucu antlaşma hükümlerinin 
ihlal edilmemesi, temel koşul olmaktadır. Bu haliyle, esnek bütünleşme, AB 
üyeliğini ve kurucu antlaşma hükümlerinin ihlal edilmemesini 
gerektirmektedir. Esnek bütünleşme, ancak bu koşul ile AB’nin bütünleşme 
sürecinin bir unsuru olarak kabul edilmektedir.  



II. ESNEK BÜTÜNLEŞME VE DERİNLEŞME BAĞLAMINDA 
KURUCU ANTLAŞMALAR VE TADİL ANTLAŞMALARI  

Bu bölümde, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde bu sürecin iki 
temel unsurundan derinleşme açısından esnek bütünleşme incelenmektedir. 
AB’nin bütünleşme sürecinde bu sürece üye devletlerden egemenlik 
yetkisinin devredilmesi ile yeni alanların dâhil edilmesinde yeknesaklık 
dışında farklı uygulamaların oluştuğu ortaya konulmaktadır. Esnek 
bütünleşmeye yol açan ve sürecin başlangıcından beri kurucu antlaşmalar ve 
tadil antlaşmalarında fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) olarak bulunan 
hukuki araçlar üzerinde durulmaktadır. Bu esnek bütünleşme araçlarının 
dışında Amsterdam ve sonraki tadil antlaşmaları ile kurucu antlaşmalarda 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği olarak düzenlenen esnek bütünleşme aracı ve 
bunun değişim süreci açıklanmaktadır.   

1. Amsterdam Öncesi Esnek Bütünleşme 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşmesi 
kapsamında esnek bütünleşmenin Amsterdam Antlaşması’nda usul ve 
esasları ile kurumsallaşmasına kadar fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) 
esnek bütünleşme araçlarının AET Antlaşması ve tadil antlaşmalarında 
değişim süreci yer almaktadır. 

1.1. Roma Antlaşması ve Esnek Bütünleşme 

Roma Antlaşması’nda esnek bütünleşmeye ilişkin hükümler vardır. 
Hanf, bu hükümleri, bazı üye devletler için kurucu antlaşmanın 
uygulanmasını sınırlayan hükümler, istisnalar ve korunma hükümleri olarak 
tanımlamıştır.1 Tuytschaever, bu hükümlerin kurucu antlaşma 
hükümlerinden istisna getirdiğini ve geçiş süresinde, belirli bir sürede veya 
belirli bir olayın gerçekleşmesine kadar uygulanabileceğini veya süre sınırı 
öngörmeyebileceğini belirtmiştir.2 Aşağıda Roma Antlaşması’nın maddeleri 
ve eklerinde esnek bütünleşme araçlarına ilişkin hükümler incelenmiştir.  

1.1.1. İstisnalar  

AETA 8. maddenin yedinci fıkrası ile geçiş süresinin sonunda ortak 
pazarın uygulanması öngörülürken Antlaşma ile belirlenen muafiyetler ve 
istisnalar saklı tutulmuştur.  

AETA 19. madde ile gümrük vergisi için ortak gümrük tarifesi, kabul 
edilen dört gümrük bölgesinde uygulanan gümrük vergilerinin aritmetik 
ortalaması olarak belirlenmiştir. Bunlardan İtalya tarafından uygulanan 

                                                 
1 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 5. 
2 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 9. 
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tarifenin, geçici olarak % 10’luk gümrük vergisi indirimi yapılmadan 
uygulanması ve tarifenin içinde bulunan akdi gümrük vergisinin % 10’a 
kadar ikame edilmesi öngörülmüştür. 

AETA 92. maddenin birinci fıkrası ile bir üye devletin verdiği yardım, 
ortak pazar ile uyumlu kabul edilmemiş, ancak, ikinci ve üçüncü fıkralarında 
öngörülen yardımlar, birinci fıkranın kapsamının dışında tutulmuştur. AETA 
93. maddenin ikinci fıkrasının üçüncü bendi ile AETA 92. madde 
hükümlerinden ve AETA 94. madde ile öngörülen tüzükten istisna olarak bir 
üye devletin verdiği veya vermeyi amaçladığı yardım, ortak pazar ile uyumlu 
kabul edilmiştir. 

Lüksemburg Büyük Düşesliğine İlişkin Protokol ile tarımın özel 
durumu nedeniyle Lüksemburg, Lüksemburg tarımı ile ilgili 25.12.1955 
tarihli GATT Akit Taraflarının Kararı’na ekli listede yer alan tarım 
ürünlerinin ithalatında miktar kısıtlamalarını korumaya yetkili kılınmıştır. 
Belçika, Lüksemburg ve Hollanda, 25.07.1921 tarihli Belçika ve 
Lüksemburg Ekonomik Birlik Sözleşmesi’nin 6. maddesinin üçüncü 
fıkrasında öngörülen sistemi uygulayacaktır. Yine, Lüksemburg, tarımın 
ortak pazara aşamalı bütünleşmesini sağlamak için yapısal, teknik veya 
ekonomik niteliği olan tüm önlemleri alabilecektir. 

1.1.2. Muafiyetler  

AETA 227. maddenin üçüncü fıkrası ile deniz aşırı ülkeler ve topraklar 
için ortaklığa ilişkin özel düzenlemeler hükme bağlanmıştır. Oliver 
tarafından belirtildiği üzere, üye devletlerin bazı bölgeleri, özel durumları 
nedeniyle AET Antlaşması’nın kısmen dışında tutulmuştur.3 Bu 
farklılaştırmalar, Topluluğun küçük bölgeleri ile ilgili olduğundan, belirli 
bölgelerin coğrafi ve siyasi durumunu dikkate alan doğal farklılaştırmalar 
olarak görülmektedir. Adalet Divanı, 148/77 sayılı tarihli Hansen kararında 
bu istisnanın 1958’de sona erdiğine hükmetmiş ve özel ihtiyaç halinde 
ikincil hukukta özel düzenlemelere izin vermiştir. Bu yorum, Amsterdam 
Antlaşması ile onaylanmış ve ATA 299. maddenin ikinci fıkrasında yer 
almıştır. Bu yeni madde, şimdi merkezden uzak bölgelerin hepsi için 
uygulanmaktadır.4  

Alman İç Ticareti ve Bağlantılı Sorunlara İlişkin Protokol ile üye 
devletlere Almanya Federal Cumhuriyeti Temel Kanunu’nun uygulanmadığı 
Alman bölgeleri ile ticaret anlaşması yapabilme olanağı tanınmıştır. 
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne ithalatta Almanya Demokratik 

                                                 
3 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 7.   
4 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 6 ve 7.   
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Cumhuriyeti menşeli ürünler, gümrük vergileri, tarım vergileri ve ithalat 
kotalarından muaf tutulmuştur.5 Protokol’ün uygulanması, 03.10.1990’da 
Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin Almanya Federal Cumhuriyeti’ne 
katılması ile sona ermiştir.6 

Belirli Ülkelerden Gelen ve Belirli Ülkeler Menşeli Eşyalara İlişkin 
Protokol ile Benelüks ülkeleri, Fransa ve İtalya’ya Protokol ile belirlenen 
ülkelerden gelen eşya açısından üye devletler arasında uygulanan gümrük 
işlemlerinin geçerli olması öngörülmüştür.  

Cezayir ve Fransa’nın Deniz Aşırı Topraklarından Gelen AKÇTA 
Ürünlerine Uygulanacak Muameleye İlişkin Protokol ile en kısa sürede ve en 
geç AKÇTA’nın ilk gözden geçirilmesinde Cezayir ve Fransa’nın deniz aşırı 
topraklarında üretilen AKÇTA ürünlerine ilişkin sorunun çözüme 
bağlanması öngörülmüştür. 

1.1.3. Koruma Önlemleri  

AETA 226. madde, Antlaşma’nın hazırlanması sırasında 
öngörülemeyen sorunların giderilmesi ile ilgilidir.7 Maddenin birinci fıkrası 
ile geçiş süresinde üye devletler, durumu düzeltmek veya ortak pazar 
ekonomisinin ilgili sektörüne uyum sağlamak amacıyla koruma önlemleri 
uygulamak için izin başvurusu yapabilecektir. Bunun için ekonominin bir 
sektöründe ciddi ve devam eden güçlüklerin veya bir alana ilişkin ekonomik 
durumda ciddi kötüleşmenin olması gerekmektedir. 

1.1.4. Korunma Önlemleri  

AETA 17. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile üye devletler, 
kendi aralarında mali nitelikli gümrük vergisi indirimini AETA 95. maddeye 
uygun bir iç vergi ile ikame etme hakkına sahiptir.  

AETA 37. maddenin birinci fıkrası ile ticari nitelikli devlet tekelleri, 
geçiş süresinin sonuna kadar uyarlanacaktır. Fıkra ile elde edilen ve 
pazarlanan ürünlere ilişkin koşullar açısından üye devlet vatandaşları 
arasında ayırımcılık yapılmaması amaçlanmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası 
ile devlet tekeline tabi ürünler için üye devletler, korunma önlemi 
alabilecektir.  

AETA 67. madde ile geçiş süresi içerisinde üye devletler arasında 
sermaye hareketlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması öngörülmekle 

                                                 
5 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 8 ve Hanf, “Flexibility 
Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 7. 
6 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 8. 
7 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 9. 
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birlikte AETA 73. madde ile sermaye hareketlerinin bir üye devletin 
sermaye piyasasının işleyişinde karışıklığa yol açması halinde, bu üye 
devlet, korunma önlemi alabilecektir. 

AETA 107. maddenin ikinci fıkrası ile AETA 104. maddeye uygun 
şekilde ödemeler dengesini sağlama ve parasına güven oluşturma amaçları 
dışında rekabet koşullarının ciddi şekilde bozulmasına yol açacak şekilde bir 
üye devletin döviz oranlarını değiştirmesi halinde, diğer üye devlet, gerekli 
önlemleri alabilecektir. AETA 108. maddenin birinci fıkrası ile bir üye 
devlette ödemeler dengesi açısından güçlük olması veya ciddi güçlük tehdidi 
olması halinde, Komisyon tarafından o üye devlete alınacak önlem tavsiye 
edilir. Bu önlemin yeterli olmaması halinde, Komisyon tarafından Konsey’e 
karşılıklı yardım ve uygun önlem tavsiyesi yapılır. AETA 109. maddenin 
birinci fıkrası ile de ödemeler dengesinde kriz olması veya Konsey 
tarafından kısa sürede karşılıklı yardım kararlaştırılmaması halinde, üye 
devlet tarafından korunma önlemi alınabilecektir. Bu önlem, ortak pazarın 
işleyişini düzeltmeli ve ortaya çıkan güçlüğün giderilmesi ile sınırlı 
olmalıdır. 

AETA 115. madde ile ticaret sapması veya bir veya birden fazla üye 
devlette ekonomik güçlük olması nedeniyle ticaret politikası önlemleri 
uygulamasından vazgeçilmemesi düzenlenmiştir. Üye devletler, geçiş 
süresinde korunma önlemi alabilecektir.  

AETA 223. madde ile silah, cephane ve askeri mühimmat üretim ve 
ticareti ile bağlantılı temel güvenlik çıkarları ve AETA 224. madde ile hukuk 
ve düzenin korunmasını etkileyen ciddi iç karışıklık, savaş hali veya savaş 
tehdidi oluşturan ciddi uluslararası gerilim gerekçesi ile korunma önlemi 
uygulanabilecektir. 

1.1.5. Yasaklama ve Kısıtlamalar  

AETA 36. madde, miktar kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin 
hükümlere rağmen bazı gerekçeler ve koşullar ile üye devletlere yasaklama 
ve kısıtlama uygulama olanağı tanımıştır.8 

Kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı başlığı altında 
AETA 48. maddenin üçüncü fıkrası ile geçiş süresinin sonuna kadar 
Topluluk’ta işçilerin serbest dolaşımının sağlanması açısından bir üye devlet, 
kamu politikası, kamu güvenliği veya kamu sağlığı gerekçesi ile sınırlama ve 
hatta dördüncü fıkrası ile kamu hizmeti açısından yasaklama getirecektir. 

                                                 
8 Adalet Divanı’nın AETA 36. madde ile ilgili yorumları için bakınız Tuytschaever, 
Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 12-14. 
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AETA 55. madde ile bir üye devlette bir başka üye devlet vatandaşının 
teşebbüs kurma serbestisine ilişkin kısıtlamaların geçiş süresinin sonuna 
kadar kaldırılması, üye devletin resmi yetki kullandığı faaliyetler ve 
Komisyon’un önerisi üzerine Konsey’in belirlediği faaliyetler için 
uygulanmayacaktır. Keza, AETA 56. madde ile kamu politikası, kamu 
güvenliği veya kamu sağlığı gerekçesi ile Komisyon’un önerisi üzerine 
Konsey tarafından özel muamele öngören tüzük veya idari eylemin 
koordinasyonuna ilişkin yönerge çıkartacaktır. 

Topluluk’ta geçiş süresinin sonuna kadar hizmet sağlama serbestisine 
ilişkin kısıtlamaların kaldırılması açısından AETA 66. madde ile AETA 55 
ve 56. maddeler ile öngörülen kısıtlamalar uygulanacaktır. 

1.1.6. Özel Düzenlemeler  

AETA 82. maddede Almanya tarafından Almanya’nın bölünmesinin 
yol açtığı belirli bölgelerindeki ekonomik dezavantajı telafi etmek için 
gerekli önlemlerin uygulanması öngörülmüştür. AETA 92. maddenin ikinci 
fıkrasının c bendi ile AETA 82. maddeye paralel bir şekilde Almanya’nın 
bölünmesinin yol açtığı ekonomik dezavantajı telafi etmek için Almanya’nın 
belirli alanlarının ekonomisine verilen yardım, ortak pazar ile uyumlu kabul 
edilmiştir. 

AETA 131. maddenin birinci fıkrası ile üye devletlerin Belçika, Fransa, 
İtalya ve Hollanda ile özel ilişkileri olan Avrupa’nın dışında bulunan ülkeler 
ve topraklar ile Topluluğun ortaklık kurması konusunda anlaşmaya vardığı 
ve bu ülkelerin Ek 4 ile belirlendiği düzenlenmiştir. AETA 133. maddenin 
birinci fıkrası ile bu ülkeler ve topraklar menşeli eşyanın üye devletlere 
ithalatında gümrük vergilerinin üye devletler arasında gümrük vergilerinin 
aşamalı kaldırılmasına uygun olarak kaldırılması öngörülmüştür. AETA 136. 
maddenin birinci fıkrası ile Antlaşma’nın yürürlüğe girmesinden beş yıl 
sonra bu ülkeler ve topraklar ile ortaklık usullerinin uygulama sözleşmesi ile 
belirlenmesi hükme bağlanmıştır.  

Fransa Hakkında Belirli Hükümlere İlişkin Protokol ile Frank 
Bölgesi’nde uygulanan ihracata ilişkin yardım sistemi ve ithalata ilişkin özel 
vergi sistemini Konsey ve Komisyon’un yıllık olarak incelemesi 
öngörülmüştür. 

Topluluk İle Deniz Aşırı Ülkeler ve Toprakların Ortaklığına İlişkin 
Uygulama Sözleşmesi ile AETA 136. maddede belirtilen sözleşme ile Ek 4 
ile belirlenen ülkeler ve toprakların sosyal ve ekonomik kalkınmasını 
sağlamak için deniz aşırı ülkeler ve topraklar için kalkınma fonu 
öngörülmüştür. Miktar kısıtlamaları, ithalat kotaları, ithalat, ihracat ve 
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transitte kısıtlamalar ve yasaklamalar ile ithalatta tarife kotalarına ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. Sözleşme eki Muz İthalatında Tarife Kotasına 
İlişkin Protokol ile Almanya’ya vergisiz ithalat kotası tanınmıştır. Bu üye 
devletin ortaklık kurulan deniz aşırı ülkeler ve topraklarda muz satışını 
teşvik etmeye yönelik önlemleri desteklemeye hazır olduğu beyan edilmiştir. 
Almanya için muz ithalatında tanınan özel kota, muz ortak piyasa düzenine 
ilişkin 404/93 sayılı Konsey Tüzüğü ile kaldırılmıştır.9 Sözleşme eki Ham 
Kahve İthalatı İçin Tarife Kotasına İlişkin Protokol ile İtalya ve Benelüks 
ülkelerine ham kahve ithalatında kota düzenlemesi yapılmıştır.  

AETA 233. madde ile Belçika ve Lüksemburg arasında veya Belçika, 
Lüksemburg ve Hollanda arasında bölgesel birliğe izin verilmiştir. 

1.2. Avrupa Tek Senedi ve Esnek Bütünleşme 

Avrupa Tek Senedi ile malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımı için iç pazarın gerçekleştirilmesi, ekonomik ve parasal 
birliğin kurulması ve dış politika alanında işbirliği öngörülmüştür.10 Aşağıda 
Avrupa Tek Senedi’nde esnek bütünleşme araçlarına ilişkin hükümler 
incelenmiştir. 

1.2.1. İstisnalar  

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan 8a maddesi ile 
öngörülen maddelerde iç pazarın aşamalı olarak uygulamaya konulması 
amacına uygun önlemlerin alınması, 8b maddesi ile tüm sektörlerde dengeli 
ilerleme için ilkelerin ve koşulların belirlenmesi ve 8c maddesi ile de 
gelişmesi farklılık gösteren ekonomiler için geçici istisnaların belirlenmesi 
düzenlenmiştir. Bu madde, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın üye devlet 
olmasının kurumsal yansımalarına ve geçiş süresine ilişkin Komisyon’un 
1978 tarihli Bildirisi’ne yanıt olmuştur.11 

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan 100b maddesinin 
ikinci fıkrası ile ulusal düzenlemelerin karşılıklı tanınması kolay-
laştırılmaktadır. Bu madde, Amsterdam Antlaşması ile uygulamadan 
kaldırılmıştır. 

AET Antlaşması’nın 57/2. Maddesi Hakkında İrlanda Hükümeti’nin 
Bildirisi ile İrlanda, AETA 57. maddenin ikinci fıkrası ile ilgili olarak, 
hassas olan sigorta endüstrisi için özel düzenlemelerin gerekli olması 

                                                 
9 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 8.   
10 Chalmers, Damian vd., European Union Law (New York: Cambridge University Press, 
2006), s. 19. 
11 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 17. 
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nedeniyle sigorta mevzuatının uyumlaştırılması ile ilgili olarak 
Komisyon’dan özel hüküm talep etmiştir. 

AET Antlaşması’nın 59. Maddesinin İkinci Fıkrası ve 84. Maddesi 
Hakkında Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti’nin Bildirisi ile AETA 59. 
maddenin ikinci fıkrası ve 84. madde kapsamında oy birliğinden nitelikli 
çoğunluğa geçişin Portekiz’in katılım müzakerelerinde ele alınmaması 
nedeniyle hassas ve önemli sektörlerinin zarar görmemesi ve bu sektörlerde 
oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesi için uygun geçiş 
düzenlemelerinin yapılması öngörülmüştür.  

1.2.2. Koruma Önlemleri  

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan sosyal politika başlığı 
altında 118a maddesinin üçüncü fıkrası ile çalışma koşullarının korunması 
için üye devletlere kurucu antlaşma ile uyumlu daha katı koruma önlemi 
uygulama olanağı verilmiştir.   

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan 130t maddesi ile 
çevre konusunda üye devletlere kurucu antlaşma ile uyumlu daha katı 
koruma önlemi uygulama olanağı tanınmıştır. 

1.2.3. Korunma Önlemleri  

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan 100a maddesinin 
dördüncü fıkrası ile Konsey’in uyumlaştırma önlemini kabul etmesinden 
sonra bir üye devlet, AETA 36. maddede belirtilen gerekçeler, çevre veya 
çalışma çevresinin korunmasını dikkate almak suretiyle ulusal hüküm 
uygulamayı gerekli görebilir. 2-3 Aralık 1985 tarihli Lüksemburg Avrupa 
Konseyi tarafından hazırlanan bu madde, AETA 100a maddesinin birinci 
fıkrasında nitelikli çoğunluk ilkesinin benimsenmesinin bedeli olarak kabul 
edilmektedir.12 

AET Antlaşması’nın 100a maddesinin beşinci fıkrası ile dördüncü fıkra 
kapsamı AETA 36. maddede belirtilen gerekçeler, çevre veya çalışma 
çevresinin korunması açısından ulusal hüküm uygulanmasına ilişkin 
önlemler, uygun durumlar için AETA 36. maddede belirtilen ekonomik 
olmayan gerekçelerle geçici nitelikte korunma önlemleri içerecektir. 

AET Antlaşması’nın 100a Maddesi Hakkında Danimarka Krallığı 
Hükümeti’nin Bildirisi ile AETA 100a maddesi kapsamında kabul edilen 
önlemlerin AETA 36. maddede belirtilen gerekçeler, çevre veya çalışma 
çevresinin korunmasını karşılamaması halinde, AETA 100a maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca ulusal hükümler uygulanabilecektir.   

                                                 
12 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 27 ve 28.  
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1.2.4. Özel Düzenlemeler  

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan ekonomik ve sosyal 
uyum başlığı altında 130a-130e maddeleri ile bu uyumun güçlendirilmesi 
kapsamında AETA 130a maddesi ile Topluluk desteği açısından 
farklılaştırma getirilmiştir.  

Avrupa Siyasi İşbirliği Hakkında Danimarka Krallığı Hükümeti’nin 
Bildirisi ile dış politika alanında Avrupa siyasi işbirliğinin Danimarka’nın 
dış politika alanında kuzey işbirliğine katılmasını önlememesi 
öngörülmüştür. 

1.2.5. Uyumlaştırma ve Yakınlaştırmalar 

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan 118a maddesinin 
ikinci fıkrası ile çalışma çevresine ilişkin uyumlaştırma, asgari koşullar ile 
sınırlanmıştır. Hanf’a göre, bu düzenleme ile asgari uyumlaştırma 
öngörülmüştür.13 

1.2.6. İşbirliği ve Birlikte Çalışma 

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan araştırma ve 
teknolojide gelişme başlığı altında 130h maddesi ile üye devletler, 
Komisyon ile işbirliği içinde birbirleriyle ulusal politika ve programlarının 
koordinasyonunu sağlayacaktır. 

Avrupa Tek Senedi ile AET Antlaşması’na alınan çevre başlığı altında 
130r maddesinin beşinci fıkrası ile Topluluk ve üye devletler, üçüncü ülkeler 
ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapacaktır. 

Avrupa Tek Senedi ile düzenlenen ekonomik ve parasal birlik 
kapsamında AETA 102a maddesi ile ekonomik ve parasal politikaların 
uyumu için üye devletler arasında işbirliği öngörülmüştür.  

Avrupa Tek Senedi ile Başlık III olarak dış politika alanında işbirliği 
öngörülmüştür. 

1.3. Maastricht Antlaşması ve Esnek Bütünleşme 

Esneklik, Shaw tarafından belirtildiği üzere, siyasi ve parasal birliğin 
tartışma konusu edildiği ve Maastricht Antlaşması ile sonuçlandığı HAK 
görüşmelerinde ilk kez güçlü bir şekilde gündeme getirilmiştir.14 Maastricht 
Antlaşması’nın ABA A maddesinin 2. fıkrası ile Avrupa halkları arasında 
daha yakın birlik kurma amacı vurgulanmıştır. Üye devletlerin bütünleşme 
politikalarına ilişkin farklı yaklaşımları, yolun farklı hızlarla alınmasını 

                                                 
13 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 12.   
14 Shaw, “The Treaty of Amsterdam: Challenges of Flexibility and Legitimacy”, a.g.e., s. 68. 
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gerekli kılmıştır.15 Maastricht Antlaşması, Avrupa Birliği’nin bütünleşme 
sürecinin nihai hedefi konusunda uzlaşmanın olmadığını açık hale 
getirmiştir. Sütunlu yapı, ekonomik ve parasal birlik ve sosyal politika 
alanlarında üye devletler için hariç tutulma hükümleri, farklılaştırma 
getirmiş16 ve esneklik, daha fazla uygulama alanına sahip olmuştur.17 
Maastricht Antlaşması, ortak politika alanlarının ötesine gitmiştir.18 
Ekonomik ve parasal birliğe ilişkin hükümleri ve sosyal politikaya ilişkin 
protokol ile Avrupa Tek Senedi’ni aşmıştır.19 Aşağıda Maastricht 
Antlaşması’nın maddelerinde ve eklerinde esnek bütünleşme araçlarına 
ilişkin hükümler incelenmiştir. 

1.3.1. İstisnalar  

Maastricht Antlaşması ile AT Antlaşması’na alınan 8b maddesinin 
birinci fıkrası ile bir üye devletin vatandaşı olmamasına rağmen o üye 
devlette ikamet eden her Birlik vatandaşının o üye devlet vatandaşı ile aynı 
koşullarda belediye seçimlerinde aday olma ve oy kullanma hakkı 
bulunmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrası ile bir üye devletin vatandaşı 
olmamasına rağmen o üye devlette ikamet eden her Birlik vatandaşının o üye 
devlet vatandaşı ile aynı koşullarda Parlamento seçimlerinde aday olma 
hakkı bulunmaktadır. Bu fıkralar kapsamı hak ile ilgili Konsey tarafından 
yapılacak düzenlemeler ile bir üye devlete özel sorunu nedeniyle istisna 
tanınabilir. 

Maastricht Antlaşması ile AETA 67-73. maddeler, ATA 73b-73g 
maddeleri olarak yeniden düzenlenmiştir. 73b maddesi ile üye devletler 
arasında ve üye devletler ile üçüncü ülkeler arasında sermayenin dolaşımına 
ilişkin kısıtlamalar yasaklanmakla birlikte 73e maddesi ile 73b maddesi için 
31.12.1995 tarihine kadar istisna getirilmiştir.  

Maastricht Antlaşması ile değişiklik yapılan ATA 75. maddenin birinci 
fıkrası ile bir üye devlete veya bir üye devlet veya bir ya da birden fazla üye 
devlet üzerinden yapılan uluslararası taşımacılığa ilişkin ortak kuralların 
belirlenmesi, bir üye devlette ikamet etmeyen taşımacıların taşımacılık 
hizmeti verebilmesine ilişkin kurallar ve diğer uygun hükümlerin 

                                                 
15 Arsava, “Avrupa Birliği’nin Yeni “Düzenleyici” Prensipleri Olarak Farklı Bütünleşme ve 
Esneklik Prensipleri”, a.g.e., s. 61. 
16 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 59.  
17 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 40.  
18 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 16 ve 17.  
19 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 28.  
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belirlenmesi düzenlenmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrası ile yaşam 
standardı, belirli istihdam alanları ve taşımacılık faaliyetleri üzerinde ciddi 
etkisi olan birinci fıkra için istisna getirilmiştir. 

Maastricht Antlaşması ile AT Antlaşması’na alınan ekonomik ve 
parasal birlik başlığı altında geçiş düzenlemelerine ilişkin maddelerden 109k 
maddesinin üçüncü fıkrası ile Konsey tarafından bir üye devlet için 
ekonomik ve parasal politika açısından karar verilecek olan istisnanın 
kapsamı belirlenmiştir. 

Maastricht Antlaşması ATA 130s maddesinin beşinci fıkrası ile kirleten 
öder ilkesine aykırı olmamak koşuluyla çevresel önlemler ile maliyetin 
orantılı olmaması halinde, Konsey tarafından geçici istisna ve/veya Uyum 
Fonu’ndan mali destek şeklinde önlem alınacaktır. Avrupa Tek Senedi ile 
AET Antlaşması’na alınan çevre konusunda üye devletlere Topluluk 
tarafından öngörülen önlemlerden sapma olanağı, Maastricht Antlaşması ile 
tanınmıştır.  

Danimarka’da Mal Edinilmesine İlişkin Protokol ile Danimarka, ikinci 
evin edinilmesine ilişkin mevcut mevzuatını korumaktadır. 

Danimarka’ya İlişkin Protokol ile Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve 
Avrupa Merkez Bankasının Statüsüne İlişkin Protokol’ün 14. maddesi, 
Danimarka Ulusal Bankası’nın Danimarka Krallığı’nda mevcut görevlerini 
yerine getirmesine engel oluşturmamaktadır. 

24 Kasım 1988 Tarihli Direktife İlişkin Bildiri ile havayı kirleten 
emisyonun sınırlanmasına ilişkin 24.11.1988 tarihli Konsey Yönergesi ile 
31.12.1999’a kadar İspanya ve Portekiz’e istisna tanınmıştır.   

1.3.2. Muafiyetler  

Maastricht Antlaşması ile ATA 227. maddenin ikinci fıkrasında 
değişiklik ile Cezayir çıkartılmıştır. Aynı maddenin beşinci fıkrasının a 
bendinde değişiklik ile Faroe Adaları’na AT Antlaşması açısından muafiyet 
tanınmıştır. 

1.3.3. Koruma Önlemleri  

Maastricht Antlaşması ile AT Antlaşması’na alınan tüketicinin 
korunması başlığı altında 129a maddesinin üçüncü fıkrası ile tüketicinin 
korunması konusunda tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının 
korunması ve tüketicilere yeterli bilginin sağlanması için üye devletlere 
kurucu antlaşma ile uyumlu daha katı koruma önlemi uygulama olanağı 
tanınmıştır. 
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1.3.4. Korunma Önlemleri  

Maastricht Antlaşması ile AETA 72 ve 73. maddeler, ATA 73f ve 73g 
maddeleri olarak z ATA 130a maddesi ile Topluluk desteği yeniden 
düzenlenerek, ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için 
bölgelerarası gelişmişlik düzeyleri arasında farklılıkların ve kırsal alanlar 
dâhil az gelişmiş bölgelerde geri kalmışlığın azaltılması için destek 
öngörülmüştür.  

Portekiz’e İlişkin Protokol ile Azore ve Madeira Özerk Bölgeleri, 
Portekiz kanunları ile bankalarından faizsiz kredi kolaylığından 
yararlanmaktadır. 

Fransa’ya İlişkin Protokol ile Fransa, deniz aşırı topraklarında para 
emisyonu ve CFP Frankı’nın kurunu belirleme hakkına sahip olmaktadır. 

San Marino Cumhuriyeti, Vatikan Şehri ve Monaco Prensliği İle 
Parasal İlişkilere İlişkin Bildiri ile İtalya ile San Marino ve Vatikan ve 
Fransa ile Monaco arasında mevcut parasal ilişkiler, Topluluğun tek para 
birimi ECU uygulanıncaya kadar etkilenmeyecektir. 

Topluluğun Merkezden Uzak Bölgelerine İlişkin Bildiri ile ada olma, 
uzaklık, küçük olma, topografya zorluğu, iklim koşulları, birkaç ürüne 
ekonomik bağımlılık şeklinde yapısal geri kalmışlığı bulunan Fransa’nın 
deniz aşırı toprakları, Azore, Madeira ve Kanarya Adaları için Topluluğun 
ortalama ekonomik ve sosyal düzeyini sağlamaya yönelik özel önlemler 
kabul edilebilecektir.    

1.3.5. Yasaklama ve Kısıtlamalar 

Maastricht Antlaşması ile AETA 67-73. maddeler, yukarıda belirtildiği 
üzere, ATA 73b-73g maddeleri olarak yeniden düzenlenmiştir. 73d maddesi 
ile vergi hukuku açısından ayırım yapılmaması benimsenmiştir. Bu madde 
kapsamında teşebbüs kurma serbestisine ilişkin kısıtlamalar saklı 
tutulmuştur. 

1.3.6. Özel Düzenlemeler  

Maastricht Antlaşması ile yeniden düzenlenen ekonomik ve sosyal 
uyum başlığında ATA 130a maddesi ile Topluluk desteği yeniden 
düzenlenerek, ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için 
bölgelerarası gelişmişlik düzeyleri arasında farklılıkların ve kırsal alanlar 
dâhil az gelişmiş bölgelerde geri kalmışlığın azaltılması için destek 
öngörülmüştür.  

Portekiz’e İlişkin Protokol ile Azore ve Madeira Özerk Bölgeleri, 
Portekiz kanunları ile bankalarından faizsiz kredi kolaylığından 
yararlanmaktadır. 
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Fransa’ya İlişkin Protokol ile Fransa, deniz aşırı topraklarında para 
emisyonu ve CFP Frankı’nın kurunu belirleme hakkına sahip olmaktadır. 

San Marino Cumhuriyeti, Vatikan Şehri ve Monaco Prensliği İle 
Parasal İlişkilere İlişkin Bildiri ile İtalya ile San Marino ve Vatikan ve 
Fransa ile Monaco arasında mevcut parasal ilişkiler, Topluluğun tek para 
birimi ECU uygulanıncaya kadar etkilenmeyecektir. 

Topluluğun Merkezden Uzak Bölgelerine İlişkin Bildiri ile ada 
olma, uzaklık, küçük olma, topografya zorluğu, iklim koşulları, birkaç 
ürüne ekonomik bağımlılık şeklinde yapısal geri kalmışlığı bulunan 
Fransa’nın deniz aşırı toprakları, Azore, Madeira ve Kanarya Adaları 
için Topluluğun ortalama ekonomik ve sosyal düzeyini sağlamaya 
yönelik özel önlemler kabul edilebilecektir 

1.3.7. İşbirliği ve Birlikte Çalışma 

Maastricht Antlaşması ile AT Antlaşması’na alınan kamu sağlığı başlığı 
altında 129. maddenin üçüncü fıkrası ile ve yeniden düzenlenen çevre başlığı 
altında 130r maddesinin dördüncü fıkrası ile Topluluk ve üye devletler, 
üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapacaktır. 

1.3.8. Hariç Tutulmalar 

Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Hakkında Belirli 
Hükümlere İlişkin Protokol ile İngiltere için ekonomik ve parasal birliğin 
üçüncü aşamasına katılmamasının kapsamı belirlenmiştir.  

Danimarka Hakkında Belirli Hükümlere İlişkin Protokol ile Danimarka 
için ekonomik ve parasal birliğin üçüncü aşamasına katılmamasının kapsamı 
belirlenmiştir. 

1989 tarihli Sosyal Şart’ın uygulanması için hazırlanan Sosyal 
Politikaya İlişkin Protokol eki Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey 
İrlanda Hariç Avrupa Topluluğu Üye Devletleri Arasında Yapılan Sosyal 
Politikaya İlişkin Anlaşma’ya İngiltere ve İrlanda katılım sağlamamıştır.20 

İngiltere ve Danimarka için ekonomik ve parasal birlik alanında 
protokoller ile öngörülen istisna hükümleri, Arsava’ya göre, Topluluk 
hukukunun geleneksel farklılık sınırlarını aşmaktadır. Aynı durum, İngiltere 
için sosyal politika alanında protokol ile tanınan istisnai hükümler açısından 
da geçerlidir. İngiltere ve Danimarka için bu özel düzenlemeler kabul 
edilmeden parasal birlik ve sosyal hükümler ve genel olarak Maastricht 

                                                 
20 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 16.   
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Antlaşması’nın tümü açısından anlaşmaya varılamamıştır. Maastricht’te 
görüşmelere katılan devlet veya hükümet başkanları tarafından bu bedel 
kabul edilmekle birlikte Amsterdam Antlaşması’nda İngiltere’de 
sosyalistlerin seçimi kazanması ile sosyal alandaki bu düzenleme 
kaldırılmıştır.21  

1.3.9. Katmanlı Yetki ve Orantılılık  

Maastricht Antlaşması ile yeni oluşturulan AB Antlaşması’nın B 
maddesi ile Birlik hedefleri için katmanlı yetki ilkesi gerekli görülmüştür. 
AT Antlaşması’na alınan 3b maddesi ile katmanlı yetki ve adı konulmadan 
orantılılık ilkeleri tanımlanmıştır.  

2. Amsterdam Antlaşması ve Esnek Bütünleşme 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşmesi 
kapsamında esnek bütünleşmenin “yakın işbirliği” olarak Amsterdam 
Antlaşması ile usul ve esasları bakımından kurumsallaşmasına ilişkin süreç 
açıklanmış ve bu esnek bütünleşme aracına ilişkin Amsterdam Antlaşması 
hükümleri analiz edilmiştir. Bu aracın dışında Amsterdam ile öngörülen fiili 
(de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçları da bu analize 
dâhil edilmiştir. 

2.1. 1996 Hükümetlerarası Konferans Görüşmelerinde Esnek 
Bütünleşme 

16-17 Haziran 1997 tarihli Amsterdam Avrupa Konseyi ile sona eren 
1996-97 HAK’ta esneklik ve farklılaştırılmış bütünleşme, slogan haline 
gelmiştir.22 HAK başlangıcında Almanya ve Fransa, farklılaştırmanın 
hukuken tanınması suretiyle23 hükümetlerarası yöntem ile Topluluk/Birlik 
politika alanının geliştirilmesi fikrinden söz etmiştir. İzleyen aylarda 
işbirliğinin başlatılmasına Birlik kurumlarının dâhil edilmesi koşuluyla 
Benelüks ülkeleri, Avusturya ve İtalya’nın desteği sağlanmıştır. İngiltere, 
İspanya, İsveç, Portekiz ve Yunanistan ise, Komisyon ve Parlamento ile 
birlikte yeknesaklık gerekçesi ile açık uçlu genel hükme karşı çıkmıştır. 
HAK sürecinde farklı öneriler tartışılmış, değiştirilmiş, reddedilmiş ve 
sonunda uzlaşmaya varılmıştır. Amsterdam Antlaşması’nda yakın işbirliğine 

                                                 
21 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 28.  
22 Arsava, “Avrupa Birliği’nin Yeni “Düzenleyici” İlkeleri Olarak Farklı Bütünleşme ve 
Esneklik İlkeleri”, a.g.e., s. 61 ve Gillespie, “The Promise and Practice of Flexibility”, a.g.e., s. 49.  
23 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 5 ve 
Areilza, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less Flexibility?”, a.g.e., s. 
28.  
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ilişkin hükümler ile üye devletler arasında işbirliği, bir dizi koşul ile kabul 
edilmiştir.24 

Maastricht Antlaşması’nın ABA N maddesinin 2. fıkrası doğrultusunda 
24-25 Haziran 1994 tarihli Korfu Avrupa Konseyi, 1996-97 HAK 
hazırlıklarını başlatmış ve Düşünce Grubu kurulmasını istemiştir. Maastricht 
ile ekonomik ve parasal birlik, ortak dış ve güvenlik politikası, adalet ve 
içişlerinde işbirliği, genişleme ve İngiliz inadı olarak şekillenen siyasi 
atmosferde25 esneklik gündeme getirilmiştir. Carlos Westendorp tarafından 
başkanlık yapılan Düşünce Grubu tarafından hazırlanan ve 15-16 Aralık 
1995 tarihli Madrid Avrupa Konseyi’ne sunulan raporda, esneklik üzerinde 
durulmuştur. Esnekliğin kurucu antlaşmalar ile kurumsallaştırılmasının HAK 
gündemine alınması kesinleşmiştir.26 

HAK görüşmelerinin başlatılmasına kadar geçen dönemde siyasi açıdan 
etkili belgeler olduğunu belirtmek gerekir. Bunlardan Almanya 
Parlamentosu’nun CDU/CSU ikiz partilerinden Alman siyasetçiler Karl 
Lamers ve Wolfgang Schäuble tarafından hazırlanan “Lamers-Schäuble 
Belgesi” olarak anılan 01.09.1994 tarihli belge ile esneklik tartışmaları 
başlamıştır.27  

Lamers-Schäuble Belgesi ile esneklik ile ilgili bir düzenlemenin nasıl 
olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu görüş, Almanya tarafından 
başkanlığı üstlenilen 9-10 Aralık 1994 tarihli Essen Avrupa Konseyi 
Başkanlığı’nın bakış açısını oluşturmuştur. İngiltere eski Başbakanı John 
Major tarafından 07.09.1994’te Lieden Üniversitesi’nde yapılan konuşmada, 
esneklik yönetim aracı olarak değerlendirilmiş ve bunun neden olacağı 
çekirdek Avrupa kabul edilmemiştir. Esneklik ile ulusal egemenlik gerekçesi 
ile ekonomik ve parasal birlik, Schengen, gibi işbirliği alanlarının dışında 
kalma olanağı olmakla birlikte karar alma sürecinin dışında kalmak 
istenilmemiştir. Fransa eski Başbakanı Eduard Balladur tarafından ise, 

                                                 
24 Areilza, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less Flexibility?”, a.g.e., 
s. 28 ve 29. Amsterdam Avrupa Konseyi ile tamamlanan 1996-97 HAK süreci ile ilgili daha 
fazla bilgi için bakınız Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, 
Nice and Beyond, a.g.e., s. 58-105 ve Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, 
a.g.e., s. 33-48. 
25 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 61.  
26 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 61 ve 67 ve Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 39.  
27 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 62 ve Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 29.  
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30.11.1994’te Le Monde gazetesindeki makalede, çekirdek Avrupa görüşü 
desteklenmiştir.28  

Baden Baden’de 07.12.1995’de Franko-Alman Zirvesi’nde eski 
Şansölye Helmut Kohl ve eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın mektubu 
ile kurumsal çerçevenin oluşturulması ve tüm üye devletlere açık olması 
koşuluyla isteyen ve muktedir olan üye devletlerin yakın işbirliği yapması 
vurgulanmıştır. Freiburg’da 27.02.1996’da Franko-Alman Semineri’nde eski 
Dışişleri Bakanları Klaus Kinkel ve Hervé de Charette’nin ortak belgesi ile 
Kohl-Chirac mektubundan bahisle hariç tutma olasılığı üzerinde 
durulmuştur.29  

HAK görüşmelerinin başlamasından sonra siyasi açıdan etkili bir başka 
belge daha vardır. 17.10.1996 tarihli üçüncü Franko-Alman belgesi30 ile 
esnekliğin geçici olması görüşüne karşı çıkılmıştır.31 Birlik kurumlarının 
düzenleyici rolleri ve müktesebatın korunması koşuluyla birinci sütunda 
esneklik hükmü desteklenmiştir. Esnekliği başlatma usulünde üye devletlere 
veto hakkı öngörülmemiştir. Belgedeki bazı fikirler, görüşmelerde ele 
alınmış ve Amsterdam Antlaşması’na yansıtılmıştır.32  

29 Mart 1996 tarihli Turin Avrupa Konseyi ile HAK görüşmeleri 
başlamıştır. Görüşmelerin başlarında Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve 
Lüksemburg ile isteyen ve muktedir üye devletler koalisyonu ortaya 
çıkmıştır. Bu grup, üç sütunda dayanak hükmünü desteklemiştir. Hollanda, 
birinci sütunda dayanak hükmünü istememiştir. Finlandiya ve İsveç, birinci 
ve üçüncü sütunda dayanak hükmünü desteklemek için hazırlanmış, fakat 
ikinci sütunda esneklik ile ilgili açık bir tutum oluşturmamıştır. Avusturya, 
üç sütunda esneklik için daha kesin tutum göstermiştir. İrlanda, diğer üye 
devletlerin görüşlerini anlamaya çalışmıştır. İspanya, birinci sütunda duruma 
göre esneklik ve ikinci sütunda dayanak hükmünü savunmuş ve üçüncü 
sütunda esneklik öngörmemiştir. Birinci sütunda muktedir olup olmadığı 
konusunda emin olamamış, ikinci sütunda savunma konusunda merkezi rol 
üstlenmek istemiş ve üçüncü sütunda tutumunu Schengen Anlaşması’nın 

                                                 
28 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 62-64.  
29 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 68 ve Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 30-32.  
30 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 79 ve Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 50. 
31 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 50. 
32 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 79. 
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kurucu antlaşmaya alınıp alınmayacağına bağlı kılmıştır. Portekiz ve 
Yunanistan, esnekliğe karşı çıkmıştır. Esnekliği, ekonomik ve parasal birliğe 
katılmak olarak düşünmüştür. İngiltere, ikinci ve üçüncü sütunlarda 
esnekliği gerekli görmemiş ve birinci sütunda Maastricht’te elde ettiği hariç 
tutulma ile aynı çizgide olmuştur. Danimarka, 21-22 Haziran 1996 tarihli 
Floransa Avrupa Konseyi’ne kadar ikinci ve üçüncü sütunlarda duruma göre 
esnekliği tartışmış ve birinci sütunda esnekliğe karşı çıkmıştır.33 

13-14 Aralık 1996 tarihli Dublin Avrupa Konseyi’nden sonra üye 
devletlerin esnekliğe ilişkin genel tutumu değişmeye başlamıştır. Dokuz üye 
devlet, genel esneklik hükmünü savunmuş ve altısı, duruma göre esnekliği 
desteklemiştir. Genel ve özel esneklik hükmünün kurucu antlaşma 
değişikliğine alınması kabul edilmiştir. Görüş farklılıkları, ilkeden çok araca 
ilişkin olmuş ve sorun, esnekliğin kurucu antlaşmaya nasıl alınacağı haline 
dönüşmüştür.34 

16-17 Haziran 1997 tarihli Amsterdam Avrupa Konseyi görüşmelerinde 
esneklik ile ilgili tartışmalar, yaklaşık yedi dakika sürmüştür. Esneklik için 
karara bağlanması gereken üç konu vardı. Bunlar, esnekliği başlatma 
usulünün nasıl olacağı, birinci sütunda esnekliğin başlatılmasında nihai sözü 
kimin söyleyeceği ve ikinci sütunda dayanak hükmünün olup olmayacağı 
idi. Fransa tarafından desteklenen İngiltere, veto hakkını saklı tutmak için 
esnekliği başlatma usulünde nitelikli çoğunluğu, bir başka anlatımla, 
Lüksemburg uzlaşmasına benzer bir acil durum frenini; Avusturya, Belçika, 
İtalya ve Yunanistan tarafından desteklenen Portekiz, Komisyon’un, birinci 
sütunda esnekliğin başlatılmasında nihai sözü söyleme hakkına sahip 
olmasını; ve Avusturya, İngiltere ve Yunanistan, ikinci sütunda dayanak 
hükmü yerine yapıcı çekimserlik önermiştir. Tüm bu öneriler, kabul 
edilmiştir.35 

2.2. Amsterdam Antlaşması’nda Öngörülen Düzenleme 

Amsterdam Antlaşması ile esnekliğe Maastricht Antlaşması’na oranla 
daha fazla uygulama alanı tanınmış ve esneklik uygulaması yaygın hale 
getirilmiştir.36 Maastricht ile istekli olmayan üye devletlerin zorlanamaması 
ilkesi benimsenmiş ve Amsterdam ile bu ilkeyi tamamlayan bir görüş kabul 
edilmiştir. Buna göre, istekli olmayan üye devletler, istekli olan üye 

                                                 
33 Stubb, a.g.e., s. 73-76. 
34 Stubb, a.g.e., s. 79. 
35 Stubb, a.g.e., s. 99 ve 100. 
36 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 30.  
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devletlerin eylemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla AB kurumlarının dâhil 
edilmesine engel olamayacaktır.37   

2.2.1. Esnek Bütünleşmenin Aracı ve Türü 

Amsterdam Antlaşması ile AT/AB hukukunda şimdiye kadar mevcut 
olan farklılaştırma ve esneklik ilkesinin ötesine geçilmiştir.38 Esneklik ve 
farklılaştırma, resmen tanınmış,39 “yakın işbirliği” adı altında hükümler ile 
kurumsallaşmış40 ve meşru bir zemin kazanmıştır. Yakın işbirliği ile 
farklılaştırılmış bütünleşme, AT/AB hukuk düzeninde sapma, geçici çözüm 
veya tüm üye devletlerin aşamalı olarak yeknesak uygulamaya geçmesi aracı 
olarak anlaşılmayacaktır.41 Antlaşma ile ilk kez genel bir düzenleme 
kapsamında hangi amaçlarla, hangi koşullarla, hangi usulle ve hangi hukuki 
sonuçlarla bir grup üye devletin kurumsal çerçeve içinde ve AT/AB 
araçlarıyla yakın işbirliği yapabileceği ortaya konulmuştur.42 Arsava’ya 
göre, bu, bakış açısına göre başarı veya geri adım olarak değerlendirilebilir.43  

Amsterdam Antlaşması, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde yakın 
işbirliğinin yasalaştırıldığı temel belgedir. Warleigh, karar alma usulü 
kapsamında esnekliğin başlatılabilmesi için bir dizi kural koyması nedeniyle 
Amsterdam Antlaşması’nın oldukça yenilikçi olduğunu vurgulamıştır. 
Yeknesak ve bağlayıcı üst hukuk düzeni kurmak suretiyle AT hukukunun 
derinleşen bütünleşme için bir araç olabilmesi ve olması gerektiğine ilişkin 
geleneksel bakış açısından ziyade Birliği açık uçlu anayasal politikalara 

                                                 
37 Moravcsik, Andrew ve Kalypso Nicolaïdis, “Keynote Article: Federal Ideals and 
Constitutional Realities in the Treaty of Amsterdam”, Journal of Common Market Studies 
(Cilt 36, Yıllık Gözden Geçirme, Eylül 1998), s. 19.  
38 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 23.  
39 Neve, “The European Union? How Differentiated Integration is Reshaping the EU”, a.g.e., 
s. 505.  
40 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 23, Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, 
Nice and Beyond, a.g.e., s. 58, Olsen, “Flexible Integration and the Constitutional Treaty: An 
Instrument with Little Purpose?”, a.g.e., s. 480, Dinan, Europe Recast, A History of European 
Union, a.g.e., s. 285, Shaw, “The Treaty of Amsterdam: Challenges of Flexibility and 
Legitimacy”, a.g.e., s. 64 ve Tekinalp, Gülören ve Ünal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku 
(İstanbul: Beta, Geliştirilmiş 2. Baskı, 2000), s. 25 ve 30.  
41 Craig, Paul ve Gráinne de Búrca, EU Law, Text, Cases, and Materials (New York: Oxford 
University Press, 4. Baskı, 2008), s. 25.  
42 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 23, Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 34 ve 37, 
Shaw, “The Treaty of Amsterdam: Challenges of Flexibility and Legitimacy”, a.g.e., s. 69 ve 
Gillespie, “The Promise and Practice of Flexibility”, a.g.e., s. 49.  
43 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 23.  
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sürüklediğinden, bütünleşme ile ilgili katı bakış açısına değişim getirmiştir.44 
Witte vd., Amsterdam Antlaşması ile Topluluk hukukunun geleneksel 
özelliği olan yeknesaklığın yerini farklılaştırma ve esnekliğin aldığını 
belirtmiştir.45 

Warleigh’a göre, Amsterdam Antlaşması ile kurucu antlaşmalar 
kapsamında bir esneklik türü benimsenmemekle birlikte, Antlaşma 
hükümleri, çok vitesli Avrupa niteliği taşımakta, fakat diğer esneklik 
türlerini de engellememektedir. Zira, yakın işbirliğini başlatma usulü 
açısından birinci sütunda küçük üye devletleri ve genel olarak Birlik çıkarını 
korumak isteyecekleri varsayımı altında Komisyon ve Parlamento’nun 
önemli yetkilerinin olması nedeniyle çekirdek Avrupa’nın ortaya çıkmaması, 
çok vitesli Avrupa’yı ortaya çıkarmaktadır. İkinci ve üçüncü sütunlarda 
Konsey’de nitelikli çoğunluk aranması da başı çeken üye devletlerin öne 
çıkmasını önleyebilmektedir. Bu duruma nitelikli çoğunluğun basit 
çoğunluğa göre daha fazla sayıda üye devletin uzlaşmasını gerektirmesi 
neden olmaktadır.46  

Yakın işbirliği, Birlik kapsamına yeni yetkilerin dâhil edilmesi amacıyla 
tesis edilemeyeceğinden, bütünleşme öncesinde çekirdek üye devletler 
gubunun ortaya çıkmasına yol açmayacaktır. Son çare olarak kullanılması 
kabul edilmiştir. Fikirlerini değiştirmeleri halinde, katılım sağlamayan üye 
devletlere açık olmuş ve müktesebata uyulmasını gerekli kılmıştır. Bu 
haliyle, çok vitesli Avrupa niteliği taşımaktadır.47 

Ancak, ortak dış ve güvenlik politikası dışında yakın işbirliğinin 
başlatılması için oy birliğinin olmaması, seçmeli Avrupa’yı teyit etmektedir. 
Bu durum, çok vitesli Avrupa’yı önlemek için hiçbir üye devletin tek taraflı 
veto kullanamaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Basit çoğunluk 
gerekliliği, politika alanına göre değişen çekirdek üye devlet gruplarının 
oluşmasına yol açmaktadır. Sütunlu yapıda karar alma usulüne ilişkin 
kurallar değiştiği gibi çekirdek üye devletler de farklılık göstermektedir. 
Örneğin, İngiltere, ikinci sütunda işbirliğine katılmışken, birinci sütunda tek 
parayı kabul etmemiştir.48 

Lynch ve Olsen’e göre, Amsterdam Antlaşması’nın hükümleri, çok 
vitesli Avrupa, değişken geometrili Avrupa ve seçmeli Avrupa özelliği 

                                                 
44 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 44.  
45 Witte, vd., “Introduction”, a.g.e., s. xi.  
46 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 11 ve 12.  
47 Warleigh, a.g.e., s. 13.  
48 Warleigh, a.g.e., s. 13.  



 103

taşımaktadır.49 Yine, Olsen’e göre, bu hükümler, Stubb’ın ifade şekli ile 
geçiş hükümleri, duruma göre esneklik ve önceden tanımlanmış esneklik 
niteliği taşımamaktadır.50 

Stubb, Amsterdam Antlaşması’nda çok vitesli Avrupa ile ilgili hiçbir 
hükmün olmadığını ve değişken geometrili Avrupa ile ilgili az sayıda ve 
seçmeli Avrupa ile ilgili çok sayıda hükmün olduğunu belirtmiştir. Antlaşma 
ile dayanak hükmü ve duruma göre esneklik getirilmiş, önceden tanımlanmış 
esneklik için yeni örnekler oluşturulmuş ve geçiş hükümleri korunmuştur. 
Esneklik aracı olarak daha geniş kapsamlı olduğu gerekçesi ile ifade 
açısından tercih edilen yakın işbirliği, geçiş hükümleri, önceden tanımlanmış 
esneklik ve duruma göre esneklikten çok dayanak hükmü ile ilgili 
olmuştur.51  

Dayanak hükmü için Amsterdam Antlaşması’nda genel esneklik 
hükümleri olan ABA K.15-K.17. maddeler ve özel esneklik hükümleri olan 
birinci sütunda ATA 5a maddesi, ikinci sütunda ABA J.17. madde ve 
üçüncü sütunda ABA K.12. madde, örnek olarak verilebilir. AB Antlaşması 
VIa başlığını oluşturan ABA K.15-K.17. maddeler, genel dayanak hükmü ve 
her sütun için karar alma usulü, özel dayanak hükmü olarak yer almıştır. 
Dayanak hükmü, üçüncü sütunda önceden tanımlanmış esnekliğe göre daha 
geri planda kalmıştır.52 

Duruma göre esneklik için Amsterdam Antlaşması’nda ikinci sütunda 
ABA J.13. madde ile düzenlenen yapıcı çekimserlik, örnek olarak 
verilebilir.53 

Önceden tanımlanmış esneklik için Amsterdam Antlaşması’nda 
protokoller ve HAK tarafından kabul edilen ve not alınan bildiriler 
kapsamında Schengen müktesebatını Birlik kapsamına dâhil eden protokol, 
İngiltere ve İrlanda’ya ATA 7a maddesinin belirli alanlarının uygulanmasına 
ilişkin protokol,54 vize, iltica, göç ve kişilerin serbest dolaşımı için diğer 
politikalara ilişkin IV. başlık hakkında İngiltere ve İrlanda’nın tutumuna 
ilişkin protokol ve IV. başlık ve Schengen hakkında Danimarka’nın 

                                                 
49 Lynch, “Flexibility and Closer Cooperation: Evolution or Entropy?”, a.g.e., s. 209 ve 
Olsen, “Flexible Integration and the Constitutional Treaty: An Instrument with Little 
Purpose?”, a.g.e., s. 485 ve 486.  
50 Olsen, “Flexible Integration and the Constitutional Treaty: An Instrument with Little 
Purpose?”, a.g.e., s. 484.  
51 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 42 ve 43.  
52 Stubb, a.g.e., s. 124, 128 ve 131. 
53 Stubb, a.g.e., s. 133.  
54 Stubb, a.g.e., s. 134 ve 135.  
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tutumuna ilişkin protokol, örnek olarak belirtilebilir.55 Amsterdam öncesinde 
önceden tanımlanmış esneklik örnekleri ise, Sosyal Protokol ve ekonomik ve 
parasal birlikten İngiltere ve ekonomik ve parasal birlik, savunma, 
vatandaşlık ve polis işbirliğinden Danimarka için tanınan hariç tutulma 
olarak ifade edilebilir. Birinci sütunda Schengen ve yeni başlığa ilişkin 
düzenlemeler, önceden tanımlanmış esnekliğin en fazla uygulandığı 
alanlardır.56  

2.2.2. Yakın İşbirliğine İlişkin Hükümler 

Amsterdam Anlaşması’nın yakın işbirliğine ilişkin hükümleri, Alman-
Fransız inisiyatifinin sonucudur. İkinci sütunda Hollanda Başkanlığı’nın 
esneklik önerileri, 16-17 Haziran 1997 tarihli Amsterdam Avrupa 
Konseyi’nde son dakikada çıkartılmış ve Birliğin kurumsal yapısı içinde 
yakın işbirliği düzenlenmemiştir.57 Warleigh’a göre, yakın işbirliği, birinci 
ve üçüncü sütunlarda esnekliği uygulayacak ve ikinci sütunda esnekliğe izin 
verecek şekilde oluşturulmuştur.58 Dehousse’a göre, ikinci sütunda yakın 
işbirliği yerine yapıcı çekimserlik tesis edilmiştir.59  

Warleigh, Amsterdam Antlaşması ile esnekliğin iki farklı uygulama 
şeklinden söz etmiştir. Esnekliğin birinci türü, tüm politika alanından ve 
ikincisi, bir politika alanında belirli önlemlerden hariç tutulmadır. Esnekliğin 
ikinci türü, ikinci sütunda yakın işbirliği açısından yapıcı çekimserlik 
olmaktadır.60  

Amsterdam Antlaşması ile esneklik, kurucu antlaşmalarda genel ve özel 
hükümler ile düzenlenmiş ve kurumsallaşmıştır.61 Lynch, esneklik 
düzenlemelerini üç grupta toplamıştır. Bunlar, belirli koşullar ile üye 
devletlerin çoğunluğuna yakın işbirliği için izin veren genel hüküm; belirli 
politika alanlarında yakın işbirliğine izin veren özel hükümler; ve bazı üye 
devletler için özel hükümlerdir.62 

                                                 
55 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 135 ve Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 44.  
56 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 135.  
57 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 34. 
58 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 45. 
59 Dehousse, Franklin, Amsterdam: The Making of a Treaty (Londra: Kogan Page, 1999), s. 62. 
60 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 44.  
61 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 40.  
62 Lynch, “Flexibility and Closer Cooperation: Evolution or Entropy?”, a.g.e., s. 200.  
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Amsterdam Antlaşması ile öngörülen yakın işbirliğinde ortak hükümler, 
birinci ve üçüncü sütunlarda özel bir madde ile tamamlanmıştır. Ortak 
hükümler ile belirlenen yakın işbirliğine katılma ve istisna hükümleri yerine 
birinci ve üçüncü sütunlarda özel düzenlemeler getirilmiştir.63 Buna göre, 
ortak hükümler, ABA K.15-K.17. maddeler; birinci sütun, ATA 5a maddesi; 
ikinci sütun, ABA J.1-J.18. maddeler; ve üçüncü sütun, ABA K.1-K.14. 
maddeler ile düzenlemiştir. Esneklik, her sütunda farklı uygulanmakta ve bu 
da karmaşıklığa neden olmaktadır. Birinci sütunda Komisyon, yakın 
işbirliğine ilişkin konuları onaylamak suretiyle fiili (de facto) veto hakkına 
sahiptir. Ortak karar usulünde Parlamento’nun da benzer yetkisi vardır. 
İkinci sütunda nitelikli çoğunluk ile karar alan Konsey, güçlü kılınmıştır. 
Üçüncü sütunda esneklik için birinci sütun ile benzer usul geçerlidir.64 

2.2.2.1. Genel Hükümler 

Amsterdam Antlaşması ile AB Antlaşması’nda “Yakın İşbirliğine 
İlişkin Hükümler” adı altında Başlık VIa oluşturulmuş ve bu başlıkta K.15-
K.17. maddeler ile Arsava’nın ifadesi ile ortak kurallar ve Stubb’ın ifadesi 
ile genel esneklik hükümleri belirlenmiştir. Başlık VIa, üç sütunda geçerli 
olan ortak/genel koşulları ve kurumsal düzenlemeleri;65 ABA K.15. madde, 
koşulları; K.16. madde, kurumsal konuları; ve K.17. madde, Birlik 
politikalarının uyumunu düzenlemiştir. Bu hükümler ile yakın işbirliğinin 
temel ilkelerini belirlemek ve işbirliğine katılmayan üye devletlerin 
çıkarlarını korumak amaçlanmıştır. Genel hükümler, temel hükümler olup, 
birinci ve üçüncü sütun açısından aynı ölçüde geçerlidir.66   

2.2.2.1.1. İlke, Amaç ve Koşullar 

ABA K.15. maddenin birinci fıkrası, ilke, amaç ve koşulları 
belirlemiştir.67 Maddenin birinci fıkrasına göre, aralarında yakın işbirliği 
tesis etmek isteyen üye devletler, işbirliğinin tespit edilen koşullara uyması 
halinde, Antlaşma’da öngörülen kurumlar, usul ve mekanizmayı 

                                                 
63 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 34 ve 37. 
64 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 9. 
65 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 34 ve Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, 
Nice and Beyond, a.g.e., s. 124.  
66 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 124.  
67 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 35-37.  
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kullanabilir.68 Bu şekilde, ilk kez Birliğin kurumsal yapısı içinde ortak 
eylemlere katılmaya hazır üye devletlere işbirliği yapma olanağı açılmıştır. 
Ancak, Arsava tarafından vurgulandığı üzere, ATA 5. maddeye riayet 
edilmesi kaydıyla üye devletlerin Birliğin kurumsal yapısı dışında işbirliği 
yapması engellenemez. Bu madde hükümleri, gerekli değişiklikler yapılmak 
suretiyle (mutatis mutandis) üçüncü sütun için de geçerlidir.69 

K.15. maddenin birinci fıkrasının a bendi ile amaç belirlenmiştir: 
Çıkarlarının korunması ve bu çıkarlarına hizmet edilmesinde Birlik ve 
Topluluk hedeflerinin ileri götürülmesinin hedeflenmesi. Yakın işbirliğinin, 
Birliğin amaçlarını teşvik eden ve çıkarlarını koruyan ve ona hizmet eden 
nitelikte olması70 ve politika yetkisine yeni alanlar eklemek için 
kullanılmaması gerekli kılınmıştır.71  

K.15. maddenin birinci fıkrasının b ve izleyen bentleri ile koşullar 
açıklanmıştır. Maddenin b bendi ile yakın işbirliği, Birliğin ortak kurumsal 
yapısını kullanmalıdır: Antlaşmalara ve Birliğin tek kurumsal çerçevesine 
saygı gösterilmesi. Antlaşma ilkelerinden tek kurumsal çerçeveye atıf ile 
aynı zamanda esnekliğin Topluluk hukukunu ihlal etmemesi 
öngörülmüştür.72 Ancak bunun nasıl belirleneceği düzenlenmemiş ve üye 
devletlerin bu yöndeki iddialarının önü açık bırakılmıştır.73 

Maddenin c bendi ile Antlaşma’nın amaçlarının, Antlaşma’da saptanan 
usul ile gerçekleştirilememesi halinde, yakın işbirliği, nihai araç olarak 
kullanılmalıdır: Antlaşmaların hedeflerinin orada belirtilen ilgili usullerin 
kullanılması ile elde edilememesi halinde, sadece son çare olarak 
kullanılması. Ancak, Konsey’e karar vermesi için ne kadar süre tanınacağı 
metinde belirlenmemiştir. Yine, anlaşma sağlanmakla birlikte bu 
anlaşmanın, yakın işbirliği yapmak isteyen üye devletler için yeterli 
olmaması halinde, ne olacağı metinde açıklanmamıştır.74 

                                                 
68 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 124.  
69 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 35.  
70 Arsava, a.g.e., s. 35.  
71 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 125.  
72 Stubb, a.g.e., s. 125.  
73 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 32.  
74 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 36.  
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Maddenin d bendi ile yakın işbirliği, üye devletlerin çoğunluğu ile ilgili 
olmalıdır: Üye devletlerin en azından çoğunluğunu ilgilendirmesi. Birlik 
içinde rakip grupların çıkması önlenmekte,75 ancak, Birlik dışında yakın 
işbirliği olasılığı ortadan kaldırılamamaktadır. Schengen Anlaşması’nın 
başlangıçta sadece Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri tarafından 
imzalanması, örnek olarak belirtilebilir.76  

Maddenin e bendi ile a bendinde yer alan amaç somut hale gelmektedir: 
Antlaşmaların diğer hükümleri kapsamı müktesebatı ve önlemleri 
etkilememesi. Yakın işbirliğinin, Topluluk müktesebatına ve Antlaşmaların 
diğer hükümlerine göre ihdas edilen önlemleri ihlal etmemesi 
öngörülmüştür. Yakın işbirliği, ilerlemeye hizmet etmelidir; geri dönüş 
amacı ile işbirliği yapılamaz. Bu haliyle, maddenin e bendi, birinci sütun 
bakımından önemlidir.77 Stubb, bu bent ile istisna tanınmaması gerektiği ve 
Schengen müktesebatı ile İngiltere, Danimarka ve İrlanda’ya tanınan hariç 
tutulma olanağının bu bende aykırı olduğunu belirtmiştir.78 

Maddenin f bendi ile yakın işbirliği ile işbirliğine katılmayan üye 
devletlerin yetkileri, hakları, yükümlülükleri, çıkarları ihlal edilemez: 
Katılmayan üye devletlerin yetki, hak, yükümlülük ve çıkarlarının 
etkilenmemesi. ATA 5. maddede yer alan ilkeler somutlaştırılmıştır.79 Bu 
koşul, işbirliğine katılmak istemeyen üye devletler için önemlidir. 

K.15. maddenin g bendi, yakın işbirliği için bir ilkeyi tanımlamaktadır. 
Üye devletler arasında yakın işbirliği için açıklık ilkesi geçerlidir:80 Temel 
karara ve bu çerçevede alınan kararlara uymaları koşuluyla tüm üye 
devletlere açık olması ve her hangi bir zamanda işbirliğine taraf olmaları 
için izin vermesi. İşbirliği, bütün üye devletlere açıktır. Üye devletler, 
işbirliğine bu çerçevede daha önce alınan kararlara uymak kaydıyla her 

                                                 
75 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 36 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 38.  
76 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 36, Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 38 ve Stubb, 
Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 127.  
77 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 36 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 38.  
78 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 125.  
79 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 36 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 38.  
80 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 37 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 38.  
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zaman katılabilirler.81 Bu hüküm ile çekirdek üye devletlerin oluşturulması 
ve çevre üye devletlerin oluşmasının önlenmesi ifade edilmektedir.82 

Maddenin h bendi ile yakın işbirliği için sınırlama getirilmektedir: ATA 
5a maddesinde belirtilen ilave özel kriterlere ve ilgili alanda Konseyin 
yetkili kılındığı ABA K.12. maddesine uygun olması. Bu hüküm ile iç pazara 
ilişkin alanlarda esnek düzenleme yapılamamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrası ile işbirliğine katılan üye devletlerin işbirliğinin 
uygulanması ile ilgili tasarruf ve kararları uygulaması ve katılmayan üye 
devletlerin buna engel olmaması vurgulanmıştır. Bu hüküm, ATA 5. 
maddede belirtilen ilkelerin Birliğin kurumsal yapısında yapılacak yakın 
işbirliğine uyarlanmasıdır. Maastricht Antlaşması’nın ekonomik ve parasal 
birliğe ilişkin hükümleri, bunun örneğidir.83 

Bu hükümler, yakın işbirliği için bir çerçeve ortaya koyduğundan 
önemlidir. Katılan ve katılmayan üye devletler arasında denge bulma amacı 
taşımaktadır. Hükümlerin bazıları, hukuki yapısına rağmen siyasidir. 
Katılmak istemeyen üye devletler için sorun olmamakla birlikte katılmak 
isteyen fakat muktedir olmayan üye devletler için bir çelişki ortaya 
çıkarmaktadır.84 

2.2.2.1.2. Karar Alma Usulü 

ABA K.16. maddenin birinci fıkrası, yakın işbirliğine girme kararından 
sonra işbirliğinin yürütülmesi için hukuki tasarrufların ve kararların kabul 
edilmesi için Antlaşma’nın kurumsal hükümlerini geçerli kılmıştır. 
Konsey’de tüm üye devletler, işbirliğine ilişkin istişarelere katılmakta, ancak 
sadece işbirliği yapacak üye devletler, karar alma usulünde yer almaktadır. 
Konsey’de karar alınması için nitelikli çoğunluk ve oy birliği 
benimsenmiştir. Nitelikli çoğunlukta ATA 148. maddenin ikinci fıkrası ile 
belirlenen oy ağırlıkları esas alınmıştır. Oy birliğinde işbirliğine katılacak 
olan üye devletler yeterli kabul edilmiştir. ABA K.17. madde uyarınca, 
Parlamento’nun, Konsey ve Komisyon tarafından düzenli olarak 
bilgilendirilmesi öngörülmüştür. 

ABA K.16. maddenin birinci fıkrası ile Konsey’in tüm üyelerinin 
istişarelere katılmasının gerekli olması, Maastricht Antlaşması’nın ekonomik 

                                                 
81 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 37.  
82 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 127.  
83 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 37.  
84 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 127 ve 128.  
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ve parasal birlik ve sosyal politika alanında istisnai düzenlemelerine 
benzemektedir. ABA K.17. madde ile de Parlamento’nun zayıf durumu 
dengelenmek istenmiştir.85 

2.2.2.1.3. Finansman 

ABA K.16. maddenin ikinci fıkrası ile kurumların idari harcamaları 
istisna olmak üzere, Konsey’in oy birliği ile başka türlü karar vermemesi 
halinde, yakın işbirliğinin yürütülmesinden kaynaklanan harcamaların, 
işbirliğine katılan devletler tarafından finanse edilmesi kabul edilmektedir. 
Hanf’a göre, Sosyal Protokol, yakın işbirliğinin oylama ve mali yönleri için 
örnek olmuştur.86 

2.2.2.1.4. Usulün Bağlayıcılığı 

ABA K.15. maddenin ikinci fıkrası ile yakın işbirliği çerçevesinde 
alınan kararlar, sadece işbirliğine katılan üye devletleri bağlamaktadır. 
Ayrıca, işbirliğine katılmayan devletler, alınan kararların yürütülmesine 
engel olamaz. 

2.2.2.2. Birinci Sütun İçin Özel Hükümler 

Amsterdam Antlaşması ile AT Antlaşması’na 5a maddesi eklenmiş ve 
bu madde ile birinci sütunda esneklik için özel düzenleme getirilmiştir.87 

2.2.2.2.1. Yakın İşbirliği İçin İlkeler 

ATA 5a maddesinin birinci fıkrası, Topluluk müktesebatının 
korunmasını öngörmektedir. Bu ilke, ekonomik ve sosyal işbirliği dâhil iç 
pazar ile bağlantılı politikaları kapsamaktadır.88 Yakın işbirliği, Topluluğun 
münhasır yetki alanına giren konularda olmamalı; Topluluk politika, eylem 
ve programlarını etkilememeli; Birlik yurttaşlığı ile ilgili olmamalı ve üye 
devletlerin vatandaşları arasında ayrımcılığa neden olmamalı; Topluluğa 
Antlaşma ile verilen yetkileri aşmamalı; ve üye devletler arasında ayrımcılık 
yapmamalı ve rekabet koşullarını ihlal etmemelidir. 

Tuytschaever, bu koşulların yakın işbirliğinin uygulanıp 
uygulanmayacağı alanlara ilişkin olumlu veya olumsuz ayrıntılı bir liste 
oluşturmadığını belirtmiştir. Aslında görüşmeler sırasında bu konuda listeler 

                                                 
85 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 37 ve 38. 
86 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 16. 
87 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 124 ve Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 34.  
88 Arsava, “Amsterdam Anlaşması’na Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 38 ve 39. 



   110

önerilmiştir.89 Arsava’ya göre, maddenin birinci fıkrası ile olumsuz bir 
yaklaşım ile işbirliği yapılamayacak alanlar ve işbirliğinde uyulacak ilkeler 
saptanmıştır. Bu ilkeler, üye devletlerin yurttaşları arasında ayırımcılık 
yapılmaması, dolaşım özgürlüğünün engellenmemesi ve rekabet 
serbestisinin sınırlanmaması olarak belirlenmiştir. Yakın işbirliğine kapalı 
alanlar oldukça geniş ve uyulacak ilkeler oldukça katı öngörülmüştür. 
Dolayısıyla, birinci sütun, yakın işbirliği için oldukça az olanak tanımıştır.90 

Tuytschaever’e göre, maddenin birinci fıkrasının a bendinde belirtilen 
yakın işbirliğinin, Topluluğun münhasır yetki alanına giren konularda 
olmaması koşulunda Topluluğun üye devletler ile paylaşmadığı yetki 
alanları sürekli gelişmekte ve kapsamları için farklı yorumlar yapılmaktadır. 
Maddenin b bendinde yer alan yakın işbirliğinin Topluluk politika, eylem 
veya programlarını etkilememesi koşulunda “etkilememesi” yerine “tersine 
etkilememesi” bulunsa idi farklı yorumlara yol açmayacaktı. Maddenin d 
bendinde yer alan yakın işbirliğinin Topluluğa Antlaşma ile verilen yetkileri 
aşmaması koşulu ile bazı üye devletlerin endişeleri karşılanmıştır. Maddenin 
e bendinde yer alan yakın işbirliğinin üye devletler arasında ayrımcılık 
yapılmaması halinde kurulması koşulu ile işbirliğine katılan katılmayan tüm 
üye devletler arasında karşılıklı ilişkiye atıf yapılmıştır.91 Arsava da 
maddenin birinci fıkrasında yer alan koşulların yorum sorunları yaratacağını 
belirtmiştir. Uyulacak rekabet koşullarının kataloğa alınması, siyasi olarak 
yorum sorunu oluşturabilecektir. Zira, geleneksel Topluluk hukukunda bu 
konu, caiz bir farklılık konusu olarak belirlenmemiştir.92  

2.2.2.2.2. Yakın İşbirliğini Başlatma, İstisna Mekanizmasını İşletme 
ve Karar Alma Usulü 

ATA 5a maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendi ile karar alma usulü, 
ikinci bendi ile istisna mekanizması ve üçüncü bendi ile işbirliği usulünün 
başlatılması düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasının üçüncü bendi, üye 
devletlerin yapmak istedikleri işbirliğini Komisyon’a sunması, Komisyon’un 
Konsey’e bu konuda öneri yapması, Komisyon’un öneride bulunmaması 
halinde ilgili üye devletlere bunun sebeplerini bildirmesini düzenlemektedir. 
Maddenin ikinci fıkrasının birinci bendi uyarınca, Komisyon’un öneri 

                                                 
89 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 55. Yakın işbirliğinin 
kapsamına alınmayacak alanlara ilişkin listeler için bakınız Tuytschaever, Differentiation in 
European Union Law, a.g.e., s. 55 ve 56. 
90 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 39 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 38. 
91 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 55-57. 
92 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 40. 
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yapması ve Parlamento’nun dinlenmesinden sonra Konsey tarafından 
nitelikli çoğunluk ile işbirliği karara bağlanmaktadır. 

Esneklik görüşmelerinde İngiltere ve birkaç üye devlet, işbirliği için oy 
birliği önermiştir. Nitelikli çoğunluğun çekirdek Avrupa oluşturacağı ve bu 
üye devletlerin diğer üye devletlerin onayı olmadan Birlik adına hareket 
edeceği ve bunun diğer üye devletlerin istek ve çıkarlarına aykırı olacağını 
savunmuştur. Ancak, bu öneri, oy birliğinin esnekliğin önemini 
sulandıracağı gerekçesi ile üye devletlerin çoğunluğu tarafından kabul 
edilmemiştir.93  

Maddenin ikinci fıkrasının üçüncü bendi çerçevesinde, Komisyon, 
birinci sütunda anahtar role sahiptir.94 Yakın işbirliği, Komisyon’un uygun 
öneri yapmasına bağlıdır.95 Komisyon, öneri yapmaya zorlanamamakla 
birlikte ilgili üye devletlere bilgi vermeli ve olumsuz tutumunun nedenini 
açıklamalıdır. Konsey, Komisyon’un önerisine oy birliği ile uymayabilir. 
Parlamento’nun Konsey ve Komisyon tarafından bilgilendirilmesi96 ve yakın 
işbirliği çerçevesinde alınacak karar için ortak karar usulüne katılması ile97 
zayıf durumu düzeltilmektedir.98   

Maddenin ikinci fıkrasının ikinci bendi ile yakın işbirliğinin 
uygulanmasında oy birliği düzenlenmiştir. Bir üye devlet, önemli ve 
gerekçeli ulusal politika nedeni ile Konsey’de veto hakkını kullanmak 
suretiyle öneriye karşı çıkabilir. Konsey, sorunu oy birliği ile karar alınmak 
üzere devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Konsey’e nitelikli çoğunluk 
ile havale edebilir. Bu düzenleme, ABA J.13. maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca ikinci sütun ve ABA K.12. maddenin ikinci fıkrası uyarınca üçüncü 
sütun için de geçerlidir.  

                                                 
93 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 60.  
94 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., 
s. 130, Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 45, 
Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir İşbirliği”, 
a.g.e., s. 41 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 39. 
95 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 41, Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 39 ve Stubb, 
Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 130. 
96 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 41. 
97 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 41 ve Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, 
Nice and Beyond, a.g.e., s. 130. 
98 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 41 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 39. 
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Warleigh tarafından ifade edildiği üzere, sadece yakın işbirliğine katılan 
üye devletlerin veto hakkı vardır.99 Arsava’ya göre, ATA 5a maddesi, ABA 
K.12. madde ve ABA J.13. madde, AT/AB hukuku açısından yenilik 
oluşturmakta ve Lüksemburg Uzlaşması’nı hatırlatmaktadır. Bu maddeler ile 
veto hakkının Antlaşma metnine alınması, müzakere mantığı ile Avrupa Tek 
Senedi ATA 100a maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında İngiltere için iç 
pazar ve Maastricht Antlaşması ile Danimarka için tek para ve İngiltere ve 
İrlanda için Sosyal Protokol konularında tanınan istisnai düzenlemelere 
benzemektedir. Bu düzenlemeler ile bütünleşme, kurumsal yenilenme ve 
taviz ile gerçekleşmiştir.100  

2.2.2.2.3. Yakın İşbirliğine Katılma 

ATA 5a maddesinin üçüncü fıkrasına göre, yakın işbirliğine katılmak 
isteyen bir üye devlet, bu talebini Konsey ve Komisyon’a bildirir. 
Komisyon’un işbirliğinin başlatılmasında sahip olduğu rol, işbirliğine 
katılımda da geçerlidir. Komisyon, yakın işbirliğine katılma hakkında yalnız 
başına karar verme yetkisine sahiptir. Konsey’in, Komisyon’un katılma 
talebine ilişkin görüşünü arz etmesi üzerine, görüş bildirme olanağı vardır. 
Parlamento, ihtiyari olarak dinlenebilir. Yakın işbirliğini başlatma usulü ile 
katılma usulü karşılaştırıldığında, katılma usulü, başlatma usulüne nazaran 
daha kolay görülmektedir.101   

2.2.2.2.4. İlgili Antlaşma Hükümlerinin Uygulanması 

ATA 5a maddesinin dördüncü fıkrasına göre, yakın işbirliği 
faaliyetlerinin icrası için gerekli hukuki tasarruf ve kararlar, ATA 5a, ABA 
K.15. ve ABA K.16. maddelerde başka bir hüküm olmaması halinde, 
Antlaşma’nın ilgili hükümlerine tabidir. İşbirliğinin yürütülmesi için gerekli 
hukuki tasarruf ve kararların tesisi, ABA K.15. ve K.16. maddelerin birinci 
fıkrasında belirtilmiştir.  

2.2.2.2.5. Schengen Antlaşması 

Amsterdam Antlaşması ile AT Antlaşması’na alınan 5a maddesinin 
beşinci fıkrası, Schengen müktesebatını Birlik çerçevesine alan protokol 
lehine çekince getirmektedir. Schengen müktesebatı, birinci sütunda esneklik 
için özel düzenlemeye ilişkin ATA 5a maddesi ile düzenlenmekle birlikte, 
kurucu antlaşma kapsamına dâhil edilmesi nedeniyle İngiltere, İrlanda ve 

                                                 
99 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 45. 
100 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 40 ve 41.  
101 Arsava, a.g.e., s. 42. 
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Danimarka için tanınan istisnaların, yakın işbirliği hükümleri arasında değil, 
diğer esneklik hükümlerinde yer alması gerektiği düşünülmektedir. 

2.2.2.2.6. Özel Düzenlemenin Boşlukları 

Arsava, ATA 5a maddesinin önemli iki boşluğa sahip olduğunu 
belirtmiştir. Bu boşluk, genel hüküm ABA K.15. madde ile de 
giderilememiştir. Yakın işbirliğini istemekle birlikte özellikle ekonomik 
durumu buna uygun olmayan üye devletlere işbirliğine katılan üye 
devletlerin yardımına ilişkin hiçbir düzenleme yoktur. Yakın işbirliğinin 
Topluluğun dış yetkilerine olan etkilerine ilişkin sorular da yanıtsız 
kalmıştır. Arsava’ya göre, Adalet Divanı’nın Avrupa Ekonomik Alanı 
Anlaşması Taslağı’na ilişkin 1991 tarihli görüşündeki koşulların 
karşılanması halinde, yakın işbirliği, Topluluğa üçüncü devlet ile anlaşma 
akdetme yetkisini tanımaktadır. Bu anlaşma, işbirliğine katılan üye devletler 
için geçerlidir. İşbirliğine katılmayan üye devletlerin devletler hukuku 
kapsamında tasarrufta bulunma serbestisi devam etmektedir. Maastricht 
Antlaşması’nın parasal birliğe ilişkin hükümleri, bunun mümkün olduğunu 
göstermiştir.102 

2.2.2.3. İkinci Sütun İçin Öngörülen Hükümler 

Amsterdam Antlaşması ile AB Antlaşması’na J.1-J.18. maddelerinde 
ikinci sütunda esneklik için özel düzenleme getirilmiştir.  

2.2.2.3.1. Yapıcı Çekimserlik, İstisna Mekanizmasını İşletme ve 
Karar Alma Usulü 

İkinci sütunda işbirliğini başlatma usulü, birinci ve üçüncü sütundan 
farklıdır. Acil durum freni ile birleştirilen nitelikli çoğunluğun geçerli 
olduğu ortak dış ve güvenlik politikasında uygulanan usule benzemektedir. 
Üye devletler, Konsey’in yönlendirmesi ile usulü başlatmaktadır. Komisyon, 
görüş bildirir, fakat nihai karar Konsey’de alındığından, usulü durdurma 
yetkisine sahip değildir. Konsey’in nitelikli çoğunluk ile aldığı karara bir üye 
devlet itiraz edebilir ve bu durumda talebin yeniden incelenmesi için bir son 
tarih belirlenir.103 

Amsterdam Antlaşması ile ikinci sütunda yakın işbirliğine ilişkin özel 
hüküm yerine yapıcı çekimserlik veya Arsava’nın ifadesi ile olumlu 
çekimserlik kabul edilmiştir.104 ABA J.13. madde kapsamı yapıcı 

                                                 
102 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 42 ve 43. 
103 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 131.  
104 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 52.  
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çekimserlik, yenilik getirmemiştir. Konsey tarafından alınan karar, birinci 
sütunda çekimser kalan üye devletler dâhil Birlik için bağlayıcı iken, ikinci 
sütunda çekimser kalan üye devletler için bağlayıcı olmamaktadır.105  

ABA J.13. maddenin birinci fıkrasının birinci bendi ile ikinci sütun 
kararları, oy birliği ile alınmakta ve çekimser kalınması, bunu 
engelleyememektedir. Maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi ile çekimser 
kalan üye devlet, kararın Birlik için bağlayıcı olduğunu kabul etmekle 
birlikte kararı uygulama yükümlülüğünde değildir. Karşılıklı dayanışma ile 
bu karara ilişkin Birlik çalışmalarını engelleyici bir tutumda bulunamaz. 
Diğer üye devletler de çekimser üye devletin görüşüne saygı gösterir. 
Konsey’de çekimser kalan üye devletler, ATA 148. maddenin ikinci 
fıkrasına göre ağırlıklı oyların 1/3’ünden fazlasını oluşturuyorsa karar 
alınamaz. 

Maddenin ikinci fıkrasının birinci bendi ile birinci fıkradan istisna 
olarak Konsey, ortak stratejiye istinaden ortak eylemlerin kabul edilmesi, 
ortak görüşlerin tespit edilmesi ve diğer kararların alınması; ve ortak eylem 
ve ortak görüşün icrası için kararların alınması çerçevesinde istisnai olarak 
nitelikli çoğunluk ile karar verebilir.  

ABA J.13. maddenin ikinci fıkrasının birinci bendi ile birinci fıkradan 
istisna öngörülmesi ile ilgili olarak, Stubb’a göre, ortak eylem ve görüşlerin 
kabul edilmesi ve uygulanması için acil durum freni öngörülmüştür. Bu 
nedenle, yapıcı çekimserlik olsun olmasın oy birliği ile ortak eylem ve 
görüşler kabul edilebilir.106 Arsava’ya göre, nitelikli çoğunluk ile karar 
alınırken çekimser kalınabilmesi nedeniyle yapıcı çekimser oy mümkün 
olmalıdır.107  

Maddenin ikinci fıkrasının ikinci bendi uyarınca bir üye devletin önemli 
ve gerekçeli bir ulusal politika nedenini beyan etmesi halinde, karar, nitelikli 
çoğunluk ile alınmaz. Konsey, oy birliği ile karar vermesi için konuyu 
nitelikli çoğunluk ile Avrupa Konseyi’ne havale edebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasının üçüncü bendi ile Konsey’de nitelikli 
çoğunluk ile karar alınmasına açıklık getirilmiş ve üyelerin oy ağırlıkları ile 
ilgili olarak ATA 148. maddenin ikinci fıkrasına atıf yapılmıştır. 

                                                 
105 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 133 ve 134. 
106 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 134.  
107 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 53.  
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Maddenin ikinci fıkrasının dördüncü bendi uyarınca ABA J.18. 
maddenin üçüncü fıkrasının ikinci bendi ile öngörülen askeri ve savunma 
amaçlı harcamalardan yapıcı çekimser oy kullanan üye devletler hariç 
tutulmuştur.  

İkinci sütunda Konsey, hariç tutulan üye devletlere katılmayı hem 
önermek hem karar vermek için daha fazla yetkiye sahip olmuştur.108 

2.2.2.3.2. Uluslararası Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesinin 
Kolaylaştırılması 

ABA J.14. maddenin birinci fıkrası ile anlaşmaların akdedilmesi, 
Konsey’in oy birliği ile karar almasını gerektirmektedir. Konsey’de bir üye 
devletin ülkesinde belirli bir anayasa hukuku usulünün uygulanması 
gerektiğini belirtmesi halinde, bu üye devlet, anlaşmayla bağlı olmaz. Diğer 
üye devletler de anlaşmanın geçici olarak bağlayıcı olacağı konusunda 
anlaşabilir. Arsava’ya göre, madde ile ilk kez ortak dış ve güvenlik 
politikasında uluslararası anlaşmaların akdedilmesi öngörülmüştür. 
Konsey’de karar alma usulünde ABA J.13. maddenin birinci fıkrasının ikinci 
bendi uyarınca yapıcı çekimser oy kullanılabilir.109 

2.2.2.3.3. Güvenlik Politikası Alanında AB Kurumsal Yapısı 
Dışında Yakın İşbirliği 

Amsterdam Antlaşması’nın ABA J.7. maddesi, Maastricht 
Antlaşması’nın ABA J.4. maddesini tekrar eder şekilde ortak dış ve güvenlik 
politikası kapsamı işbirliğine ters düşmediği ve bu işbirliğini engellemediği 
nispette BAB ve NATO çerçevesinde iki veya daha fazla üye devlet arasında 
ikili seviyede işbirliğine olanak tanımıştır. Bu hükme, Benelüks ülkelerine 
bölgesel işbirliği olanağı tanıyan ATA 233. madde, emsal teşkil etmiştir. 
Arsava’ya göre, yakın işbirliği, güvenlik alanında daha fazla gereklidir. 
Birlik politikası, ortak savunmasını NATO bünyesinde temin eden üye 
devletlerin NATO yükümlülüklerine saygı göstermekte ve bu 
yükümlülüklerin ABA J.7. maddenin birinci fıkrasının üçüncü bendinde 
belirtilen hükümlere uygun olduğunu kabul etmektedir.110 

Amsterdam Antlaşması’nın ABA J.4. maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca bir üye devlet, bir ortak eylemi uygulamada zorlanması halinde, 
Konsey’i haberdar eder. Konsey, tartışmalar ile uygun bir çözüm bulur. 
Arsava’ya göre, madde, Maastricht Antlaşması’nın ABA J.3. maddesinin 

                                                 
108 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 45.  
109 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 52 ve 53. 
110 Arsava, a.g.e., s. 54 ve 55. 
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yedinci fıkrasını tekrar etmektedir. Madde ile Birlik kararlarının farklı 
uygulanması olanağı kabul edilmiştir.111 

2.2.2.4. Üçüncü Sütun İçin Özel Hükümler 

Amsterdam Antlaşması, birinci sütun gibi üçüncü sütun için de Birliğin 
kurumsal yapısı içinde yakın işbirliğini açık bir şekilde kabul etmiştir. 
Amsterdam Antlaşması ile AB Antlaşması’nın K.1-K.14. maddeleri ile 
üçüncü sütunda esneklik için özel düzenleme getirilmiştir. 

2.2.2.4.1. Yakın İşbirliği İçin Amaç ve Koşullar 

ABA K.12. maddenin birinci fıkrası, üçüncü sütunda ceza konularında 
polis ve adli işbirliği ile Birliğin özgürlük, güvenlik, hukuk alanında daha 
hızlı gelişmesini sağlayacak ve Topluluğun yetkilerinin ve üçüncü sütunun 
amaçlarının korunmasına hizmet edecek şekilde yakın işbirliğine izin 
vermektedir. Bu koşullar, birinci sütun koşulları kadar yoğun değildir. Bu 
durum, görüşmeye katılanların üçüncü sütundan çok birinci sütunun 
korunması için çaba sarf ettiklerini göstermektedir.112 

2.2.2.4.2. Yakın İşbirliğini Başlatma, İstisna Mekanizmasını 
İşletme, Karar Alma Usulü ve Yakın İşbirliğine Katılma 

ABA K.12. maddenin ikinci fıkrasının birinci bendi ile üçüncü sütunda 
yakın işbirliğinin başlatılması, Komisyon’un durumu hariç birinci sütuna 
benzemektedir.113 Komisyon, üçüncü sütunda birinci sütun gibi anahtar role 
sahip değildir.114 Yakın işbirliğini isteyen üye devletler, Konsey’e taleplerini 
bildirir. Komisyon’dan sadece bu talebe ilişkin görüşü istenir. 
Parlamento’nun dinlenmesi öngörülmemiştir. İkinci fıkranın ikinci bendi, 
veto ve vetonun aşılması için Avrupa Konseyi’nin oy birliği ile karar 
almasını öngören ATA 5a maddesi ile aynı usulü öngörmektedir.115 

ABA K.12. maddenin üçüncü fıkrası ile öngörülen işbirliğine katılma 
usulü, üçüncü sütunda farklıdır. Katılma talebi, Konsey ve Komisyon’a 
yapılır. Komisyon, üç ay içinde Konsey’e gerekli gördüğü ve işbirliği 
yapacak üye devletlerin kabul edebileceği tavsiyeleri ile birlikte görüşünü 
sunar. Dört ay içinde Konsey, başvuru ve gerekli gördüğü belirli kurallar 
hakkında karar verir. Konsey, ABA K.16. maddeye göre kararını nitelikli 

                                                 
111 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 55. 
112 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 132.  
113 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 55 ve Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 40.  
114 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 45.  
115 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 55.  
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çoğunluk ile geri alır. Konsey, kararına esas sebepleri bildirir ve bunların 
denetimi için süre öngörür. Warleigh tarafından ifade edildiği üzere, üçüncü 
sütunda Konsey, hariç tutulan üye devletlere katılmayı hem önermek hem 
karar vermek için daha fazla yetkiye sahiptir.116 

ABA K.12. maddenin dördüncü fıkrası ile AT Antlaşması’nın Adalet 
Divanı’nın yetkilerine ve bu yetkilerin yürütülmesine ilişkin hükümlerinin, 
üçüncü sütunun yakın işbirliğine ilişkin özel hükümlerine uygulanması 
öngörülmüştür. Arsava’ya göre, Divan’ın bu yetkisi, ATA 5a maddesinde 
yer aldığından, üçüncü sütunda birinci sütuna benzer bir hüküm 
gereksizdir.117  

ABA K.12. maddenin beşinci fıkrası, ATA 5a maddesinin beşinci 
fıkrası gibi Schengen müktesebatının Birlik çerçevesine dâhil edilmesine 
ilişkin protokol lehine çekince yapmaktadır. Bu çekince, bu müktesebatın bir 
kısmının üçüncü sütuna dâhil olması nedeniyle gerekli olmuştur.118 

2.2.2.4.3. Anlaşmanın Kolaylaştırılmış Yöntemle Yürürlüğe 
Girmesi  

Üçüncü sütunun bir aracı da üye devletler arasında anlaşma 
akdedilmesidir. ABA K.6. maddenin ikinci fıkrasının d bendi, anlaşmaların 
yürürlüğe girmesini kolaylaştırmıştır. Maddenin ikinci fıkrasının d bendi ile 
bu anlaşmalar, anlaşmanın farklı bir düzenleme öngörmemesi koşuluyla üye 
devletlerin asgari yarısının kabul etmesiyle bu devletler için yürürlüğe 
girer.119 

2.2.2.4.4. Uluslararası Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesinin 
Kolaylaştırılması 

ABA J.14. maddenin ikinci fıkrası ile üçüncü sütunda ceza konularında 
polis ve adli işbirliğinde uluslararası anlaşmaların akdedilmesi 
öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrası uyarınca maddenin birinci fıkrası, 
üçüncü sütunda aynen geçerlidir. 

2.2.2.4.5. Ön Karar Usulü Bakımından Özel Düzenleme 

Üçüncü sütunda alınacak önlemlerin yorumunda Adalet Divanı’nın 
yetkisinin kabul edilmesi konusunda İngiltere’nin itirazı, Europol Anlaşması 
için uzlaşmayı yıllarca bloke etmiştir. Amsterdam Antlaşması ile getirilen 

                                                 
116 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 45.  
117 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 56. 
118 Arsava, a.g.e., s. 56. 
119 Arsava, a.g.e., s. 57. 
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ABA K.7. madde, Divan’ın yetkisi bakımından üye devletlere farklı yargısal 
denetim düzeyi sağlayarak geniş bir tasarruf alanı bırakmaktadır.120 Hanf’a 
göre, ön karar usulü, Amsterdam Antlaşması’ndan önce üçüncü sütunda 
ABA K.3. maddeye göre yapılan sözleşmeleri kapsamadığından, sınırlı bir 
farklılaştırmadır.121 

 ABA K.7. maddenin birinci fıkrası ile Adalet Divanı’nın üçüncü 
sütunda alınacak kararların, çerçeve kararların, icra kararlarının yorum ve 
geçerlilik denetimi ile yapılacak anlaşmaların yorumu yetkisi kabul 
edilmiştir.122 Maddenin dördüncü fıkrası, üye devletlere bu konuda bir 
mükellefiyet getirmemiştir. Maddenin ikinci fıkrası ile üye devletler, 
Divan’ın ön karar yetkisini her zaman kabul edebilir. Maddenin üçüncü 
fıkrası, Divan’ın ön karar yetkisini kabul etmeye hazır üye devlete iki olanak 
vermiştir. Bunlardan birincisi, Divan’a başvuru hakkını, kararlarına karşı 
kanuni yollar bulunmayan mahkemelerle sınırlamaktadır. İkincisi, Divan’a 
başvuru hakkını her mahkemeye tanımaktadır. 

Amsterdam Antlaşması’nda Avrupa Birliği Antlaşması’nın K.7. 
Maddesine İlişkin Bildiri ile üye devletler, Adalet Divanı’nın yetkisini kabul 
etmiştir. Bildiri ile üye devletlerin ulusal hukuklarında hangi mahkemelerin 
nihai mahkeme olduğunu saptama olanağı ve bu mahkemenin ABA K.7. 
maddesi ışığında ihdas edilen bir tasarrufun geçerlilik veya yorumu 
çerçevesinde doğan bir tereddüt nedeniyle Divan’a başvuru yükümlülüğünü 
kabul etme olanağı verilmiştir.123 

2.2.3. Çözülemeyen Sorunlar 

Avrupa Birliği’nin kurumsal çerçevesinde yakın işbirliği, istemeyen ve 
muktedir olmayan üye devletlerin haklı çıkarlarını ihlal etmeden 
bütünleşmeyi Birlik kurumları ve araçları ile derinleştirmek isteyen üye 
devletlerin iradesine uygun düşmektedir. Arsava, Birliğin heterojen 
niteliğinin artmasının, Birlik hukukunun da heterojen niteliğini artıracağı ve 
katı disiplinin, bu süreci zayıflatacağını ileri sürmüştür. Yakın işbirliğinde 
Birlik kurumları ve araçlarının kullanılmasının, Maastricht Antlaşması’na 
alınan katmanlı yetki ilkesine benzer bir anayasa ilkesinin Amsterdam 
Antlaşması ile Topluluk hukukuna girdiği tartışması üzerinde durmuştur. 
Yakın işbirliğine ilişkin hükümlerin önemli olduğu, ancak bir anayasa 

                                                 
120 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 59.   
121 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 19.   
122 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
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123 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
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ilkesinden söz edilecek kadar büyük bir anlama sahip olmadığı kanaatinde 
olmuştur.124 

Yakın işbirliği için Maastricht Antlaşması ile ipuçları verilse ve 
Amsterdam Antlaşması ile kurulsa da Amsterdam Antlaşması ile 
çözülemeyen sorunlar vardı. Warleigh’a göre, zayıf düzenlendiğinden, 
bütünleşmeyi derinleştirme aracı olarak kullanılması açısından üye devletleri 
hüsrana uğratmıştır. Birinci sütunda veto yetkisi ile Komisyon ve üye 
devletlere sağlanan ve ikinci ve üçüncü sütunda üye devletlere benzer bloke 
etme yetkisi veren oldukça hantal başlatma usulüne sahipti. Böylece, yakın 
işbirliğinin gerçekten çalışıp çalışmadığı açık değildi. Katmanlı yetki ve üye 
devletlerin Birlik dışında işbirliği yapma hakkı çözülememişti. Yapıcı 
çekimserliğin ikinci sütunda derinleşme için yeterli olup olmadığı ve böylece 
çok daha avantajlı esneklik türünün ortak dış ve güvenlik politikası için 
gerekli olup olmadığı açık değildi. Parlamento’nun yakın işbirliğini başlatma 
usulü ve üçüncü sütunun işleyişinden hariç tutulması nedeniyle kurumsal 
denge ile ilgili şüpheler vardı.125  

Arsava tarafından yakın işbirliği ile Topluluk/Birlik hukukunda yeni bir 
anayasa ilkesinin doğup doğmadığı tartışması üzerinde durulmuştur. Üye 
devletlerin yakın işbirliği için Topluluk/Birlik kurumları ve araçlarını 
kullanmasına olanak sağlanmasının Maastricht Antlaşması ile kurucu 
antlaşmaya giren ikame yetkisine benzer bir ilkenin Amsterdam Antlaşması 
ile Topluluk/Birlik hukukuna girdiği tartışmasına yol açtığı belirtilmiştir. 
Birinci sütunda yakın işbirliğinin dar sınırlar içinde kabul edildiği dikkate 
alındığında, bu sorun, Topluluk hukuku çerçevesinde reddedilmektedir. 
Üçüncü sütundan birinci sütuna taşınan konulara ilişkin Başlık IIIa da bu 
sonucu değiştirmemektedir. Bu alanda yakın işbirliği, Amsterdam 
Antlaşması ile ATA 5a maddesinde gelecek için açık ve kesin olarak 
düzenlenmiştir. Başlık IIIa ile öngörülen yakın işbirliği konuları, Maastricht 
Antlaşması’nın temel örnekleri olan ekonomik ve parasal birlik ve sosyal 
politikadan farklı değildir. Üçüncü sütuna ilişkin yakın işbirliği açısından 
Birlik hukukunun bir anayasa ilkesinden söz edilmesi ise, bu sütunun 
hükümetlerarası niteliği nedeniyle mümkün olamamaktadır.126 

 

                                                 
124 Arsava, a.g.e., s. 61-63. 
125 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 46 ve 47. 
Amsterdam Antlaşması ile düzenlenen yakın işbirliği ile ilgili çözülemeyen sorunlara ilişkin 
açıklamalar için bakınız Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European 
Union, a.g.e., s. 46-49. 
126 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 62 ve 63. 
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2.3. Amsterdam Antlaşması’nda Diğer Esnek Bütünleşme 
Hükümleri 

Amsterdam Antlaşması ile “yakın işbirliği” olarak usul ve esasları 
belirlenmiş esnek bütünleşme aracının dışında da esnek bütünleşme ile ilgili 
hükümler vardır. Aşağıda Amsterdam Antlaşması’nda yakın işbirliğinin 
dışında fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçlarına 
ilişkin hükümler incelenmiştir. 

2.3.1. İstisnalar  

AT Antlaşması’nın 7a Maddesinin Belirli Alanlarının İngiltere ve 
İrlanda’ya Uygulanmasına İlişkin Protokol ile bu üye devletler için kişilerin 
denetimi açısından maddi hukuka ilişkin özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
üye devletlerin serbest dolaşıma ilişkin ortak seyahat alanı dâhil özel coğrafi 
alanlarının dikkate alınması öngörülmüştür. Protokol, dış sınır kontrolleri 
açısından uygulanmaktadır. İngiltere ve İrlanda için iki ülke arasında ortak 
seyahat alanını koruma sorunu, bu esnekliğe neden olmuştur.127 

İngiltere ve İrlanda’nın Tutumuna İlişkin Protokolün 3. Maddesi 
Hakkında İrlanda’nın Bildirisi ile İngiltere ve İrlanda’nın Tutumuna İlişkin 
Protokol’ün 3. maddesinin İngiltere ile aynı şekilde İrlanda için uygulanması 
düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği’nin Genişlemesi Öngörüsü İle Kurumlar Hakkında 
Protokole İlişkin Bildiri ile birinci genişlemenin uygulamaya girmesine 
kadar Ioannina Uzlaşması olarak anılan İspanya’nın özel durumuna ilişkin 
29.03.1994 tarihli Konsey kararının uzatılması öngörülmüştür. 

Hayvan Refahının Korunmasına İlişkin Protokol ile Topluluğun tarım, 
ulaştırma, iç pazar ve araştırma politikalarının oluşturulması ve 
uygulanmasında Topluluk ve üye devletlerin hayvanların refah 
gerekliliklerinin dikkate alınması öngörülmüştür. Üye devletlerin özellikle 
dini adetler, kültürel gelenekler ve bölgesel mirasa ilişkin hukuki veya idari 
hükümleri ve göreneklerine saygı gösterilmesi koşul haline getirilmiştir. 

2.3.2. Koruma Önlemleri  

Amsterdam Antlaşması ile değiştirilen sosyal politika, eğitim, mesleki 
eğitim ve gençlik başlığı altında ATA 118. maddenin beşinci fıkrası ile üye 
devletlere Antlaşma ile uyumlu daha katı koruma önlemi uygulama olanağı 
tanınmıştır.  

                                                 
127 Stubb, a.g.e., s. 135. Daha fazla bilgi için bakınız Stubb, Negotiating Flexibility in the 
European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 138. 
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2.3.3. Korunma Önlemleri  

Amsterdam Antlaşması ile ATA 100a maddesinin değiştirilmesi, 
Topluluk hukukunda farklılık yaklaşımının gelişiminde özel bir yere sahiptir. 
Dördüncü fıkra ile oylamada muhalif kalan üye devlete, ATA 36. madde 
kapsamında iş ortamının korunması veya çevrenin korunması için önemli 
gerekçeler ile ulusal önlemlerini uygulama hakkı vermektedir. Yeni beşinci 
fıkra ile bilimsel verilere istinaden çevrenin korunması veya belirli bir sorun 
nedeniyle çalışma ortamının korunması için ulusal önlemler ihdas 
edilmektedir. Dördüncü fıkrada Topluluk uyumlaştırma önleminin kabul 
edildiği sırada mevcut ulusal önlemlerin muhafaza edilmesi öngörülürken, 
beşinci fıkrada Topluluk uyumlaştırma önleminin ihdasından sonra ulusal 
önlemlerin ihdası öngörülmektedir. Yeni sekizinci fıkra, Topluluk hukukuna 
uygun bir düzenleme getirmiştir. Topluluk uyum önlemlerine konu bir 
alanda özel sağlık sorunu olan bir üye devlet, bu durumu Komisyon’a 
bildirmekte; Komisyon, konuyu acil olarak incelemekte ve Konsey’e uygun 
önlemler önermektedir.128 

2.3.4. Uyumlaştırma ve Yakınlaştırmalar 

Amsterdam Antlaşması ile AT Antlaşması’na alınan 152. maddenin 
dördüncü fıkrasının a bendi, Hanf’a göre, asgari uyumlaştırma örneğidir.129 

2.3.5. Özel Düzenlemeler  

Amsterdam Antlaşması ile ATA 227. maddenin ikinci fıkrası 
değiştirilerek, Fransa’nın deniz aşırı topraklarına ilaveten Azore, Madeira ve 
Kanarya Adaları da AT Antlaşması açısından istisna kapsamına alınmıştır. 
Dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere yeni beşinci fıkra ile Avusturya, 
Finlandiya ve İsveç’in katılım koşullarına ilişkin katılım antlaşmasına ekli 
protokol ile belirlenen hükümlere uygun olarak AT Antlaşması’nın Åland 
Adalarına uygulanması düzenlenmiştir. Eski beşinci fıkra, altıncı fıkra haline 
getirilmiş ve fıkranın Åland Adalarına ilişkin d bendi çıkartılmıştır.  

Ada Bölgelerine İlişkin Bildiri ile yapısal elverişsizliklerden etkilenen 
ada bölgeleri için Topluluk mevzuatı ile bu bölgeleri iç pazara daha iyi 
koşullarda bütünleştirecek özel önlemlerin alınması öngörülmüştür. 

2.3.6. Hariç Tutulmalar 

Amsterdam Antlaşması ile üçüncü sütunun önemli bir kısmı, birinci 
sütuna alınmıştır. Arsava tarafından Topluluğa mal edilme130 olarak anılan 

                                                 
128 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 60 ve 61. Daha fazla bilgi için bakınız Vos, “Differentiation, 
Harmonization and Governance”, a.g.e., s. 151 ve 152.  
129 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 12.  
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Topluluklaştırma kapsamında131 AT Antlaşması’na alınan 5a maddesinin 
beşinci fıkrası, Schengen müktesebatını Birlik çerçevesine alan protokol 
lehine çekince öngörmektedir.132 Ancak, bu müktesebat için İngiltere, 
İrlanda ve Danimarka için istisna tanınmıştır. 

Üçüncü sütundan birinci sütuna aktarma kapsamında Amsterdam 
Antlaşması ile AT Antlaşması’nda vize, iltica, göç ve serbest dolaşıma 
ilişkin diğer politikalar için Başlık IIIa oluşturulmuştur. ATA 73i-73q 
maddelerini kapsayan bu başlıkta yer alan ABA 73q maddesi ile İngiltere, 
İrlanda ve Danimarka’nın bu alanların Topluluğa mal edilmesine ilişkin 
iradelerini kırmak için bu üye devletlere istisnalar tanınmıştır.133  

Schengen Müktesebatının Avrupa Birliği Çerçevesine Alınmasına 
İlişkin Protokol’ün 4. ve 5. maddelerine ilişkin Bildiriler ile Protokol’e taraf 
olmayan İngiltere ve İrlanda’ya tamamen veya kısmen katılma olanağı 
tanınmıştır. 

Danimarka’nın Tutumuna İlişkin Protokol ile Schengen Anlaşması, 
Başlık IV kapsamı vize, göç, iltica ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin 
diğer politikalar ve savunma hakkında Danimarka’nın özel tutumu 
düzenlenmiştir. Protokol, 11-12 Aralık 1992 tarihli Edinburg Avrupa 
Konseyi tarafından tesis edilen vatandaşlık, ekonomik ve parasal birlik, 
savunma ve polis işbirliğinin meşruiyetidir. Protokol, HAK’ta tartışılmamış 
ve Danimarka ile Konsey Sekretaryası tarafından gizli hazırlanmıştır. 
Danimarka için anayasal ve siyasi olarak ortaya çıkan ulus devlete ait 
geleneksel alanda yetki sorunu, bu esnekliğe neden olmuştur.134 

2.3.7. Katmanlı Yetki ve Orantılılık  

Amsterdam Antlaşması ile Katmanlı Yetki ve Orantılılık İlkelerinin 
Uygulanmasına İlişkin Protokol ile Maastricht Antlaşması ATA 3b 

                                                                                                                   
130 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 43.  
131 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 17.  
132 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 43. Daha fazla bilgi için bakınız Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre 
Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir İşbirliği”, a.g.e., s. 43-45 ve 48-52 ve Stubb, 
Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 135-137. 
133 Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir 
İşbirliği”, a.g.e., s. 44 ve 45. Daha fazla bilgi için bakınız Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına 
Göre Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir İşbirliği”, a.g.e., s. 44-48 ve Stubb, 
Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 138-141.   
134 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 140 ve 141. Daha fazla bilgi için bakınız Arsava, “Amsterdam Anlaşmasına Göre 
Yeni Bir Anayasa Prensibi: Daha Sıkı Bir İşbirliği”, a.g.e., s. 47 ve 48 ve Stubb, Negotiating 
Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, a.g.e., s. 140 ve 141. 
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maddesinin üçüncü fıkrası “orantılılık ilkesi” olarak tanımlanmış ve 
katmanlı yetki ve orantılılık ilkelerinin uygulanmasına ilişkin koşullar 
düzenlenmiştir.  

3. Nice Antlaşması ve Esnek Bütünleşme 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşmesi 
kapsamında Amsterdam Antlaşması ile “yakın işbirliği” olarak 
kurumsallaşan esnek bütünleşme aracının “güçlendirilmiş işbirliği” olarak 
Nice Antlaşması ile değişim süreci açıklanmış ve bu esnek bütünleşme 
aracına ilişkin Nice Antlaşması hükümleri analiz edilmiştir. Bu aracın 
dışında Nice ile öngörülen fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek 
bütünleşme araçları da bu analize dâhil edilmiştir. 

3.1. 2000 Hükümetlerarası Konferans Görüşmelerinde Esnek 
Bütünleşme 

1999 başında HAK 2000 görüşmeleri başladığında, Amsterdam 
Antlaşması, uygulamaya girmemiş ve esneklik hükümleri 
uygulanmamıştı.135 Ekonomik ve parasal birlik, esneklik için koşulları belli 
ve Birliğin kurumsal sistemi ile bağlantılı tek konu idi. Yakın işbirliğini 
başlatma usulünün karmaşık olması nedeniyle yakın işbirliğinin, Birliğin 
kurumsal yapısına karmaşıklık getirdiği düşünülmüştür. Parlamento’nun 
yakın işbirliğinin başlatılmasına katılmaması, demokrasi açığının artması 
kaygısına yol açmıştır.136 

Esneklik, Nice’de birkaç nedenle gündeme alınmıştır. Bunlardan 
birincisi, Komisyon’un üye sayısı, Konsey’de oy ağırlıkları gibi hususların 
gündeme alınması ile esneklik, üye devletlerin ülkelerinde kullanacakları 
pazarlama unsuru olmuştur. İkincisi, kurucu antlaşmanın kapsamının dışına 
çıkılması için bazı üye devletlerin baskısı ile kuralları esnetme ihtiyacının 
altı çizilmiştir. Üçüncüsü, ilerici Avrupa, öncü grup, gibi Birliğin geleceğine 
ilişkin söylemler etkili olmuştur. Dördüncüsü, üye devletlerin çoğunluğu, 
esneklik koşullarının basitleştirilmesinin genişleme üzerinde olumlu 
etkisinin olacağını düşünmüştür. Nihayet, güvenlik ve savunma politikasına 
ilişkin görüşmeler, askeri açıdan bağlantısız üye devletlerin savunma 
politikasında gelişmelere köstek olacağına ilişkin doğru yanlış eski korkuları 
başlatmıştır.137  

                                                 
135 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 106. Nice Avrupa Konseyi ile tamamlanan 2000 HAK süreci ile ilgili daha fazla bilgi 
için bakınız Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and 
Beyond, a.g.e., s. 106-122. 
136 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 50.  
137 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 107.  
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Esneklik, Amsterdam ve Nice görüşmelerine farklı açılardan konu 
olmuştur. Birinci farklılık, 1996-97 HAK’ta başından itibaren ve 2000 
HAK’ta sonradan gündeme alınmıştır. 1996-97 HAK’ta karar şekillendirme 
ve 2000 HAK’ta gündem oluşturma aşamasında zor bir konu olmuştur. 
İkinci farklılık, 1996-97 HAK’ta esneklik kurumsallaşmıştır. Amsterdam 
görüşmeleri, hukuki ayrıntıya ve daha kısa süren Nice görüşmeleri, siyasi 
hedefe odaklanmıştır.138 

Komisyon üyeleri Jean-Luc Dehaene başkanlığında Richard Von 
Weiszächer ve Lord Simon’un katıldığı Akil Adamlar Grubu’nun hazırladığı 
ve 18.10.1999’da Komisyon’a sunduğu “Genişlemenin Kurumsal 
Yansımaları” adlı raporda,139 yakın işbirliği hükümlerinin karmaşık olduğu 
belirtilmiştir. Katılmayan üye devletlerin çıkarları korunmakla birlikte 
vetosunun kaldırılması önerilmiş, ancak bunun nasıl olacağına ilişkin 
açıklama yapılmamıştır. İşbirliği, belirli alanlarda iki vitesli Avrupa olmalı, 
fakat seçici veya seçimlik Avrupa olmamalıdır.140 

Esneklik görüşmelerinin başında sorunlardan biri, üye devletlerin, karar 
alma usulü açısından Birliğin genişlemesi ihtimalini göz ardı etmek suretiyle 
AB27 için değil, AB15 için esneklik düşünmesidir. Bazı üye devletler, yakın 
işbirliğinin daha iyi çalışması için kurucu antlaşma hükümlerinin 
değiştirilmesinin gerekli olduğunu savunmuştur. Acil durum freninin 
kaldırılması ve işbirliğine katılan üye devlet sayısının azaltılmasını 
önermiştir. Bazıları, esnekliğin daha sonraki bir tarihte ele alınmasını ve 
diğerleri, işbirliği alanlarının belirlenmesini istemiştir. İtalya, Hollanda, 
Belçika ve Lüksemburg, esneklik hükümlerinin değiştirilmesini isterken, 
Danimarka, İngiltere, İspanya ve İsveç karşı çıkmıştır.141 

Esneklik hükümleri konusunda farklı iki görüş vardı. Esneklik 
hükümlerinin değiştirilmesini isteyenler, mevcut hükümlerin, genişleme için 
uygun olmadığı ve genişleme takvimini öteleyeceğini ileri sürmüştür. 
Ancak, esneklik mekanizmasının zayıflatılmasının, Birlik içinde farklı üyelik 
sınıfları ve müktesebata zarar verecek çekirdek Avrupa oluşumuna yol 
açacağına da dikkat çekmiştir. Esneklik hükümlerini onaylayanlar ise, 
mevcut esneklik mekanizmasının genişlemiş bir Birlik için uygun olmadığını 
ileri sürmüştür. Mevcut hükümlerin katı olduğu ve genişleme öncesinde 
değiştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Koşulların katı olması halinde, 
güçlendirilmiş işbirliğinin, Birlik dışına kayacağını vurgulamıştır. 
Genişlemeden sonra dinamik bir bütünleşmenin sağlanması için etkili bir 
                                                 
138 Stubb, a.g.e., s. 107.  
139 Stubb, a.g.e., s. 109.  
140 Areilza, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less Flexibility?”, a.g.e., 
s. 35.  
141 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 112, 113, 120 ve 121.  



 125

karar alma süreci açısından esnekliğin, nitelikli çoğunluktan sonra ikinci en 
iyi araç olduğunu belirtmiştir.142 

Esneklik hükümleri, karar alma usulü açısından nitelikli çoğunluk 
başlığında dört konu olarak incelenmiştir: Esnekliğin başlatılması için karar 
alma usulü (acil durum freni çıkartılarak kararların, nitelikli çoğunluk ile 
alınıp alınmayacağı gibi); esneklik için gerekli olan üye devlet sayısı (üye 
devletlerin üçte birinin yeterli olup olmayacağı gibi); ikinci sütun esnekliği 
(dayanak hükmünün ikinci sütuna alınıp alınmayacağı gibi); ve esnekliğe 
ilişkin koşullar (dayanak hükmü açısından nispeten katı olan koşulların 
yumuşatılıp yumuşatılamayacağı gibi).143 

2000 HAK gündemine esnekliğin alınmasına ilişkin siyasi nitelikli 
olaylardan birincisi, 12.05.2000’de Berlin’de Humbolt Üniversitesi’nde 
Almanya eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer tarafından 
“Konfederasyondan Federasyona - Avrupa Birliği’nin Geleceği Hakkında 
Düşünceler” başlıklı konuşmada, Birliğin kurumsal çerçevesinin dışında 
çekirdek Avrupa’ya atıf yapılmasıdır. İkincisi, 27.06.2000’de Berlin’de 
Almanya Parlamentosu’nda Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 
tarafından “Bizim Avrupa” başlıklı konuşmada öncü grubun önerilmesi ve 
Birlik kurumlarının esneklik için daha güçlü role sahip olması gerektiğinin 
vurgulanmasıdır. Esneklik, 19-20 Haziran 2000 tarihli Feira Avrupa 
Konseyi’nde gündeme resmen alınmıştır.144 

13-14 Ekim 2000 tarihli resmi olmayan Biarritz Avrupa Konseyi, Nice 
yolunda önemli bir aşamadır. Üye devletlerin neredeyse tümü, esneklik 
konusunda anlaşmaya varmıştır. Fransa ve Almanya, ilk kez esnekliğin 
kurucu antlaşmaya dâhil edilmesinin önemine dikkat çekmiştir. İngiltere eski 
Başbakanı Tony Blair ve İsveç eski Başbakanı Göran Persson, esneklik 
açısından net tavırlarını ortaya koymuştur. Blair, birkaç korunma olursa, 
İngiltere’nin esneklik hükümlerine ilişkin değişikliği kabul edebileceğini 
belirtmiştir. Ancak, görüşme, en fazla birinci ve ikinci sütunlara 
odaklanmıştır. Amsterdam’ın tersine, üçüncü sütun, geri planda kalmıştır.145  

7-9 Aralık 2000 tarihli Nice Avrupa Konseyi’nde esneklik tartışmaları, 
15 dakika olarak 16-17 Haziran 1997 tarihli Amsterdam Avrupa 
Konseyi’nden sekiz dakika daha uzun sürmüştür. Savunma açısından 
esneklik, İngiltere, İrlanda ve İsveç’in istememesi nedeniyle kabul 
edilmemiştir.146 

                                                 
142 Stubb, a.g.e., s. 110 ve 111.  
143 Stubb, a.g.e., s. 111 ve 112.  
144 Stubb, a.g.e., s. 113 ve 114.  
145 Stubb, a.g.e., s. 117 ve 118.  
146 Stubb, a.g.e., s. 119.  
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3.2. Nice Antlaşması’nda Öngörülen Düzenleme 

Nice ile Amsterdam ile kurumsallaşan esnek bütünleşme aracı, 
güçlendirilmiş işbirliği olarak öngörülmüş ve değiştirilmiştir. 

3.2.1. Esnek Bütünleşmenin Aracı ve Türü 

Nice Antlaşması, Amsterdam Antlaşması kapsamı yakın işbirliği 
açısından önemli değişiklikler yapmıştır. Amsterdam ile yakın işbirliği, veto 
hakkı nedeniyle işlemez hale gelmiştir. Nice ile genişleme bakış açısı ile 
güçlendirilmiş işbirliğinin başlatılmasında ulusal veto kaldırılmıştır. Katılan 
ve katılmayan üye devletlerin çıkarları arasında denge kurulmuştur. 
Esneklik, Birlik yönetişim ilkesi olarak kabul edilmiş, açık hale getirilmiş ve 
uygulanması kolaylaştırılmıştır.147 Terminoloji ile ilgili değişiklik yapılmış 
ve yakın işbirliği yerine güçlendirilmiş işbirliği ifadesi kullanılmıştır. 

Stubb’a göre, Nice Antlaşması ile reform niteliğinde çekirdek Avrupa 
yerine esneklik getirilmiştir. Esneklik hükümlerinde dört önemli değişiklik 
yapılmıştır. Birincisi, acil durum freni, birinci ve üçüncü sütunlardan 
çıkartılmıştır.148 Konsey’de oy birliği ile karar alınmasına son verilmiş ve 
nitelikli çoğunluğa geçilmiştir.149 Bu değişiklik ile işbirliğini başlatmada üye 
devletlerin vetosu kaldırılmış, esneklik konusunda anlaşmaya varılması 
kolaylaştırılmış ve üye devletlerin Birlik dışında ikili ilişkiler süreci 
engellenmiştir.150 İkincisi, katı esneklik koşulları yumuşatılmış ve iç pazarda 
esnekliğin sınırlandırılmasına son verilmiştir.151 Üçüncüsü, ikinci sütunda 
askeri konular ve savunma hariç152 dayanak hükmü öngörülmüştür.153 Bu 
değişiklik ile üye devletlere ortak eylem ve politikalara katılmama olanağı 

                                                 
147 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 15, 16, 52 
ve 53.  
148 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 119, 120, 123 ve 143.  
149 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 119, 120 ve 143 ve Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome 
to Nice”, a.g.e., s. 24.  
150 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 120 ve 143 ve Arsava, Füsun, “Nice Antlaşmasının Getirdikleri”, Ankara Avrupa 
Çalışmaları Dergisi (Cilt 1, Sayı 2, Bahar 2002), s. 15.  
151 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 120 ve 143.  
152 Becerril, “The Regulation of Enhanced Cooperation and its Reform in Lisbon: Towards a 
Model of Differentiation that is Closer to the Community Method”, a.g.e., s. 14. 
153 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 120 ve 143, Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to 
Nice”, a.g.e., s. 25 ve Arsava, “Nice Antlaşmasının Getirdikleri”, a.g.e., s. 15.  
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tanınmıştır.154 Dördüncüsü, işbirliğinin başlatılmasında gerekli üye devlet 
sayısı, üye devletlerin basit çoğunluğu değil sekiz olarak belirlenmiştir. Bu 
düzenleme, üye devlet sayısının 27 olması durumunda da geçerli olup, 
işbirliği için eşik, oransal olarak azaltılmış ve işbirliği kolaylaştırılmıştır.155 
Areliza’ya göre, işbirliği için sekiz üye devletin yeterli kabul edilmesi, 
benzer sosyal ve ekonomik koşullara sahip iki üye devlet ile orjinal altılar 
Topluluğunun kolayca yeniden oluşturulmasıdır.156  

Nice Antlaşması ile bir başka değişiklik, işbirliği hükümlerinin yalın 
hale getirilmesidir. Güçlendirilmiş işbirliğinin izin ve uygulama koşulları, 
daha kısa ve daha açık düzenlenmiştir. Konsey ve Komisyon’un AB/AT 
eylemlerinin uyumunu sağlaması açık hale getirilmiştir. Birinci sütunda 
ortak karar usulünün uygulandığı alanlarda Parlamento’nun onayı gerekli 
kılınmıştır.157  

Stubb’a göre, Amsterdam Antlaşması ile tasarlanan dayanak hükmü, 
önceden tanımlanmış esneklik ve duruma göre esneklik olmak üzere üç 
esneklik türü, Nice Antlaşması ile de korunmuştur. Nice Antlaşması’nda 
genel esneklik hükümleri olan ABA 43, 43a, 43b, 44, 44a ve 45. maddeler 
ve özel esneklik hükümleri olan birinci sütunda ATA 11 ve 11a maddeleri, 
ikinci sütunda ABA 27a, 27b, 27c, 27d ve 27e maddeleri ve üçüncü sütunda 
ABA 40, 40a ve 40b maddeleri, dayanak hükmü örnekleridir.158     

3.2.2. Güçlendirilmiş İşbirliğine İlişkin Hükümler 

Nice Antlaşması ile öngörülen acil durum freninin kaldırılması, 
işbirliğinin başlatılması için gerekli üye devlet sayısının değiştirilmesi, ikinci 
sütunda dayanak hükmünün esas alınması ve katı esneklik koşullarının 
yumuşatılması, aşağıda yer almaktadır.159 

Nice Antlaşması ile güçlendirilmiş işbirliği, katılmayan üye devletlere 
katılma olanağı sağlamıştır. Son çare koşulu, daha açık tanımlanmıştır. Karar 
alma usulüne ilişkin kurallar ve mali düzenlemeler korunmuştur. İşbirliği 
önlemleri ve kararları, müktesebatın bir parçası haline getirilmemiştir.160 

      

                                                 
154 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 120 ve 143.  
155 Arsava, “Nice Antlaşmasının Getirdikleri”, a.g.e., s. 16.  
156 Areilza, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less Flexibility?”, a.g.e., s. 37.  
157 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 25.   
158 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 123 ve 124.  
159 Stubb, a.g.e., s. 123.  
160 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 52 ve 53.  
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İşbirliğini başlatma usulünde birinci ve üçüncü sütunda ulusal veto 
yetkisinin kaldırılması önemlidir.161 Birinci sütunda Parlamento, işbirliğinin 
başlatılmasına onay usulü ile katılma olanağı elde etmiş ve bu şekilde, 
demokrasi açığına ilişkin kuşkulara son verilmesi amaçlanmıştır. İkinci 
sütunda Konsey Yüksek Temsilcisi, Parlamento ve üye devletleri 
bilgilendirme görevi elde etmiştir. Üçüncü sütunda Konsey, işbirliğinin 
yapılmasını onaylama ve Komisyon’un önerisi üzerine nitelikli çoğunluk ile 
katılmayan üye devletlerin katılmasına karar verme yetkisine sahip olmuştur. 
Aynı sütunda Komisyon’a kısmi veto yetkisi verilmiştir.162 

3.2.2.1. Genel Hükümler 

Nice Antlaşması ile Amsterdam Antlaşması ile öngörülen AB 
Antlaşması’nın VII nolu başlığı korunmakla birlikte maddelerinde değişiklik 
yapılmıştır. Bu başlıkta yer alan genel esneklik hükümleri, üç sütunda 
uygulanacak olan genel koşulları ve kurumsal düzenlemeleri kapsamıştır.163  

Nice Antlaşması’nda ABA 43. madde, Stubb tarafından on emir olarak 
anılan koşulları belirlemiş; 43a maddesi, esnekliğin son çare olmasını 
gerektirmiş; 43b maddesi, üye devletlerin katılımının çerçevesini çizmiş; 44. 
madde, kurumsal konuları açıklamış; 44a maddesi, finansman üzerinde 
durmuş; ve 45. madde, Birlik politikalarının uyumunu vurgulamıştır. Bu 
hükümler ile Amsterdam Antlaşması gibi antlaşmaların temel ilkelerini 
belirlemek ve güçlendirilmiş işbirliğine katılmayan üye devletlerin 
çıkarlarını korumak amaçlanmıştır.164 

3.2.2.1.1. İlke, Amaç ve Koşullar 

Nice Antlaşması ile ABA 43. maddede değişiklik yapılmıştır. Maddenin 
birinci fıkrası, güçlendirilmiş işbirliği kapsamında Birlik kurumları, usulleri 
ve mekanizmalarının kullanılabileceğini belirtmekle birlikte aşağıda 
belirtilen koşulların karşılanmasını gerekli kılmıştır.165 

43. maddenin birinci fıkrasının a bendi ile amaçlar belirlenmiştir: 
Çıkarlarının korunması ve bu çıkarlara hizmet edilmesinde ve bütünleşme 
sürecinin güçlendirilmesinde Birlik ve Topluluk hedeflerinin ileri 

                                                 
161 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 51 ve 
Galloway, The Treaty of Nice and Beyond, Realities and Illusions of Power in the EU, a.g.e., 
s. 137. 
162 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 51 ve 52.   
163 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 124.  
164 Stubb, a.g.e., s. 124.  
165 Stubb, a.g.e., s. 124.  
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götürülmesinin hedeflenmesi. Amaca Nice Antlaşması ile “bütünleşme 
sürecinin güçlendirilmesi” ifadesi ilave edilmiştir. Bütünleşmenin 
derinleştirilmesi için bir yol çizilmiştir. İşbirliğinin Birlik yetkisi içinde 
olması vurgulanmıştır. Esneklik, sınırlı sayıda üye devletin ATA 308. madde 
anlamında Birliğin yetkisini genişletebileceği anlamına gelmemektedir.166 

43. maddenin birinci fıkrasının b ve izleyen bentleri ile koşullar 
açıklanmıştır. Maddenin b bendi, Birliğin kurumsal yapısına vurgu 
yapmaktadır: Antlaşmalara ve Birliğin tek kurumsal çerçevesine saygı 
gösterilmesi. Nice Antlaşması ile korunan bu koşul ile işbirliğinin ortak 
kurumsal çerçeve içinde olması hedeflenmiştir. Antlaşma ilkelerinden tek 
kurumsal çerçeveye atıf ile Antlaşma ilkeleri hatırlatılmak suretiyle 
esnekliğin Topluluk hukukunu ihlal etmemesi öngörülmüştür.167 

Maddenin c bendi, a bendinde yer alan amacı somut hale getirmektedir: 
Antlaşmaların diğer hükümleri kapsamı müktesebata ve önlemlere saygı 
gösterilmesi. Stubb tarafından belirtildiği üzere, Nice Antlaşması ile getirilen 
“saygı gösteren” ifadesi, Amsterdam Antlaşması ile öngörülen 
“etkilemeyen” ifadesine göre daha katı bir ifadedir. Müktesebatın korunması 
ile esnekliğin istisna için değil daha fazla bütünleşme için kullanılması 
gerektiği kaydedilmektedir. Bu bent, maddenin a bendine dolaylı atıf 
yapmaktadır. Stubb, Danimarka, İngiltere ve İrlanda için hariç tutulma 
öngören Schengen müktesebatı ve özel hükümlerin bu koşulu bozduğunu 
hatırlatmıştır.168  

Maddenin d bendi, c bendi gibi a bendinde yer alan amacı somut hale 
getirmektedir: Birliğe veya Topluluğa verilen yetkilerin sınırları içinde 
kalması ve Topluluğun münhasır yetkisine giren alanları kapsamaması. Bu 
hüküm, Amsterdam Antlaşması ile getirilen ve Nice Antlaşması ile 
yürürlükten kaldırılan birinci sütuna ilişkin ATA 5a maddesinin birinci 
fıkrasının a ve d bentlerini birleştirmiştir. Esnek düzenlemenin Antlaşma 
ilkelerinden tek kurumsal çerçeveye saygı gösterilmesini kaydeden ABA 43. 
maddenin birinci fıkrasının b bendi ile yakından bağlantılıdır. Stubb, 
Topluluk yetkisinin genişletilmesini yakından takip eden Danimarka’nın bu 
hükmün alınmasında ısrarcı olduğunu belirtmiştir.169 

Maddenin e bendi, güçlendirilmiş işbirliği için sınırlama getirmektedir: 
AT Antlaşması’nın 14/2. maddesinde tanımlanan iç pazarın veya Başlık 
XVII’sine uygun tesis edilen ekonomik ve sosyal uyumun temelini 

                                                 
166 Stubb, a.g.e., s. 124 ve 125.  
167 Stubb, a.g.e., s. 125.  
168 Stubb, a.g.e., s. 125.  
169 Stubb, a.g.e., s. 125 ve 126.  
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çürütmemesi. Bu hüküm, birinci sütundan alınmıştır. Ancak, Nice 
Antlaşması ile yürürlükten kaldırılan ATA 5a maddesinin birinci fıkrasının b 
bendi kapsamı “Topluluk politikaları, eylemleri ve programlarını 
etkilemeyen” koşulu alınmamıştır. İç pazara ilişkin alanlarda esnek 
düzenlemeler hariç tutulmuştur. Stubb, bu hükmün İspanya temsilciliği 
tarafından güçlü bir şekilde savunulduğunu belirtmiştir.170 Wouters, 
ekonomik ve sosyal uyuma atfın, dayanışma ilkesinin açık bir şekilde 
uygulanması olduğunu vurgulamıştır.171 

Maddenin f bendi, rekabet ile ilgili bir koşul öngörmektedir: Üye 
devletler arasında ticarette engel veya ayrımcılık oluşturmaması ve üye 
devletler arasında rekabeti bozmaması. Bu hüküm, birinci sütundan 
alınmıştır. Topluluk düzeyinde uyumlaştırma kapsamında üye devletlere 
ulusal düzenlemelerini koruma olanağı veren ATA 95/4. madde ile yakından 
bağlantılıdır. Ancak, Stubb’a göre, bu hüküm, rekabet açısından siyasi olarak 
anlaşılabilir, fakat her alanın rekabet ile ilgili olmaması nedeniyle hukuki 
olarak gerekli değildir.172 Wouters’a göre, ATA 11/1(e) maddesinden alınan 
bu koşul, ATA 30, 58/3 ve 95/6. maddelere benzemekle birlikte her türlü 
ayırımcılığı yasaklamıştır.173 

Maddenin g bendi, güçlendirilmiş işbirliği için en az sekiz üye devleti 
gerekli görmektedir: En az sekiz üye devletin kapsanması. Esneklik için üye 
devlet sayısı, Amsterdam ile basit çoğunluk iken, Nice ile sekiz olarak 
belirlenmiştir. Stubb’a göre, sekiz üye devlet, nitelikli çoğunluk için gerekli 
olandan daha az olup, sınırlı sayıda üye devlet ile çekirdek Avrupa 
oluşturulması ve Schengen gibi Birlik dışında işbirliği yapmaları önlenmek 
istenmiştir.174  

Maddenin h bendi ile güçlendirilmiş işbirliğine katılmayan üye 
devletlerin yetkileri, hakları, yükümlülükleri ve çıkarları ihlal edilemez: 
Katılmayan üye devletlerin yetki, hak, yükümlülük ve çıkarlarını 
etkilememesi. Amsterdam Antlaşması’nda yer alan bu hüküm, aynen 
korunmuştur. 

Maddenin i bendi ile güçlendirilmiş işbirliği için bir sınırlama 
getirilmektedir: Avrupa Birliği çerçevesine Schengen müktesebatını dâhil 

                                                 
170 Stubb, a.g.e., s. 126.  
171 Wouters, “Constitutional Limits of Differentiation: The Principle of Equality”, a.g.e., s. 339.  
172 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 126.  
173 Wouters, “Constitutional Limits of Differentiation: The Principle of Equality”, a.g.e., s. 340.  
174 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 126 ve 127.  
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eden Protokol hükümlerinin ihlal edilmemesi. Bu hüküm, Nice Antlaşması 
ile getirilmiştir. Stubb, bu hükmün Amsterdam Antlaşması ABA K.15. 
maddenin birinci fıkrasının h bendi ile atıf yapılan ve Nice Antlaşması ile 
yürürlükten kaldırılan ATA 5a maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamı 
vatandaşlık hükmü ile bağlantılı olmakla birlikte esasen Schengen 
müktesebatının özel yapısına dikkat çektiğini belirtmiştir.175 

Maddenin j bendi, güçlendirilmiş işbirliği için bir ilkeyi 
tanımlamaktadır. Üye devletler arasında güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin 
açıklık ilkesini getirmektedir: 43b maddesine uygun olarak tüm üye 
devletlere açık olması. Bu hüküm, Nice Antlaşması ile yeniden 
tanımlanmıştır. Üye devletlerin çekirdek Avrupa oluşturması halinde, çevre 
üye devletlerin oluşmasının önlenmesini ifade etmektedir. Tüm üye 
devletler, ABA 43b maddesi ile öngörülen koşulların yerine getirilmesi 
halinde, bir esnek düzenlemeye katılabilir.176 Wouters, bu hüküm ile üye 
devletler arasında eşitlik ilkesinin vurgulandığını belirtmiştir.177 ABA 43b 
maddesi ile birinci sütun için ATA 11a, ikinci sütun için 27e ve üçüncü 
sütun için 40b maddelerine uygun olarak güçlendirilmiş işbirliği, tüm üye 
devletlerin katılımına açılmıştır.  

Amsterdam ve Nice görüşmelerinde esneklik nosyonunun son çare 
olarak kullanılması ilkesi, anahtar unsurlardan biri idi. Bu ilke, Amsterdam 
Antlaşması ile genel koşullara dâhil edilmiş ve Nice Antlaşması ile madde 
haline getirilmiştir. Stubb’a göre, açık görünmekle birlikte hukuki olmaktan 
çok siyasi olması nedeniyle somut kurallarının çerçevesi 
belirlenemeyebilmekte ve zor uygulanabilmektedir.178 

3.2.2.1.2. Karar Alma Usulü 

Nice Antlaşması ile karar alma usulü, genel esneklik hükmü olarak 
değil, Amsterdam Antlaşması gibi her sütun için ayrı düzenlenmiştir. 

Nice Antlaşması ile AB Antlaşması’nda 44. madde yerine 44 ve 44a 
maddeleri öngörülmüştür. ABA 44. maddenin birinci fıkrasının birinci bendi 
ile esneklik için kurucu antlaşmaların kurumsal hükümlerinin uygulanması 
zorunlu kılınmıştır. Konsey’de karar alma usulünde nitelikli çoğunluk için 
ATA 205. maddenin ikinci fıkrasının yanı sıra ikinci sütun için ABA 23. 

                                                 
175 Stubb, a.g.e., s. 127. Ayrıca bakınız Wouters, “Constitutional Limits of Differentiation: 
The Principle of Equality”, a.g.e., s. 340.  
176 Stubb, a.g.e., s. 127.  
177 Wouters, “Constitutional Limits of Differentiation: The Principle of Equality”, a.g.e., s. 
341.  
178 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 128.  
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maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü bentlerine atıf yapılmıştır. ABA 
44. maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi ile güçlendirilmiş işbirliğine 
ilişkin tasarruf ve kararların Birlik müktesebatının bir parçası olmadığı 
kaydedilmiştir. 

Karar alma usulünde Amsterdam Antlaşması’nın Parlamento’nun 
Konsey ve Komisyon tarafından bilgilendirilmesine ilişkin düzenleme 
çıkartılmıştır. 

3.2.2.1.3. Finansman 

ABA 44a maddesi, Birlik kurumları tarafından katlanılan idari 
harcamalar yerine işbirliği uygulaması için yapılan harcamanın katılan üye 
devletler tarafından karşılanacağını düzenlemektedir. Bununla birlikte, 
Konsey’in oy birliği ile karar vermesi halinde, harcamalar, Birlik tarafından 
karşılanabilmektedir. Bu husus, 1996-97 HAK boyunca tartışmalı bir konu 
olmuştur. Ancak, çok daha tartışmalı olan konu, neyin kullanıma hazır 
harcama neyin idari harcama olduğudur.179  

3.2.2.1.4. Usulün Bağlayıcılığı 

ABA 44. maddenin ikinci fıkrası ile Amsterdam Antlaşması’nda ABA 
45. madde kapsamı usulün bağlayıcılığı korunmuştur. 

3.2.2.1.5. Birlik ve Topluluk Politikalarına Uyum 

ABA 45. madde ile Amsterdam Antlaşması’nda olmayan Birlik ve 
Topluluk politikalarına uyum düzenlenmiştir. Madde, ABA 3. maddeye 
benzemektedir. Madde ile esnekliğin korunması için Birlik kurumlarının rolü 
güçlendirilmekte ve Birlik politikalarının uyum ve devamlılığı 
sağlanmaktadır.180 

3.2.2.2. Birinci Sütun İçin Özel Hükümler 

Nice Antlaşması ile AT Antlaşması’nda 11. madde yerine 11 ve 11a 
maddeleri öngörülmüştür. 

3.2.2.2.1. Güçlendirilmiş İşbirliği İçin İlkeler 

ABA 11. maddenin ikinci fıkrası ile ABA 43-45. maddelere atıf 
yapılmak suretiyle Amsterdam Antlaşması’nda işbirliği için öngörülen 
ilkeler kaldırılmıştır. 

                                                 
179 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 129.  
180 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 129.  
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3.2.2.2.2. Güçlendirilmiş İşbirliğini Başlatma, İstisna 
Mekanizmasını İşletme ve Karar Alma Usulü 

ATA 11. maddenin ikinci fıkrasının birinci bendi ile esnek çözüm 
inisiyatifi, bir üye devletin Komisyon’a talebinden kaynaklanmakta ve 
ardından Komisyon, bir öneri sunmaktadır. Komisyon, esnek çözümün 
uygun olup olmadığı konusunda nihai söz hakkına sahiptir. Parlamento’nun 
rolü, Amsterdam Antlaşması’nda oldukça az iken, Nice Antlaşması’nda daha 
fazladır. Ortak karar usulü kapsamı bir alana ilişkin esneklik inisiyatifinde, 
Parlamento, onay usulü ile karar alma usulüne katılmıştır.181 

Maddenin ikinci fıkrasının ikinci bendinde Stubb’ın temel değişiklik 
olarak belirttiği acil durum freni kaldırılmıştır. Nice Antlaşması’nda ifade, 
bir üye devletin konunun Avrupa Konseyi’ne havale edilmesini talep etmesi 
açısından değişmiştir, fakat nihai karar, nitelikli çoğunluk ile Konsey 
tarafından alınacaktır.182 

3.2.2.2.3. Güçlendirilmiş İşbirliğine Katılma 

ATA 11a maddesi ile esnek çözüme katılım olasılığı, birinci sütunda 
esneklik açısından merkezi rolü olan Komisyon’un kararına dayanmaktadır. 
Bu, bir üye devletin bir başkasını sonraki aşamada katılmasını 
engelleyemeyeceği demektir.183   

3.2.2.3. İkinci Sütun İçin Özel Hükümler 

1996-97 HAK görüşmelerinde ikinci sütun, esneklik için birincil alan 
olarak görülmüştür. Ancak, görüşmeler ilerledikçe, ikinci sütunda dayanak 
hükmü kabul edilmemiştir. 2000 HAK’ta ikinci sütun esnekliği, görüşmenin 
en zor alanlarından biri olmuştur. Ancak, Nice Antlaşması’nda anlaşmaya 
varılan nihai kapsam, ortak dış ve güvenlik politikasında ortak eylemler veya 
ortak tutumların uygulanması ile sınırlı olmuştur. İkinci sütun dayanak 
hükmü kapsamının sınırlı olmasında İngiltere, İrlanda ve İsveç etkili 
olmuştur. İkinci sütunda ortak dış ve güvenlik politikası hükümleri, birinci 
ve üçüncü sütunlarda öngörülen esneklikten çok farklı düzenlenmiştir. Yeni 
hükümler ile üye devletler tarafından ilke olarak zaten anlaşmaya varılan 
uygulama şekli benimsenmiştir. Yine, ikinci sütun dayanak hükmüne, Genel 
Sekreter / Konsey Yüksek Temsilcisi’nin rolü alınmıştır. Stubb, bu konuda 
Avrupa Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı ve Konsey Sekreteryası’nın etkili 
olduğunu belirtmiştir.184 

                                                 
181 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 130.  
182 Stubb, a.g.e., s. 130.  
183 Stubb, a.g.e., s. 130.  
184 Stubb, a.g.e., s. 130 ve 131.  
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3.2.2.3.1. Yapıcı Çekimserlik, İstisna Mekanizmasını İşletme ve 
Karar Alma Usulü 

Nice Antlaşması ile ABA 23. maddenin ikinci fıkrasının birinci bendi 
ile Konsey’in istisnai olarak nitelikli çoğunluk ile karar verebileceği 
konulara ABA 18. maddenin beşinci fıkrası ile belirli politika alanlarında 
yetkili özel temsilcinin atanması eklenmiştir.  

3.2.2.3.2. Uluslararası Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesinin 
Kolaylaştırılması 

Nice Antlaşması ile ABA 24. maddede değişiklik yapılmıştır. 
Amsterdam Antlaşması ile Konsey’de karar alma için oy birliği 
öngörülürken, Nice Antlaşması ile maddenin ikinci fıkrası ile bir iç karara 
ilişkin anlaşma için oy birliği gerekli iken, maddenin üçüncü fıkrası ile ortak 
eylem veya ortak tutumun uygulanmasına ilişkin bir anlaşma için nitelikli 
çoğunluk gerekli kılınmıştır. Maddenin altıncı fıkrası ile Amsterdam 
Antlaşması ile öngörülmemiş olan anlaşmaların Birlik kurumları için 
bağlayıcı olması düzenlenmiştir. 

3.2.2.3.3. Güvenlik Politikası Alanında Birlik Kurumsal Yapısı 
Dışında Güçlendirilmiş İşbirliği 

Nice Antlaşması ABA 17. madde ile Amsterdam Antlaşması’nda aynı 
maddede yer alan BAB’ın Birliğin gelişmesinin ayrılmaz bir parçası olması 
ve savunma amaçlı Birlik kararlarının uygulanmasında yetkili kılınmasına 
ilişkin atıflar çıkartılmıştır. 

3.2.2.4. Üçüncü Sütun İçin Özel Hükümler 

Nice Antlaşması ile AB Antlaşması’nın 40. maddesi yerine 40, 40a ve 
40b maddeleri öngörülmüştür.  

3.2.2.4.1. Güçlendirilmiş İşbirliği İçin Amaç ve Koşullar 

Nice Antlaşması ile ABA 40. maddenin birinci fıkrası ile üçüncü 
sütunda işbirliğinin amaçları ve koşulları korunmuştur.  

3.2.2.4.2. Güçlendirilmiş İşbirliğini Başlatma, İstisna 
Mekanizmasını İşletme, Karar Alma Usulü ve Güçlendirilmiş İşbirliğine 
Katılma 

Nice Antlaşması ile üçüncü sütunda esnekliği başlatma, ABA 40a 
maddesi ile düzenlenmiştir. Esnekliğin başlatılmasında birinci sütunda 
olduğu gibi Komisyon’un rolü güçlendirilmiştir. Maddenin birinci fıkrası ile 
üye devletler, Komisyon’a talep iletmekte ve Komisyon, Konsey’e öneri 
sunmaktadır. Birinci ve üçüncü sütun usulü arasındaki farklılık, üçüncü 
sütunda, Komisyon’un öneri sunmayı reddetmesi ile Konsey’in insiyatif 
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alabilmesidir.185 Maddenin ikinci fıkrası ile sekiz üye devletten oluşan üye 
devletler grubuna öneri sunma olanağı tanınmıştır. Parlamento da karar alma 
usulüne dâhil edilmiştir. Konsey, öneri üzerine Parlamento’ya danışmakta ve 
nitelikli çoğunluk ile karar almaktadır.  

3.2.2.4.3. Uluslararası Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesinin 
Kolaylaştırılması 

Nice Antlaşması ile ABA J.14. maddede yapılan değişiklik ile 
Amsterdam Antlaşması hükümlerine ilaveten maddenin altıncı fıkrasında 
anlaşmaların Birlik kurumlarını bağlayıcı olması öngörülmüştür.  

3.3. Nice Antlaşması’nda Diğer Esnek Bütünleşme Hükümleri 

Nice Antlaşması’nda “güçlendirilmiş işbirliği” olarak değişiklik yapılan 
esnek bütünleşme aracının dışında da esnek bütünleşme ile ilgili hükümler 
vardır. Aşağıda Nice Antlaşması’nda güçlendirilmiş işbirliğinin dışında fiili 
(de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçlarına ilişkin 
hükümler incelenmiştir. 

3.3.1. İstisnalar  

ATA 161. Maddeye İlişkin Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in Bildirisi 
ile Yunanistan, İspanya ve Portekiz, ATA 161. maddenin üçüncü fıkrasında 
“çok yıllık” ifadesinin 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacak mali 
bakış açısı ve buna ilişkin kurumsal anlaşma için nitelikli çoğunluk aranması 
konusunda anlaşmaya varmıştır. 

4. Anayasal Antlaşma Taslağı ve Esnek Bütünleşme 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşmesi kapsamında 
kurucu antlaşma tadili yerine Anayasal Antlaşma Taslağı’nın hazırlanmasına 
ilişkin süreç, 14-15 Aralık 2001 tarihli Laeken Avrupa Konseyi tarafından 
“Laeken Bildirisi” olarak anılan “Avrupa Birliği’nin Geleceğine İlişkin 
Laeken Bildirisi” ile Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Kurultay’ın kurulması 
kararıyla başlatılmıştır. Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Kurultay, 28.02.2002 
tarihinde resmen açılmıştır. “İskelet Antlaşma” olarak anılan Anayasal 
Antlaşma Taslağı’nın içeriğini belirleyen 18 sayfalık ilk çerçeve metin, 
Kurultay Başkanı Fransa eski Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing 
tarafından 28.10.2002 tarihinde Kurultay Genel Kurulu’na sunulmuştur. 
Laeken Bildirisi ile Kurultay’ın açılış tarihinden itibaren bir yıl içinde taslak 
metnin hazırlanması öngörülmekle birlikte bu süre, Kurultay tarafından 

                                                 
185 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 132.  
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Haziran 2003 tarihine kadar uzatılmıştır. “Avrupa İçin Bir Anayasa Kuran 
Antlaşma Taslağı” adıyla taslak metin, 13 Haziran ve 10 Temmuz 2003 
tarihlerinde Kurultay tarafından uzlaşma ile kabul edilmiştir.186 

Avrupa İçin Bir Anayasa Kuran Antlaşma Taslağı, 19-20 Haziran 2003 
tarihli Selanik Avrupa Konseyi’ne sunulmuş, 04.10.2003’te başlayan 
HAK’ta tartışılmış, 17-18 Haziran 2004 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi 
tarafından kabul edilmiş ve 29.10.2004’te Roma’da imzalanmıştır. Üye 
devletlerde onay süreci Kasım 2006’da tamamlanacak ve uygulamaya 
girecekken,187 29.05.2005’de Fransa ve 01.06.2005’de Hollanda’da yapılan 
halk oylaması ile kabul edilmemiş ve uygulamaya girememiştir. 

Avrupa İçin Bir Anayasa Kuran Antlaşma Taslağı, dört yüzün üzerinde 
maddeyi kapsamış, dört ayrı bölümden oluşmuş ve her bölüm, kendi içinde 
yeniden numaralandırılmıştır. Ana taslak metin dışında taslağın IV-6. 
maddesi uyarınca onunla eş hukuki değer taşıyan bir dizi protokol de taslağa 
alınmıştır. Taslakta güçlendirilmiş işbirliği, Bölüm I’de I-44. madde, genel 
hükümler ve Bölüm III’de III-416-423. maddeler, teknik düzenlemeleri 
kapsamıştır.  

Güçlendirilmiş işbirliği için dokuz üye devlet yeterli görülmüştür. Ortak 
savunma için yapılandırılmış işbirliği şeklinde ayrı bir işbirliği ve ceza 
konularında güçlendirilmiş işbirliği öngörülmüştür.188 

Avrupa İçin Bir Anayasa Kuran Antlaşma Taslağı’nın uygulamaya 
girememesi ve kurucu antlaşmalarda değişiklik yapılması nedeniyle bu 
taslak ile öngörülen güçlendirilmiş işbirliği dâhil esnek bütünleşme 
hükümleri ve bu hükümlerin analizi, çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

5. Lizbon Antlaşması ve Esnek Bütünleşme 

Aşağıda Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşmesi 
kapsamında Lizbon Antlaşması ile Amsterdam ile kurumsallaşan ve Nice ile 
değiştirilen esnek bütünleşme aracı “güçlendirilmiş işbirliği” için değişiklik 
yapılması süreci açıklanmış ve Lizbon Antlaşması hükümleri analiz 
edilmiştir. Bu aracın dışında Lizbon ile öngörülen fiili (de facto) ve özel 
amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçları da bu analize dâhil edilmiştir. 

                                                 
186 Oder, Avrupa Birliği’nde Anayasa ve Anayasacılık, a.g.e., s. 234. Ayrıca bakınız Baykal, 
Sanem, “Reform Antlaşması ve Getirdikleri: Kurumsal Yapı Çerçevesinde Genel Bir 
Değerlendirme”, Avrupa Çalışmaları Dergisi (Cilt 7, Sayı 1, Güz 2007), s. 47 ve 48. 
187 Baykal, “Reform Antlaşması ve Getirdikleri: Kurumsal Yapı Çerçevesinde Genel Bir 
Değerlendirme”, a.g.e., s. 48 ve 49. 
188 Ott, “A Flexible Future for the European Union: The Way Forward or a Way Out?”, a.g.e., 
s. 139. 
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5.1. Lizbon Antlaşması Süreci 

Avrupa İçin Bir Anayasa Kuran Antlaşma Taslağı’nın onaylanamaması 
üzerine Birliğin bu anayasal krizden nasıl çıkabileceğine ilişkin düşünce 
üretilmesi, 16-17 Haziran 2005 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi ile başlamış 
ve Komisyon’un Haziran 2005 tarihli “Demokrasi, Diyalog ve Tartışma” 
başlıklı planı ile devam etmiştir. Ocak 2007 itibariyle taslağın kalan 7 ülkede 
onay sürecinin dondurulması kararlaştırılmıştır. 16-17 Haziran 2006 tarihli 
Brüksel Avrupa Konseyi ile anayasanın geleceğine ilişkin somut bir takvim 
belirlenmiştir.189  

Brüksel Avrupa Konseyi tarafından belirlenen takvim kapsamında 
2007’nin ilk altı ayında Almanya’nın dönem başkanlığı tarafından önce Mart 
2007’de Roma Antlaşması’nın 50. Yıl kutlamalarında Birliğin ortak değer ve 
görevlerini belirleyen ve bunlara ulaşmak için işbirliği ve dayanışma içinde 
hareket etme kararlılığını vurgulayan bir bildirinin yayınlanması 
öngörülmüştür. Ardından 21-22 Haziran 2007 tarihli Brüksel Avrupa 
Konseyi’ne Almanya’nın mevcut duruma ve somut adımlara ilişkin bir rapor 
sunması ve nihayet Haziran 2008 ile birlikte dönem başkanlığını üstlenecek 
olan Fransa’nın üzerinde uzlaşılacak somut adımlardan sorumlu olması 
tasarlanmıştır. 25 Mart 2007’de Berlin’de 50. Yıl kutlamalarına ilişkin 
Bildiri ile üye devletler, Haziran 2009 Parlamento seçimlerine kadar Birliği 
yenilenmiş ortak temel üzerine oturtmak hususunda bir irade beyanında 
bulunmuştur. Bildiri ile 21-22 Haziran 2007 tarihli Brüksel Avrupa 
Konseyi’nde Almanya’nın kurumsal reform için somut adımlara ilişkin 
önerileri üye devletlere sunması ve 13-14 Aralık 2007 tarihli Brüksel Avrupa 
Konseyi tarafından yeni bir kurucu antlaşma metni üzerinde anlaşmaya 
varılması öngörülmüştür. Böylece, 2007 sonunda HAK ile 2008 itibariyle 
anayasal tıkanıklığa çözüm bulunması ve Haziran 2009 Parlamento 
seçimlerine kadar kurucu antlaşma reformunun gerçekleştirilmesi 
hedeflenmiştir.190 

Başkanlığı Almanya tarafından üstlenilen 21-22 Haziran 2007 tarihli 
Brüksel Avrupa Konseyi tarafından Reform Antlaşması önerilmiştir. 
Bütünleşme sürecinin Toplulukların olmadığı Birlik bünyesinde 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun için AET Antlaşması, Avrupa 
Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma olarak düzenlenecekti. Anayasal 

                                                 
189 Baykal, “Reform Antlaşması ve Getirdikleri: Kurumsal Yapı Çerçevesinde Genel Bir 
Değerlendirme”, a.g.e., s. 49 ve 50. Ayrıca bakınız Laursen, Finn, “The EU’s Treaty of 
Lisbon: Origin, Institutional Choice and Significance”, Joaquín Roy ve Roberto Domínguez (der.), 
Lisbon Fado: The European Union under Reform (Miami: Thomson-Shore Inc., 2009), s. 50. 
190 Baykal, a.g.e., s. 50 ve 51. 
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Antlaşma Taslağı, yapılacak değişikliklerde esas alınacaktı.191 Başkanlığı 
Portekiz tarafından üstlenilen Brüksel Avrupa Konseyi tarafından 13 Aralık 
2007’de Lizbon Antlaşması’nın esasını oluşturan Reform Antlaşması 
imzalanmıştır. 1 Aralık 2009’da Lizbon Antlaşması, uygulamaya girmiştir. 

Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşma ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma 
değiştirilmiş ve Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma yerine Avrupa 
Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma oluşturulmuştur. Avrupa Birliği 
Antlaşması, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma ve Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu Antlaşması şeklinde üç antlaşma bulunmaktadır. Avrupa 
Birliği, Avrupa Topluluğu’nun yerini almıştır.  

Lizbon Antlaşması ile Maastricht Antlaşması ile kurucu antlaşmalarda 
yer almamakla birlikte öğretide kullanılan sütunlu yapıya son verilmiştir. 

5.2. Lizbon Antlaşması’nda Öngörülen Düzenleme 

Lizbon ile esnek bütünleşme aracı güçlendirilmiş işbirliği için Nice 
sonrası ikinci değişiklik yapılmıştır. 

5.2.1. Esnek Bütünleşmenin Aracı ve Türü 

Lizbon Antlaşması ile esneklik aracı olarak güçlendirilmiş işbirliği, 
Nice sonrasında ikinci değişiklik olarak kurucu antlaşmalarda hüküm olarak 
korunmuş ve basitleştirme ile daha uygulanır hale getirilmiştir.192 Kurucu 
antlaşmalara bütünleşme bakış açısı ile alındığını kanıtlayacak şekilde 
Topluluk yöntemine yakınlaştırılmıştır. Topluluk yöntemi ile çelişmemesi 
nedeniyle öğretide “takviye edilmiş işbirliği” ve “uluslarüstü farklılaştırma” 
olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Nice ile bütünleşme sürecini 
güçlendirmesi amacıyla açık hale getirilirken, Lizbon ile farklılaştırmanın 
Topluluklaştırılması yönünde adım atılmıştır.193 Savunma alanında 
“yapılandırılmış işbirliği” adı altında özel işbirliği öngörülmüştür.194  

5.2.2. Güçlendirilmiş İşbirliğine İlişkin Hükümler 

Lizbon Antlaşması ile güçlendirilmiş işbirliğinde, Anayasal Antlaşma 
taslağı gibi genel hükmün vatandaşların anlamasına yönelik olması ve 
                                                 
191 Pitta, Paulo E. Cunha de, “Reflections on Lisbon Treaty”, Joaquín Roy ve Roberto 
Domínguez (der.), Lisbon Fado: The European Union under Reform (Miami: Thomson-Shore 
Inc., 2009), s. 17. 
192 Beneyto, “Foreword”,  a.g.e., s. 10. 
193 Becerril, “The Regulation of Enhanced Cooperation and its Reform in Lisbon: Towards a 
Model of Differentiation that is Closer to the Community Method”, a.g.e., s. 18 ve 20. 
194 Beneyto, “Foreword”,  a.g.e., s. 10 ve Laursen, “The EU’s Treaty of Lisbon: Origin, 
Institutional Choice and Significance”, a.g.e., s. 61. 
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ayrıntılı hükümlerin teknik düzenlemeler olması benimsenmiştir.195 Avrupa 
Birliği Antlaşması’nda ABA Başlık IV ve ABA 20. madde ile 
düzenlenmiştir. ABA Başlık IV, ABA Başlık VII ve ABA 20. madde, ABA 
27A-27E, 40-40B ve 43-45. maddeler ile ATA 11 ve 11A maddelerinin 
yerini almıştır. Genel hükümler, ABA 20. madde ve uygulama ve usul 
hükümleri, ABİA 326-334. maddeler ile düzenlenmiştir. 

5.2.2.1. Genel Hükümler 

Lizbon Antlaşması ABA 20. madde, güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin 
genel ilkeleri belirlemiştir.  

5.2.2.1.1. İlke, Amaç ve Koşullar 

ABA 20. maddenin 1. fıkrası, ilke, amaç ve koşulları belirlemiştir. 
Birliğin münhasır olmayan yetkileri çerçevesinde güçlendirilmiş işbirliğine 
izin verilmiştir. Güçlendirilmiş işbirliğinin, ABA 20. madde ve ABİA 326-
334. maddelerde yer alan düzenlemelere ve sınırlamalara uygun olması 
öngörülmüştür. Böylece güçlendirilmiş işbirliği kurmak isteyen üye 
devletler, Antlaşmaların ilgili hükümlerini uygulayarak kurumlarını ve 
yetkilerini kullanabilir.  

ABA 20. maddenin 1. fıkrasının ikinci bendi ile amaçlar belirlenmiştir: 
Birliğin hedeflerini daha ileri götürmeyi, çıkarlarını korumayı ve bütünleşme 
sürecini güçlendirmeyi amaçlaması.  

ABA 20. maddenin 1. fıkrasının ikinci bendi ile ilke tanımlanmıştır. 
Üye devletler arasında güçlendirilmiş işbirliği için açıklık ilkesini 
getirmektedir: Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 328. 
maddesine uygun olarak tüm üye devletlere her hangi bir zamanda açık 
olması. Açıklık ilkesinin koşulu, aynı bent ile belirlenmiştir. 

ABA 20. maddenin 2. ve izleyen fıkraları ile koşullar belirlenmiştir. 2. 
fıkra ile güçlendirilmiş işbirliği için asgari üye devlet sayısı öngörülmüştür: 
Güçlendirilmiş işbirliğine izin veren karara en az dokuz üye devletin 
katılması. Güçlendirilmiş işbirliği için üye devlet sayısı sekizden dokuza 
çıkartılmıştır. 

ABA 20. maddenin 2. fıkrası ile güçlendirilmiş işbirliğinin, nihai araç 
olarak kullanılması kabul edilmiştir: Güçlendirilmiş işbirliğinin hedeflerinin 
makul bir süre içinde Birlik tarafından gerçekleştirilememesi halinde, son 
çare olarak Konsey tarafından işbirliği kararının alınması.  

                                                 
195 Becerril, “The Regulation of Enhanced Cooperation and its Reform in Lisbon: Towards a 
Model of Differentiation that is Closer to the Community Method”, a.g.e., s. 18. 
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ABA 20. maddenin 3. fıkrası ile güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin 
tartışmalara ve oylamaya katılma belirlenmiştir: Tüm üye devletlerin, 
tartışmalara katılabilmesi, fakat sadece güçlendirilmiş işbirliğine katılan 
üye devletlerin, oylamada yer alması.  

ABA 20. maddenin 4. fıkrası ile güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin 
tasarrufların, katılan üye devletler için bağlayıcı olduğu öngörülmüştür: 
Güçlendirilmiş işbirliği kapsamında kabul edilen tasarrufların, sadece 
katılan üye devletleri bağlaması. Aynı fıkra ile bu tasarrufların, Birliğe 
katılım için aday ülkeler tarafından kabul edilmek zorunda olan 
müktesebatın bir parçası olarak görülmemesi benimsenmiştir.  

Bu haliyle, Lizbon Antlaşması ile güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin genel 
hükümler açısından genişleme ile bağlantı kurulmuştur. Esnek bütünleşme 
fikrine uygun olarak, asgari üye devlet sayısı belirlenmiştir. Yine, kabul 
edilen tasarruflar, aday ülkeler için müktesebatın bir parçası sayılmamıştır. 

5.2.2.2. Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma Hükümleri 

Lizbon Antlaşması ile güçlendirilmiş işbirliği, Avrupa Birliği’nin 
İşleyişine İlişkin Antlaşma’da Bölüm 6 kapsamında Başlık III olarak yer 
almıştır. Bu Başlık hükümleri, ABA 27A-27E, 40-40B ve 43-45. maddeler 
ile ATA 11 ve 11A maddelerinin yerini almıştır.  

5.2.2.2.1. Güçlendirilmiş İşbirliği İçin İlkeler 

ABİA 326-329. maddeler, ABA 20. madde ile paralel düzenlenmiştir. 
ABİA 326. madde ve 329. maddenin 1. fıkrası, Amsterdam Antlaşması ile 
alınan Nice Antlaşması ile korunan ATA 5a maddesinin 1. fıkrası gibi 
Antlaşmalar ve Birlik hukukunun korunmasını öngörmektedir. ABİA 326. 
madde, iç pazar, ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum ve üye devletler 
arasında ticaret ve rekabeti kapsamış ve ABİA 329. maddenin 1. fıkrası, 
münhasır yetki alanlarını güçlendirilmiş işbirliğinin dışında tutmuştur. ABİA 
327. madde, güçlendirilmiş işbirliğine katılmayan üye devletlerin yetki, hak 
ve yükümlülüklerini koruduğu gibi bu üye devletlerin işbirliği yapılmasına 
engel olmasını önlemiştir. ABİA 328. maddenin 1. fıkrasının birinci bendi, 
tesis edilen güçlendirilmiş işbirliğini, tüm üye devletlere açık hale getirmiş 
ve ikinci bendi, Komisyon ve işbirliğine katılan üye devletleri işbirliğine 
mümkün olduğunca fazla üye devletin katılmasını sağlamak ile yükümlü 
kılmıştır.  

5.2.2.2.2. Güçlendirilmiş İşbirliğini Başlatma ve Karar Alma Usulü 

ABİA 329. maddenin 1. fıkrası, güçlendirilmiş işbirliği için 
Komisyon’un Konsey’e öneride bulunması ve Komisyon’un öneri 
yapmaması halinde bunun gerekçelerini ilgili üye devletlere bildirmesini 
öngörmektedir. İşbirliği, Komisyon’un öneri yapması ve Parlamento’nun 
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dinlenmesinden sonra Konsey tarafından nitelikli çoğunluk ile karara 
bağlanır. 

ABİA 329. maddenin 2. fıkrası ile ortak dış ve güvenlik politikasında 
güçlendirilmiş işbirliğinin başlatılması ayrıca düzenlenmiştir. Üye devletler, 
bu taleplerini Konsey’e bildirir. Konsey, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
İçin Birlik Yüksek Temsilcisi ve Komisyon’dan, güçlendirilmiş işbirliğinin 
Birliğin ortak dış ve güvenlik politikası ile uyumlu olup olmadığı konusunda 
görüş ister. Parlamento’ya bilgi için gönderir. İşbirliği, Konsey tarafından 
nitelikli çoğunluk ile karara bağlanır.  

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 329. Maddesine 
İlişkin Bildiri ile üye devletlerin nitelikli çoğunluğun genişletilmesi için 333. 
madde veya olağan yasama usulünü kullanmayı isteyebilmesi 
öngörülmüştür.   

ABİA 330. madde ile Konsey’deki görüşmelere tüm üye devletlerin, 
fakat oylamaya sadece işbirliğine katılan üye devletlerin katılması 
düzenlenmiştir. Oy birliği için katılan üye devletlerin oyları yeterli 
görülmüşken, nitelikli çoğunluk için ABİA 238. maddenin 3. fıkrasına atıf 
yapılmıştır. 

Askeri ve savunma alanı hariç Konsey’e ABİA 330. madde kapsamında 
oy birliği ile hareket ederek ABİA 333. maddenin 1. fıkrası ile nitelikli 
çoğunluk ile karar alma ve 2. fıkrası ile Parlamento’ya danışarak özel 
yasama usulü ile tasarrufta bulunma olanağı tanınmıştır.   

5.2.2.2.3. Güçlendirilmiş İşbirliğine Katılma 

ABİA 331. maddenin 1. fıkrası ile güçlendirilmiş işbirliğine katılmak 
isteyen bir üye devlet, bunu Konsey ve Komisyon’a bildirir. Komisyon, 
işbirliğine katılım koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceler ve 
gerekli olması halinde geçiş düzenlemesi belirler. Geçiş düzenlemesinin 
uygulanma süresi sona erdiğinde, katılım koşullarının yerine getirilmediğini 
belirlemesi halinde, konuyu karar vermesi için Konsey’e havale eder. 
Konsey, ABİA 330. maddeye uygun olarak geçiş düzenlemesi kabul 
edebilir. Madde ile işbirliğine katılım için istemenin yanı sıra muktedir olma, 
koşul haline getirilmiştir. İşbirliğinin tüm üye devletlere açık olması 
ilkesinden hareketle işbirliği için hazır hale gelinmesi için geçiş 
düzenlemeleri öngörülmüştür. 

ABİA 331. maddenin 2. fıkrası, ortak dış ve güvenlik politikası 
kapsamında güçlendirilmiş işbirliğine katılımı düzenlemiştir. Bu durumda, 
üye devlet, talebini Konsey, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası İçin Birlik 
Yüksek Temsilcisi ve Komisyon’a bildirir. Konsey, Yüksek Temsilci’ye 
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danışarak ve katılım koşullarının yerine getirildiğini belirleyerek, bu talebi 
onaylar. Yüksek Temsilci’nin önerisi ile geçiş düzenlemesi belirleyebilir ve 
geçiş düzenlemesinin uygulamasının süresi sona erdiğinde katılım 
koşullarını tekrar inceler. Konsey, bu kapsamda ABİA 330. madde 
kapsamında oy birliği ile hareket eder. 

5.2.2.2.4. Birlik Kurumlarının Yükümlülükleri 

ABİA 328. maddenin 2. fıkrası ile Komisyon ve ortak dış ve güvenlik 
politikasında Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası İçin Birlik Yüksek 
Temsilcisi’ne Konsey ve Parlamento’ya güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin 
gelişmeler hakkında düzenli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 

ABİA 334. madde ile Konsey ve Komisyon, güçlendirilmiş işbirliğine 
ilişkin faaliyetler ile Birlik politikalarına ilişkin faaliyetler arasında uyum 
sağlamak ile görevlendirilmiştir.  

5.2.2.2.5. Finansman 

ABİA 332. madde ile kurumların idari harcamaları istisna olmak üzere, 
Konsey’in Parlamento’ya danışarak, oy birliği ile başka türlü karar 
vermemesi halinde, güçlendirilmiş işbirliğinin yürütülmesinden doğan 
harcamaların, işbirliğine katılan devletler tarafından finanse edilmesi kabul 
edilmiştir. Amsterdam Antlaşması ile getirilen Nice Antlaşması ile korunan 
bu hüküm, Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Antlaşması’ndan Avrupa 
Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’ya alınmıştır.  

5.2.2.2.6. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 

Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Antlaşması’nda Başlık V, 
“Birliğin Dış Eylemine İlişkin Genel Hükümler ve Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikasına İlişkin Özel Hükümler” haline getirilmiş ve Bölüm 2, ortak dış 
ve güvenlik politikasına ilişkin özel hükümleri düzenlemiştir. ABA 42. 
madde ile ortak güvenlik ve savunma politikası, ortak dış ve güvenlik 
politikasının bütünleşik parçası haline getirilmiştir. Bu maddeye ilişkin 
Protokol ile Birliğin güçlendirilmiş işbirliği için BAB ile birlikte hareket 
etmesi öngörülmüştür.  

Lizbon Antlaşması ile ortak güvenlik ve savunma politikası dâhil ortak 
dış ve güvenlik politikasında daha fazla esneklik öngörülmüştür. 
Güçlendirilmiş işbirliğine savunma da dâhil edilmiştir. Savunma alanında 
“yapılandırılmış sürekli işbirliği” şeklinde yeni bir kavram getirilmiştir. Oy 
birliği yerine nitelikli çoğunluk yeterli görülmüştür. Bu işbirliği ile üye 
devletlerin ve dolayısıyla Birliğin askeri gücü arttırılacaktır. Petersberg 
görevleri genişletilmiştir. İsteyen ve muktedir olan üye devletlere uygulama 
görevi verilmesi öngörülmüştür. NATO ve BAB Antlaşmaları açısından 
ifade edilirse, karşılıklı savunma ve yardım hükmü getirilmiştir. Terörist 
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saldırı ile doğa ve insan tarafından oluşturulan afet durumunda askeri 
kaynaklar dâhil tüm araçların kullanılmasına ilişkin karşılıklı dayanışmadan 
söz edilmiştir.196 

5.2.2.2.7. Ceza Konularında Adli İşbirliği  

Lizbon Antlaşması ile özgürlük, güvenlik ve adalet ile ilgili hükümlerin 
tümü, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma kapsamına alınmış ve 
Başlık V olarak düzenlenmiştir. Ceza konularında adli işbirliğine ilişkin 
ABİA 82. maddenin 1. fıkrası ile ceza konularında adli işbirliğinin, 
yargılama ve yargı kararlarının karşılıklı tanınması ilkesine dayanması ve 
kanun ve yönetmeliklerin yakınlaştırılmasını kapsaması düzenlenmiştir. 2. 
fıkra ile bunun sınır ötesi boyutunun olması halinde, Parlamento ve Konsey 
tarafından yönerge kabul edilebilmesi öngörülmüştür. 3. fıkranın birinci 
bendi ile yönerge taslağının ceza yargı sisteminin temel alanlarını etkilemesi 
halinde, konunun Avrupa Konseyi’ne intikal ettirilebilmesi ve Avrupa 
Konseyi tarafından uzlaşma ile bu yönergenin dört ay süre ile askıya 
alınabilmesi ve Konsey’e geri gönderebilmesi benimsenmiştir. Aynı fıkranın 
ikinci bendi ile Avrupa Konseyi’nde anlaşmaya varılamaması halinde, ABA 
20. maddenin 2. fıkrası ve ABİA 329. maddenin 1. fıkrasına uygun olarak 
güçlendirilmiş işbirliği kapsamında dokuz üye devletin taslak yönergeyi 
uygulayabilmesi olanağı getirilmiştir. 

Benzer şekilde özellikle sınır ötesi boyut taşıyan ciddi suçlara ilişkin 
ceza suçları ve yaptırımları konusunda asgari kuralların oluşturulmasında 
ABA 83. maddenin 3. fıkrasının ikinci bendi ile güçlendirilmiş işbirliği 
kabul edilmiştir. ABA 86. maddenin 1. fıkrasının üçüncü bendi ile de 
Birliğin mali çıkarlarını etkileyen suçlara ilişkin bir tüzüğün kabul 
edilmesinde güçlendirilmiş işbirliği öngörülmüştür. Polis işbirliğine ilişkin 
ABA 87. maddenin 3. fıkrasının ikinci bendi ile de uygulama konusunda 
işbirliğinde ABA 82. maddenin 3. fıkrasının ikinci bendine uygun olarak 
güçlendirilmiş işbirliği öngörülmüştür. Aynı fıkranın üçüncü bendi ile 
Schengen müktesebatının geliştirilmesine ilişkin tasarruflar, güçlendirilmiş 
işbirliğinin dışında tutulmuştur. 

5.3. Lizbon Antlaşması’nda Diğer Esnek Bütünleşme Hükümleri 

Lizbon Antlaşması ile esnek bütünleşme aracı “güçlendirilmiş işbirliği” 
için değişiklik yapılmış ve bu esnek bütünleşme aracının dışında da esnek 
bütünleşme hükümleri öngörülmüştür. Aşağıda Lizbon Antlaşması’nda 

                                                 
196 Laursen, “The EU’s Treaty of Lisbon: Origin, Institutional Choice and Significance”, 
a.g.e., s. 61 ve 62. 
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güçlendirilmiş işbirliğinin dışında fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) 
esnek bütünleşme araçlarına ilişkin hükümler incelenmiştir. 

5.3.1. İstisnalar  

Lizbon Antlaşması’nda Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin 
Antlaşma’da ekonomik ve parasal politikaya ilişkin Başlık VII kapsamında 
139-144. maddeler, geçiş düzenlemelerini öngörmüştür. ABİA 139. 
maddenin 1. fıkrası ile Avro’nun kabul edilmesine ilişkin koşulları 
karşıladığına Konsey tarafından karar verilmemiş üye devletler, “istisna 
tanınmış üye devletler” olarak tanımlanmıştır. Maddenin diğer fıkraları ile 
istisnanın kapsamı belirlenmiştir. İzleyen maddelerde ise, istisnaya ilişkin 
muhtelif durumlar düzenlenmiştir.  

İtalya’ya İlişkin Bildiri ile ABİA 143. ve 144. maddelere rağmen, 
İtalya’ya ekonomik dengesizliği gidermesi için on yıllık ekonomik gelişme 
programı olanağı tanınmıştır. 

 5.3.2. Korunma Önlemleri  

Lizbon Antlaşması’nda Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin 
Antlaşma’da ekonomik ve parasal politikaya ilişkin Başlık VII kapsamında 
ABİA 144. maddenin 1. fıkrası ile istisna tanınan bir üye devletin ödemeler 
dengesinde ani bir kriz ve ABİA 143. maddenin 2. fıkrasına uygun şekilde 
karşılıklı yardıma ilişkin bir karar halinde, istisna tanınan üye devlete 
korunma önlemi alabilme olanağı tanınmıştır. Bu önlemler, iç pazarın 
işleyişinde bozulmaya yol açmamalı ve ortaya çıkan ani güçlüğü ortadan 
kaldırmak için gerekli olandan daha geniş kapsamda olmamalıdır.  

5.3.3. Uyumlaştırma ve Yakınlaştırmalar  

Lizbon Antlaşması’nda Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin 
Antlaşma’da özgürlük, güvenlik ve adalete ilişkin Başlık V kapsamında 
ABİA 67. maddenin 3. fıkrası ile Birlik tarafından yüksek güvenlik 
düzeyinin sağlanması yollarından biri olarak ceza kanunlarının 
yakınlaştırılmasından söz edilmiştir. ABİA 82. maddenin 1. fıkrası ile ceza 
konularında adli işbirliği, yargılama ve yargı kararlarının karşılıklı tanınması 
ve sınır ötesi boyut taşıyan polis ve adli işbirliğini kolaylaştırmak için üye 
devletlerin kanun ve yönetmeliklerinin yakınlaştırılmasını kapsamaktadır. 
ABİA 83. maddenin 2. fıkrası ile de ceza kanun ve yönetmeliklerinin 
yakınlaştırılmasının yönerge ile sağlanması öngörülmektedir. 

5.3.4. Özel Düzenlemeler  

İspanya Krallığı ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı’nın Bildirisi ile Cebelitarık, Avrupa toprağı olarak Antlaşmalara tabi 
kılınmakla birlikte bu ülkelerin tutumları tanınmıştır. 
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5.3.5. Hariç Tutulmalar 

Danimarka’nın Tutumuna İlişkin Protokol ile Avrupa Birliği’nin 
İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın Bölüm 3 kapsamında kişilerin, hizmetlerin ve 
sermayenin serbest dolaşımına ilişkin Başlık IV için Danimarka’ya Konsey 
tarafından oy birliği ile önlemlerin kabul edilmesine katılmama muafiyeti 
tanınmıştır. Danimarka’nın Tutumu Hakkında Protokole İlişkin Bildiri ile de 
Danimarka’nın, bu muafiyet ile Danimarka için uygulanmayacak olan 
hükümlerin uygulanmasına engel olmayacağı belirtilmiştir.   

Avrupa Birliği Çerçevesine Alınan Schengen Müktesebatı Hakkında 
Protokol’ün 5(2). Maddesine İlişkin Bildiri ile İngiltere ve İrlanda’ya 
istedikleri her zaman Schengen müktesebatına ilişkin bir önleme katılmama 
olanağı tanınmıştır.  

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi’ne Birliğin Katılması Hakkında Avrupa Birliği Antlaşması’nın 
6/2. Maddesine İlişkin Protokol ile Avrupa Sözleşmesi’ne Birliğin katılması 
ile bu Sözleşme için üye devletlere istisna ve çekince hakkı tanınmıştır. 
Avrupa Birliği’nin Temel Haklar Şartı’na İlişkin Polonya Cumhuriyeti’nin 
Bildirisi ile insan onurunun korunması ve insanın maddi ve manevi 
bütünlüğüne saygının yanı sıra kamu ahlakı ve aile hukuku alanında üye 
devletlerin mevzuat yapma hakkının engellenmemesi ifade edilerek, 
Polonya’ya dolaylı istisna tanınmıştır.  

6. Güçlendirilmiş İşbirliği Uygulamaları 

Yakın/güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin uygulamalardan önce 
girişimlerden söz edilmelidir. Bu açıdan, Haziran 1999’da Amsterdam 
Antlaşması ATA 11. madde kapsamında yakın işbirliği için resmi olmayan 
bir öneri yapılmıştır. Avrupa Şirket Statüsü kapsamında Avrupa şirketlerine 
işçi alımını düzenleyen yönerge taslağı hazırlanmıştır. Ancak, konunun iç 
pazar alanını aşması nedeniyle ATA 308. madde uyarınca oy birliği gerekli 
idi. Bu nedenle, yakın işbirliği denenmiş ve İspanya hariç 14 üye devlet, 
anlaşmaya varmıştır. İspanya, Almanya’nın işçi alım sistemini esas alan 
Avrupa sınır ötesi şirket birleşmelerine karşı çıkmıştır.197 

İspanya, önerinin Amsterdam Antlaşması ABA 43. madde ve ATA 11. 
madde ile uygun düşmediğini ileri sürmüştür. Avrupa Şirket Statüsü’nün 
Birliğin münhasır yetki alanına girdiği, dolayısıyla bu alanda yakın 
işbirliğine izin verilmediğini ifade etmiştir. İşbirliğinin iç pazarı olumsuz 
etkileceği ve teşebbüs kurma serbestisini yok edeceğine dikkat çekmiştir. 
                                                 
197 Areilza, “The Reform of Enhanced Co-operation Rules: Towards Less Flexibility?”, a.g.e., 
s. 33.  
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İspanya’ya göre, bu öneri, üye devletler arasında rekabeti bozacak ve ticareti 
engelleyecekti. Birlik vatandaşları arasında ayırımcılık yaratacak ve 
müktesebatı ve katılmayan üye devletlerin çıkarlarını olumsuz etkileyecekti. 
ABA 43. madde ile öngörüldüğü şekilde son çare değildi. ATA 11. madde 
ile öngörülen oy birliği kuralına aykırı idi. Ancak, Konsey’in Hukuk Servisi, 
işbirliği önerisinin ABA 43. madde ve ATA 11. madde ile öngörülen usul ve 
esasa ilişkin koşulların yerine getirildiğini belirtmiştir. Hukuk Servisi’ne 
göre, uzlaşmaya varılmadan önce birkaç ay boyunca Avrupa Konseyi’nde 
yönerge taslağının görüşülmesi nedeniyle son çare idi. Ticaretin 
engelleneceği, üye devletler arasında rekabetin bozulacağı ve Birlik 
vatandaşları arasında ayırımcılık yapılacağına ilişkin bir kanıt yoktu. Her 
Avrupa vatandaşına Avrupa şirketi kurma hakkı verilecekti. İç pazarda her 
yerde her türlü ulusal toplumsal şekiller kurulabilir ve çalışabilirken, Avrupa 
şirketi, sadece bir seçenek olacaktı. Hukuk Servisi’ne göre, bunun aksini 
İspanya ispat etmeli idi.198  

Bir başka öneri, Avrupa Tutuklama Kararı ile ilgilidir. 15-16 Ekim 
1999 tarihli Tampere Avrupa Konseyi tarafından adalet ve içişleri alanında 
karşılıklı tanıma ilkesi, yargısal işbirliğinin temel taşı olarak kabul 
edilmiştir.199 Avrupa Tutuklama Kararı hakkında çerçeve karara ilişkin 
görüşmeler, uzun süre İtalya tarafından bloke edilmiş ve diğer üye 
devletlerin güçlendirilmiş işbirliğine gidecekleri tehdidi, bu ülkenin önerilen 
düzenlemeyi kabul etmesine yol açmıştır.200 Sonuçta, Avrupa Tutuklama 
Kararı ile ilgili olarak Konsey tarafından 13 Haziran 2002 tarihli çerçeve 
karar kabul edilmiştir. 

Güçlendirilmiş işbirliği, ilk kez boşanma ve hukuki ayrılığa uygulanan 
hukuk alanında uygulamaya konulmuştur. Bu işbirliği, özgürlük, güvenlik ve 
adalet alanı ile ilgilidir. Birlik, kişilerin serbest dolaşımı için özgürlük, 
güvenlik ve adalet alanının korunması ve geliştirilmesini hedeflemiştir. Bu 
amaçla, özellikle iç pazarın düzgün işleyişi için gerektiğinde sınır ötesi etkisi 
olan sivil konularda yargısal işbirliğine ilişkin önlemlerin kabul edilmesi 
gerekmektedir. ABİA 81. maddeye uygun olarak, bu önlemler ile sınır ötesi 
etkisi olan aile hukuku dâhil uyuşmazlık halinde üye devletlerde uygulanan 
kuralların uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.201  

                                                 
198 Areilza, a.g.e., s. 33 ve 34. 
199 Majone, Europe as the Would Be World Power, a.g.e., s. 218. 
200 Beneyto, “Foreword”, a.g.e., s. 9 ve 10 ve Neve, “The European Union? How 
Differentiated Integration is Reshaping the EU”, a.g.e., s. 513. 
201 Council Decision of 12 July 2010 Authorising Enhanced Cooperation in the Area of the 
Law Applicable to Divorce and Legal Seperation (2010/405/EU), Official Journal of the 
European Union, L 189 of 22 July 2010. 
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Bu doğrultuda, Komisyon tarafından 2006’da evlilik alanında 
uygulanan hukuka ilişkin yargılama ve kurallara ilişkin 2201/2003 (AT) 
sayılı Konsey Tüzüğü’nü değiştiren bir taslak kabul edilmiştir. Ancak, 
2008’de Konsey tarafından bu taslak için oy birliğinin sağlanamaması ve 
öngörülebilir gelecekte sağlanabilir olmaması nedeniyle siyasi ilkeler kabul 
edilmiştir. Bu çerçevede, 2008’den itibaren 14 üye devlet tarafından evlilik 
alanında uygulanan hukuk alanında güçlendirilmiş işbirliği için Komisyon’a 
resmi başvuru yapılmıştır. 12 Temmuz 2010 tarihli Konsey Kararı ile 
boşanma ve hukuki ayrılığa uygulanan hukuk alanında güçlendirilmiş 
işbirliği uygulamaya konulmuştur. Bu işbirliği ile katılan üye devletler 
arasında boşanma ve hukuki ayrılığa uygulanan hukuk alanında açık ve 
kapsamlı bir hukuki çerçevenin oluşturulması, vatandaşlara hukuki kesinlik, 
öngörülebilirlik ve esneklik açısından uygun çözümler sağlanması ve 
vatandaşların mahkemeye koşmalarının önlenmesi öngörülmüştür.202  

Güçlendirilmiş birliği, ikinci kez tek patent korumasının oluşturulması 
alanında uygulama alanı bulmuştur. Bu işbirliği, iç pazar ile ilgilidir. Birlik, 
ABA 3(3). madde uyarınca, dengeli ekonomik gelişmeye dayanan 
sürdürülebilir kalkınma için çalışan ve bilimsel ve teknolojik ilerleme 
sağlayan bir iç pazar kuracaktır. Bu hedef ile ulusal üretim ve dağıtım 
faaliyetlerinin uyumlaştırılması ve firmalara daha fazla seçenek ve olanak 
tanınmasına ilişkin hukuki kuralların oluşturulması gerekmektedir. Birlik 
içinde yeknesak etkisi olan tek patent, hukuki araçlar arasında en göze 
çarpanıdır. Bunun için ABİA 118. maddeye uygun olarak ve iç pazarın tesisi 
ve işleyişi kapsamında tek patent korumasının oluşturulması ve merkezi izin, 
koordinasyon ve denetim düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.203 

 Bu doğrultuda, Komisyon tarafından 2000’de Topluluk patenti ve 
2010’da Birlik patentine ilişkin çeviri düzenlemeleri ile ilgili Konsey 
Tüzüğü önerileri hazırlanmıştır. Ancak, 2010’da Konsey tarafından çeviri 
düzenlemelerine ilişkin taslak için oy birliği sağlanamamış ve öngörülebilir 
gelecekte sağlanabilir görülmemiştir. Bu çerçevede, 2010’dan itibaren İtalya 
ve İspanya hariç 25 üye devlet tarafından tek patent korumasının 
oluşturulması alanında güçlendirilmiş işbirliği için Komisyon’a resmi 
başvuru yapılmıştır. 10 Mart 2011 tarihli Konsey Kararı ile tek patent 
korumasının oluşturulması alanında güçlendirilmiş işbirliği uygulamaya 
konulmuştur. Bu işbirliği ile katılan üye devletler arasında yeknesak 

                                                 
202 Council Decision of 12 July 2010 Authorising Enhanced Cooperation in the Area of the 
Law Applicable to Divorce and Legal Seperation (2010/405/EU), a.g.e.. 
203 Council Decision of 10 March 2011 Authorising Enhanced Cooperation in the Area of the 
Creation of Unitary Patent Protection (2011/167/EU), Official Journal of the European 
Union, L 76 of 22 March 2011. 



   148

korumanın sağlandığı tek patent oluşturulması amaçlanmıştır. Tek patentin 
gerekli bir parçası olarak, çeviri düzenlemeleri, basit ve mali açıdan etkin 
olmalı ve bu açıdan 2010 tarihli Komisyon önerisine uygun olmalıdır. Tek 
patent, Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) bu Ofis’in resmi dillerinden biri ile 
bildirilmelidir. Diğer dillerde çeviri, bilgi amaçlı olacak olup, çeviri 
düzenlemelerine uygun şekilde yapılmalıdır.204 

Güçlendirilmiş işbirliği için yeni bir öneri ise, mali işlemler vergisi 
alanında yapılmıştır. Fransa ve Almanya ile başlayan ve 10 üye devlete 
ulaşan sayıda üye devletler tarafından Komisyon’a yapılan resmi başvuru, 
Komisyon tarafından kabul edilmiş ve karar taslağı Konsey’e sunulmuştur. 
Karar taslağı ile mali işlemler vergisi alanında üye devletler arasında farklı 
uygulamaların yol açtığı karmaşıklığın giderilmesi ve bu şekilde rekabetin 
bozulmasının önlenmesi hedeflenmektedir. Maliyetler azaltılacak ve hukuki 
kesinlik sağlanacaktır. Mali sektörden halkın kesesine katkı yapılacaktır. 
Kriz maliyetlerini yaşayan mali sektör ve diğer sektörler arasında daha fazla 
rol oynayan bir seviye oluşturulacaktır. Mali piyasaları kumar (casino) türü 
ticaretten gerçek ekonomiyi destekleyen daha istikrarlı faaliyetlere 
yöneltmek suretiyle bu piyasaların daha etkin olması sağlanacaktır. 
Komisyon tarafından uyumlaştırılmış vergi ile her yıl 57 milyar Avro 
tutarında bir gelirin mali sektörden kamu finansmanına katkı yapacağı 
tahmin edilmektedir.205 

7. Esnek Bütünleşmenin Derinleşme Açısından Kurucu 
Antlaşmalar Kapsamında Güçlendirilmiş İşbirliği Bağlamında 
Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Değerlendirme 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin derinleşmesi kapsamında 
esneklik, kurucu antlaşmalara hüküm olarak alındığı 1990larda ortaya çıkan 
bir olgu değildir. Bütünleşme sürecinin başlangıcından itibaren hedeflerin 
aşamalı olarak gerçekleştirilmesine ilişkin çaba, esneklik yaklaşımının 
sürecin başlangıcından beri benimsendiğini göstermektedir.206 

Avrupa Birliği, tek pazar ve onu tamamlayan politikalar ile 
oluşmaktadır. Birlik hukuku, bütünleşme süreci için hukuki adımların 
atılmasını gerektirmektedir. Bütünleşme süreci, hiçbir politikanın dışarıda 

                                                 
204 Council Decision of 10 March 2011 Authorising Enhanced Cooperation in the Area of the 
Creation of Unitary Patent Protection (2011/167/EU), a.g.e.. 
205 European Commission, “Enhanced Cooperation on Financial Transaction Tax - Questions 
and Answers” (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-799_en.htm, 23.10.2012). 
206 Beneyto, “Foreword”, a.g.e., s. 9 ve Becerril, “The Regulation of Enhanced Cooperation 
and its Reform in Lisbon: Towards a Model of Differentiation that is Closer to the 
Community Method”, a.g.e., s. 11. 
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kalmadığı “her şey yahut hiçbir şey” ilkesini esas almaktadır.207 Ancak, üye 
devletlerin ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel farklılıkları, bütünleşme 
sürecine katılımda uyumu ortadan kaldırmaktadır. AB’nin kurumsal iç 
dinamikleri, üye devletlerin bütünleşme sürecine farklı hızlarda ve farklı 
sürelerde uyum sağlamalarına olanak tanımaktadır. Bazı üye devletlere 
politikaların dışında kalma olanağı verilebilmektedir. Bütünleşme sürecine 
farklı hızlar ve süreler ile katılma ve bazı politikaların dışında kalma, 
esneklik ile açıklanmaktadır.208 

Weinstock tarafından belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’nin bütünleşme 
süreci, tam ve tam olmayan bütünleşme şeklinde karmaşık bir süreçtir. Tam 
bütünleşme, üye devletlerin tümü için yeknesak veya farklılaştırılmış 
bütünleşme oluşturmaktadır. Farklılaştırma, muhtelif durumlara özgü 
olmakta veya asgari, alternatif ve ihtiyari çözümler sunmaktadır. Tam 
olmayan bütünleşme ise, üye devletlerin bazıları için sürekli veya sürekli 
olmayan istisnalar ortaya çıkarmaktadır.209 Grabitz ve Iliopoulos tarafından 
ekonomik ve coğrafi nedenler ile farklılaştırmanın, tam bütünleşmeye engel 
olmadığı, ancak, siyasi ve dini nedenler ile farklılaştırmanın, istisna 
oluşturarak tam olmayan bütünleşmeye yol açtığı vurgulanmıştır.210 

Esnek bütünleşmeye, birinci bölümün birinci kısmında açıklandığı 
üzere, derinleşme ve genişleme neden olmaktadır. Derinleşme açısından 
İngiltere ve Danimarka’nın parasal birlikten hariç tutulması211 ve genişleme 
açısından yeni üye devletlere müktesebata uyum sağlanması için tanınan 
geçiş süreleri belirtilebilir.212 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için derinleşme gerekli olduğu 
gibi Birliğin genişlemesini önlemek de mümkün olmamaktadır. Arsava 
tarafından belirtildiği üzere, Kopenhag kriterleri, genişlemenin getirdiği 
sorunlar için yeterli bir teminat sağlamamaktadır. Ekonomik, sosyal ve 
kültürel farklılığa sahip bugün 27 ve yakın gelecekte çok daha fazla üyeli 

                                                 
207Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 9. 
208 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 29 ve 30.  
209Weinstock, Ulrich, “Abstufungals Realität und Chance”, Eberhard Grabitz (Hrsg.), 
Abgestufte Integration (Kehl am Rhein, Strasburg: N.P. Engel Verlag, 1984), s. 381. 
210Grabitz, Eberhard ve Constantin Iliopoulos, “Typologie der Differenzierungen und 
Ausnahmen im Gemeinschaftsrecht”, Eberhard Grabitz (der.), Abgestufte Integration (Kehl 
am Rhein, Strasburg: N.P. Engel Verlag, 1984), s. 45 ve 46. 
211Farrell, Mary, “Conclusion: Possible European Futures”, Mary Farrell, Stefano Fella ve 
Michael Newman (der.), European Integration in the 21st Century, Unity in Diversity 
(Londra: Sage Publications, 2002), s. 203. 
212Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 40.  
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AB’de siyasi ve kültürel çıkar çatışmalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların 
karar alma sürecini bloke etme riski artmaktadır. Üye devletlerin heterojen 
niteliği nedeni ile uzlaşmanın sağlanamaması tehlikesini giderebilecek bir 
kurumsal reform şimdiye kadar yapılamamıştır.213 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin devam ettirilebilmesi, 
açıklandığı üzere, bu sürecin ileri götürülmesi koşulunun karşılanmasına 
bağlıdır. Bu koşul ile mevcut bütünleşme aşamasının korunması için sonraki 
aşamanın sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. İlaveten, ekonomik, siyasi, 
coğrafi, gibi muhtelif nedenlerle genişleme ihtiyacı ve üye devlet sayısının 
artmasının karar alma sürecinde olumsuz etkisinden hareketle derinleşme ve 
genişleme ikileminin ortadan kaldırılması gerekli olmaktadır. Bu durum, 
esnek bütünleşme türleri ile teorik yöntem arayışlarına ve bunun sonucunda 
kurucu antlaşma tadili ile kurucu antlaşmalarda fiili (de facto) ve özel amaçlı 
(ad hoc) esnek bütünleşmenin hukuki araçlarına yol açmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde derinleşme, siyasi istek ve 
ekonomik kapasiteye bağlı olduğundan, üye devletlerin hak ve 
yükümlülükleri açısından farklılaştırma, Amsterdam Antlaşması ile resmen 
tanınmış, Nice Antlaşması ile onaylanmış214 ve Lizbon Antlaşması ile 
korunmuştur. Bir başka anlatımla, Amsterdam ile daha fazla bütünleşme 
isteyen üye devletlerin önünün açılması için “yakın işbirliği” çözüm olarak 
sunulmuş215 ve izleyen tadil antlaşmaları ile “güçlendirilmiş işbirliği” olarak 
korunmuş ve kurumsallaşmıştır. Bu haliyle, Blockmans ve Prechal 
tarafından ifade edildiği üzere, tek tip politika yapımı terk edilmiş;216 
Warleigh tarafından belirtildiği üzere, esneklik, AB’nin bütünleşme sürecine 
dâhil edilmiş; bütünleşmenin gelecekteki başarısı için kurumsal değişikliğin 
bir parçası olarak kabul edilmiştir.217  

Arsava tarafından belirtildiği üzere, üye devletler ve Birlik ilişkisinde 
üye devletlerin kurucu antlaşmaların efendisi olarak egemenlik hakkını 
Birliğe devretme yetkisine sahip olması, esnek bütünleşme için başka bir 
aracın tespit edilebilmesini mümkün kılmaktadır.218 Witte tarafından 
vurgulandığı üzere, Amsterdam Antlaşması ABA K.15. maddenin birinci 
fıkrası, Nice Antlaşması ABA 43. maddenin birinci fıkrası ve nihayet Lizbon 
Antlaşması ABA 20. maddenin birinci fıkrasında kullanılan “ebilir” ifadesi, 

                                                 
213 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 6 ve 7. 
214 Witte vd., “Introduction”, a.g.e., s. xi. 
215 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 12. 
216 Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening 
and Widening”, a.g.e., s. 8. 
217 Warleigh, Flexible Integration, Which Model for the European Union, a.g.e., s. 2 ve 3. 
218 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 41.  
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öngörülen işbirliğinden farklı bir işbirliği yapılmasını olanaklı hale 
getirmektedir.219  

Müktesebata alınan esnek bütünleşme araçları, isteyen ve muktedir olan 
üye devletler ile derinleşmenin önünü açarken, diğer üye devletleri sürece 
çeken bir etki oluşturmaktadır. Neve tarafından belirtildiği üzere, havuç ve 
sopa etkisinden hareketle, Avro alanı, İtalya, İspanya ve Portekiz’in 
ekonomik reform yapmasına neden olmuş ve Avro para birimine geçmesini 
sağlamıştır. Schengen Anlaşması, zaman içinde İtalya, İspanya, Portekiz, 
Yunanistan, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in Schengen Alanı’na dâhil 
olmasının önünü açmıştır. Avrupa Tutuklama Kararı, İtalya hariç 
güçlendirilmiş işbirliği yapılacağı tehdidi ile uygulamaya konulmuştur.220 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin başlangıcından itibaren kurucu 
antlaşmalarda olan ve tadil antlaşmaları ile korunan fiili (de facto) ve özel 
amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçları ile yakın işbirliği ve ardından 
güçlendirilmiş işbirliği olarak esasları kurucu antlaşmalar ile belirlenmiş 
esnek bütünleşme aracı, üye devletler arasında yeknesak uygulamadan 
sapma şeklinde esnek bütünleşmeye neden olmaktadır. Bu esnek bütünleşme 
araçları, bütünleşme açısından gerçek veya potansiyel ve olumlu veya 
olumsuz farklılaştırma oluşturmaktadır. Bütünleşmenin sürdürülebilmesinin 
bedeli olmaktadır. 

Fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçları, 
derinleşme ve genişleme için kullanılırken, kurucu antlaşmalar ile esasları 
belirlenmiş esnek bütünleşme aracı yakın/güçlendirilmiş işbirliği, derinleşme 
için kullanılmaktadır.  

Güçlendirilmiş işbirliği, diğer esnek bütünleşme araçlarından farklı 
olarak fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) olmayıp, esasları kurucu 
antlaşmalar ile belirlenmiştir.  

Güçlendirilmiş işbirliği, fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) 
bütünleşme araçlarından farklı olarak derinleşme sağlayan politika alanı 
bazında ihtiyaca binaen kurucu antlaşmalar ile belirlenmek yerine kurucu 
antlaşmalarda öngörülen esaslar ile derinleşme sağlayacak politika alanı 
açısından serbesti tanımıştır. Güçlendirilmiş işbirliği ile derinleşmeye konu 
alanın uygulamaya konulmasının temin edilmesi yerine derinleşmeye yeni 
alanların dâhil edilmesi hedeflenmiştir. Derinleşme için üye devletlere ödün 

                                                 
219 Witte, “Chameleonic Member States: Differentiation by Means of Partial and Parallel 
International Agreements”, a.g.e., s. 237. 
220Neve, “The European Union? How Differentiated Integration is Reshaping the EU”, a.g.e., 
s. 512 ve 513.  
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verilmesi yerine isteyen ve muktedir olan üye devletlerin öncü olması ve 
diğer üye devletlerin bu öncü üye devletleri takip etmesi amaçlanmıştır.  

Güçlendirilmiş işbirliği, diğer esnek bütünleşme araçlarından farklı 
olarak karar alma süreci üzerinde etkilidir ve her uygulama alanı için farklı 
şekilde Birlik kurumlarının görevlerini tanımlamaktadır. 

Güçlendirilmiş işbirliği, diğer esnek bütünleşme araçlarından farklı 
şekilde derinleşme sürecini başlatmaktadır. Güçlendirilmiş işbirliği, Neve 
tarafından ifade edildiği üzere, derinleşmeye dâhil edilecek alanlara üye 
devletlerin katılması ve katılmamasına ilişkin bir sistem kurmakta ve 
katılmamayı önceden belirlemek yerine seçimlik hale getirmektedir.221 Olsen 
tarafından belirtildiği üzere, kurucu antlaşma ile belirlenmiş istisnalar 
dışında hariç tutulma olanağı vermemektedir.222 Smith ve Vachudova 
tarafından benimsenen farklı bir bakış açısı ile katılmamanın mümkün 
olması nedeniyle hariç tutulmanın önünü açmaktadır.223 Güçlendirilmiş 
işbirliğine katılım, istemenin yanı sıra muktedir olmayı gerekli kılmakta ve 
üye devletlerin katılabilmesi için geçiş düzenlemesine imkan tanımaktadır. 

Güçlendirilmiş işbirliği ile esnek bütünleşme, yeknesak bütünleşmenin 
yerini almamaktadır. Esnek bütünleşme aracı olarak güçlendirilmiş işbirliği, 
dışarda kalma baskısı ile yeknesak bütünleşmeyi sağlayan bir araç 
olmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, Avrupa Tutuklama Kararı’nda 
olduğu gibi güçlendirilmiş işbirliğine ilişkin girişimler, istemeyen üye 
devletler üzerinde bütünleşmenin dışında kalma baskısına neden olmuş ve 
yeknesak uygulama ile sonuçlanmıştır.  

Güçlendirilmiş işbirliği, Birlik hukuku ile sunulan bir olanak olmuş ve 
daha fazla derinleşme için gerekli bir bütünleşme aracı olarak kabul 
edilmiştir. Esnek bütünleşmenin Birlik dışında oluşmasının önlenmesi 
amaçlanmıştır.224 Sadakat ilkesi ile kurucu antlaşma hükümlerine uymak 
suretiyle kurucu antlaşmalar dışında ancak Birlik içinde üye devletler 
arasında işbirliği sağlanmıştır.225  

                                                 
221 Neve, “The European Union? How Differentiated Integration is Reshaping the EU”, a.g.e., 
s. 505.  
222 Olsen, “Flexible Integration and the Constitutional Treaty: An Instrument with Little 
Purpose?”, a.g.e., s. 484.  
223 Smith, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, a.g.e., s. 112 ve 
Vachudova, Europe Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after Communism, 
a.g.e., s. 123. 
224 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 12. 
225 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 40.  
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Güçlendirilmiş işbirliği ile Arsava ve Vachudova tarafından 
vurgulandığı üzere, Birlik içinde çekirdek Avrupa yaratılmıştır.226 Çekirdek 
Avrupa, fiilen ve siyasi irade olarak federal devlet benzeri bir yapıyı en ileri 
noktaya taşıyacaklardan oluşmaktadır. Ancak, çekirdek Avrupa’nın 
üyelerinin yetkileri ve durumları dikkate alındığında, federal yapı, eyalet 
niteliği kazanmamakta ve Birlik, konfederasyona dönüşmemekte ve 
uluslarüstü olarak kalmaktadır.227  

Arsava tarafından belirtildiği üzere, Birlik hukukunda seçimlik Avrupa 
veya kısmi üyelik gibi üye devletlerin takdirlerine göre modeller 
arayabilecekleri ilişkiler geçerli olmayıp öngörülmemektedir. Bu açıdan, 
güçlendirilmiş işbirliği, sadece makul bir süre içinde ortak amaçlara erişmek 
mümkün olmadığı takdirde nihai araç olarak gündeme gelmektedir. Birlik 
amaçlarının gerçekleşmesini teşvik, Birliğin çıkarlarını koruma ve 
bütünleşme sürecini güçlendirme hedefine yöneliktir. AB’nin sürekli 
bölünmesine yönelik bir hedef değildir. Şüphesiz zamanlama ve süreler 
tespit edilmemiştir. Güçlendirilmiş işbirliğinin dışında kalan üye devletlere 
destek verme mükellefiyeti getirilmemiştir. Komisyon ve işbirliğine katılan 
üye devletler, daha fazla sayıda üye devletin güçlendirilmiş işbirliği içinde 
yer almasını özendirecektir. Dayanışma, siyasi takdire ve mali duruma göre 
gerçekleşecektir.228 

Güçlendirilmiş işbirliği adı altında kurucu antlaşmalarda yer alan 
esneklik ile Avrupa Birliği’nin yapısı, amaçları, kurumsal mekanizmaları ve 
müktesebatının korunması öngörülmüştür. AB’nin bütünleşme hedefi ve 
yeknesak yapısından ödün verildiği takdirde Roma Antlaşması’ndan itibaren 
süregelen Birlik yaratma çabaları anlamını yitirecektir. Bu nedenle, esneklik, 
AB’nin bütünleşme süreci için bir engel oluşturmamalıdır. Esnekliğin son 
çare olarak kabul edilmiş olması, uygulamayı istisnai yapmaktadır. Üye 
devletlerin, AB’nin kurumsal mekanizmalarını kullanması ve sonuç 
alamadıkları hallerde işbirliğine yönelmesi hedeflenmektedir. Böylece, üye 
devletlerin farklı işbirlikleri ile bütünleşme sürecine zarar verme olasılığı 
önlenmeye çalışılmaktadır. Ancak, kurucu antlaşmalarda güçlendirilmiş 
işbirliğinin son çare olması ve müktesebatı olumsuz etkilememesi hususuna 
açıklık getirilmemiştir. Bu nedenle, Konsey tarafından işbirliği kararı 
alınırken, işbirliğine katılmayan üye devletlerin, bazı tavizler elde etme 
olasılığı ortaya çıkmaktadır.229 

                                                 
226 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 44 ve Vachudova, Europe 
Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after Communism, a.g.e., s. 241.  
227 Arsava, “Hangi Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 44.  
228 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 12. 
229 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 32 ve 33.  
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Güçlendirilmiş işbirliği, Birliğin kurumsal yapısının kullanılması 
nedeniyle Birlik dışında oluşmayacaktır. Karar alma sürecine tüm üye 
devletlerin katılması ile şeffaflık korunmakta ve konular hakkında bilgi 
sahibi olan üye devletlerin diledikleri zaman işbirliğine katılabilmesine 
olanak sağlanmaktadır.230 

Güçlendirilmiş işbirliğinin uygulama alanları veya bir başka anlatımla 
olanakları, kurucu antlaşmalar ile belirlenmiştir. Anayasal Antlaşma Taslağı 
ve sonra Lizbon Antlaşması ile sayı olarak fazla olmakla beraber, ortaya 
çıkabilecek rizikolar nedeniyle önceki tadil antlaşmalarında olduğu gibi 
sınırları dar tutulmuştur.231 Güçlendirilmiş işbirliği, ABİA, ortak dış ve 
güvenlik politikası ve ceza konularında polis ve adli işbirliğinde çeşitli 
koşullar ile uygulanma olanağı elde etmiştir. Bu koşullar, Avrupa Birliği’nin 
bütünleşme sürecinde esnekliğin uygulama alanına ilişkin sınırları ortaya 
koymaktadır. Koşullar incelendiğinde esnekliğin uygulama alanının geniş 
olmadığı ortaya çıkmaktadır. Esneklik, Birliğin münhasır yetki alanlarında 
ve Birliğe kurucu antlaşmalar ile yetki tanınan alanlar dışında uygulanma 
kabiliyetine sahip değildir. Esneklik ile Birlik bütünlüğünün bozulması 
istenmemektedir.232 

ABİA kapsamı alanlarda güçlendirilmiş işbirliği kısıtlanmıştır. Avrupa 
Birliği’nin münhasır yetki alanları, esnekliğin dışında tutulmuştur. 
Güçlendirilmiş işbirliği için tek pazarı ihlal etmeme, üye devletler arasında 
ticarete engel olmama ve ayrımcılığa yol açmama koşulları getirilmiştir.233  

Ortak dış ve güvenlik politikasında güçlendirilmiş işbirliği, ortak 
eylemler, tutumlar ve stratejiler dışında oy birliği gerektiren konularda 
gündeme gelmektedir. Oy birliğinin gerekli olduğu hallerde üye devletlere 
çekimser kalabilme olanağı tanınmakta ve bunun kararı etkilememesi gereği 
düzenlenmektedir. Bu haliyle, oy birliği gerektiren kararların alınmasında 
çekimser üye devletlerin kararların alınmasına engel olması önlenmekte ve 
dolaylı olarak esneklik ortaya çıkmaktadır.234 

Ceza konularında polis ve adli işbirliğinde güçlendirilmiş işbirliği için 
fazla kısıtlayıcı koşulların öngörülmemesi nedeniyle esnekliğin daha fazla 
olabileceği sonucu çıkarılabilmektedir. Ancak, işbirliğinin uygulamaya 

                                                 
230 Dağdemir, a.g.e., s. 33.  
231 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 12, Arsava, “Hangi 
Avrupa İçin Ne Kadar Esneklik”, a.g.e., s. 40 ve Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme 
Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, 
a.g.e., s. 40. 
232 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 38 ve 40.  
233 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 12 ve 13. 
234 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 34 ve 39.  
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konulması aşamasında işbirliği dışında kalan bir üye devletin vetosu, süreci 
yavaşlatabilecek veya ortadan kaldırabilecektir.235 

Güçlendirilmiş işbirliğinin kurucu antlaşmalar ile öngörüldüğü alanlar 
dikkate alındığında, ABİA kapsamı alanlarda güçlendirilmiş işbirliğinin 
uygun olmadığı ifade edilebilir. Ortak dış ve güvenlik politikasında 
güçlendirilmiş işbirliği için hukuki sınırlamalardan çok siyasi görüşler engel 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, ortak dış ve güvenlik politikasında daha çok 
özel amaçlı (ad hoc) işbirliği gündeme gelebilir. Ceza konularında polis ve 
adli işbirliğinde güçlendirilmiş işbirliğinin ortaya çıkma olasılığı yüksektir. 
Güvenlik mercileri ve adli merciler arasında güçlendirilmiş işbirliğine 
olanak tanınmıştır.236 Güçlendirilmiş işbirliği, uygulamaya girdiği tarihten 
çok daha uzun zaman sonra 2010 yılının ikinci yarısından itibaren boşanma 
hukuku ve Avrupa patenti ile uygulamaya konulmuştur. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde esneklik etkin olarak 
uygulanmak isteniyorsa, öncelikle güçlendirilmiş işbirliğine katılmayan üye 
devletlerin süreci veto etmesini engelleyici yeni düzenlemelerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Esneklik uygulaması, ancak bu şekilde 
kendisinden bekleneni verebilecektir.237 Zira, AB, Ekim 2005’de Türkiye ve 
Hırvatistan, Temmuz 2010’da İzlanda ve Haziran 2012’de Karadağ ile 
katılım müzakerelerine başlamıştır. Aralık 2005’de Makedonya ve Mart 
2012’de Sırbistan’ı aday ülke ilan etmiştir. Arnavutluk’tan üyelik başvurusu 
almıştır. Bosna-Hersek ve Kosova’yı potansiyel aday ülke olarak kabul 
etmiştir. Hırvatistan ile 30 Haziran 2011’de katılım müzakerelerini 
tamamlamış ve 9 Aralık 2011’de katılım antlaşmasını imzalamıştır.238 
Hırvatistan, 1 Temmuz 2013 itibariyle üye devlet olmuştur. AB, 28 üye 
devletten oluşan bir bütünleşme haline gelmiştir. Arsava, Strasburg’daki 
Avrupa Konseyi üyesi olan Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya 
Federasyonu dâhil 20 kadar ülkenin üyelik başvurusu yapması beklentisine 
dikkat çekmektedir.239 Bu haliyle, üye devlet sayısının artması olasılığı, 
yukarıda ifade edildiği üzere, üye devletler arasında bütünleşme için 
uzlaşmanın sağlanmasını zorlaştırmaktadır. 

                                                 
235 Dağdemir, a.g.e., s. 35 ve 36.  
236 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 14. Bakınız Phillippart ve 
Edwards, “The Provisions on Closer Co-operation in the Treaty of Amsterdam”, a.g.e., s. 102 
ve 103. 
237 Dağdemir, “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam 
Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 40. Daha fazla tartışma ve öneriler 
için bakınız Piris, The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?, a.g.e..  
238 European Commission, “Enlargement”  (http://europa.eu/pol/enlarg/index_en.htm, 
31.10.2012).  
239 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 7 ve Dağdemir, “Batı 
Balkan Ülkeleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Olasılıkları Üzerine Bir 
Değerlendirme”, a.g.e., s. 116. 
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Kurucu antlaşmalar kapsamında güçlendirilmiş işbirliğinin zorlukları, 
Arsava tarafından belirtildiği üzere, üye devletler arasında Avrupa 
Birliği’nin dışında işbirliği yapılmasını eskiden olduğu gibi daha cazip hale 
getirmektedir. Ancak, AB’nin dışında işbirliği için oldukça dar bir alanın 
olduğu hatırlatılmalıdır. Bunun nedeni, geçmişte devletler hukukunun 
kapsamına giren birçok konunun birincil ve ikincil AB hukuku ile 
düzenlenmiş olmasıdır. Birlik, münhasır yetki kullandıkça üye devletler 
arasında devletler hukuku kapsamında işbirliği sona ermektedir. Üye 
devletler, AB’nin münhasıran yetkili olduğu alanların dışında kalan 
alanlarda sadakat ilkesine uygun olarak Birlik amaçlarına ters düşmeyecek 
ve Birlik kurumlarının yetkilerine zarar vermeyecek şekilde işbirliği yapma 
olanağına sahiptir. Birlik ve kurucu antlaşmalar dışı işbirliği alanlarının 
kurucu antlaşmaların kapsamına alınması, genişleme ile çok daha fazla üye 
devletin uzlaşmasını gerektirmesi nedeniyle zorlaşmakta ve kurucu 
antlaşmaların dışında kalma riski artmaktadır. Bu açıdan, Arsava’ya göre, 
ulusal ekonomi politikalarının ekonomik ve parasal birlik çerçevesinde 
uyumlaştırılması, kültürel işbirliği ve altyapı alanında bölgesel işbirliği, 
örnek olarak belirtilebilir. Ancak, Birliğin finansmanı, yapısal politikalar, 
vergi hukuku ve dış politika alanlarında, hem Birlik hem kurucu antlaşmalar 
dışında işbirliği yapılması zordur.240 

Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nin gittikçe artan sayıda üye devlete 
sahip olması ve güçlendirilmiş işbirliği olarak bir esneklik aracının kurucu 
antlaşmalarda yer alması ve kurumsallaşması, Dağdemir tarafından 
belirtildiği üzere, bütünleşme sürecinde farklı hızların ortaya çıkmasını 
mümkün kılmıştır. Hızlardaki farklılık, bütünleşme sürecinde farklı 
düzeylerin oluşmasına neden olacaktır. AB’nin üye devletlerinin farklı 
bütünleşme düzeylerinde yer alması, AB’nin varlığını ve var olma 
gerekçelerini sorgulanır hale getirecektir.241 

Avro krizinden hareketle, birinci bölümün üçüncü kısmında açıklandığı 
üzere, Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci için yeni öneriler ortaya 
konulmaktadır. Piris tarafından “Avrupa’nın Geleceği: İki Vitesli AB’ye 
Doğru” başlıklı çalışma ile derinleşme için hükümetlerarası işbirliğinden söz 
edilmiştir. Hükümetlerarası işbirliği için kurucu antlaşma tadilinin zor 
olması ve Birlik kurumlarının karar alma yapısından hareketle Birlik karar 
alma sürecinin kurucu antlaşma ile öngörüldüğü şekilde uygulamada 
olmaması gerekçe olarak gösterilmiştir.242  

                                                 
240 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 14 ve 15. 
241 Dağdemir, “Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Olasılıkları Üzerine Bir Değerlendirme”, a.g.e., s. 116. 
242 Piris, The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?, a.g.e., s. 51 ve 52.  
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Piris tarafından yapılan çalışmadan hareketle üye devletler arasında 
kurucu antlaşmaya istinaden hükümetlerarası işbirliği ile güçlendirilmiş 
işbirliği arasındaki farkı vurgulamak için şu hususlara dikkat çekmek 
gerekmektedir. Hükümetlerarası işbirliği, kurucu antlaşma ile konu olarak 
belirlenmiş olmakla birlikte ikincil hukuk aracının uygulamaya 
konulamaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İlgili olduğu bütünleşme alanı 
için gerekmektedir. Birlik karar alma sürecinin dışında kalmakta ve sadece 
Avrupa Konseyi tarafından onaylanmaktadır. Adalet Divanı’nın yargılaması 
kabul edilebilmektedir. Birlik karar alma sürecinin kullanılmaması nedeniyle 
AB’nin bütünleşme sürecinin dışında kalmaktadır. Üye devletler arasında 
esnek bütünleşme oluşturmaktadır.  

Güçlendirilmiş işbirliği ise, kurucu antlaşma ile konu olarak değil, 
kapsam olarak belirlenmiştir. Birlik kurumsal yapısı ve karar alma sürecine 
tabi tutulmakta ve Konsey kararı olarak düzenlenmektedir. Birlik karar alma 
sürecinin kullanılması nedeniyle AB’nin bütünleşme sürecinin içinde yer 
almaktadır. Üye devletler arasında esnek bütünleşme oluşturmaktadır.  

Piris tarafından yapılan çalışma kapsamında kurucu antlaşmanın 
hükümlerine istinaden gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Avrupa Konseyi 
kararı doğrultusunda hükümetlerarası işbirliği ile üye devletler arasındaki bir 
uygulama değil, kurucu antlaşmanın hükümlerine istinaden gerekli 
önlemlerin alınmasına ilişkin Konsey kararı ile veya güçlendirilmiş 
işbirliğine ilişkin Konsey kararı ile üye devletler arasındaki bir uygulama, 
Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin bir parçası olarak kabul edilebilir. 
Ancak, AB’nin bütünleşme sürecinin parçası olarak kabul edilen bu 
durumun, AB’nin varlığının ve var olma gerekçelerinin sorgulanmasına yol 
açan esnek bütünleşme ortaya çıkartan farklı bütünleşme düzeylerine neden 
olacağı hatırlatılmalıdır.  

Anayasal Antlaşma Taslağı’nı takiben Lizbon Antlaşması ile üye 
devletlerin Avrupa Birliği’nden çıkması olanağı, kurucu antlaşmaya 
alınmıştır. Konsey, Birlik’ten çıkmaya alternatif teşkil eden modelleri içeren 
kuralları belirleme yetkisine sahiptir. Bu yetki, Arsava tarafından belirtildiği 
üzere, öncelikle üye devletlerin bütünleşme yükümlülüğünün sınırlarını 
belirleyecektir. Zira, üye devletler, egemenlik kaybının nihai kontrolünü 
yapma yetkisini muhafaza etmektedir. Ayrıca, kimi üye devletlerin 
Birlik’ten ayrılarak bütünleşme sürecini AB üyeliği olmadan aralarında 
sürdürmesi mümkündür. Bu şekilde, AB’nin bütünleşme sürecinin dışında 
bir çekirdek Avrupa oluşturulabilir, ancak bu noktaya gelinmemesi temenni 
edilmektedir.243 

                                                 
243 Arsava, “Genişletilmiş Avrupa’da Esnekliğin Sınırları”, a.g.e., s. 15. 



   

 

 



III. ESNEK BÜTÜNLEŞME VE GENİŞLEME BAĞLAMINDA 
KATILIM ANTLAŞMALARI VE TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 
BÜTÜNLEŞMESİ 

Bu bölümde, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde bu sürecin iki 
unsurundan genişleme açısından esnek bütünleşme incelenmektedir. 
Bütünleşme sürecinin genişleme unsurunun derinleşme ile uyumlu olarak 
sağlanabilmesine ilişkin genişlemenin ilkeleri, koşulları ve işleyişi ve 
bunlara rağmen katılım antlaşmaları ile ortaya çıkan esnek bütünleşme 
araçları üzerinde durulmaktadır. Nihayet, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci 
ve bu süreçte katılım müzakerelerinde AB tarafından öngörülen koşulların 
esnek bütünleşme araçları ve ortaklık hukuku ve Birlik hukuku karşısında 
durumu değerlendirilmektedir. 

1. Genişlemenin Dayanağı, Koşulları, İşleyişi ve Derinleşmeye 
Etkisi 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde genişleme bağlamında, AB, 
1970lerin başından beri katılım müzakerelerinin yürütülmesi ve yeni üye 
devletlerin katılması açısından deneyim kazanmıştır. Ancak, her genişleme, 
başvuran ülkelerin özel niteliklerini esas alan siyasi unsurlara sahiptir. 
Topluluk/Birlik müktesebatının kabul edilmesi, istisna veya sürekli hariç 
tutulma yerine sınırlı kapsam ve sürede geçiş süresi tanınması gibi bir dizi 
ilkeye dayanan genişleme doktrini kurulmuştur. Tek merkezli iç içe geçmiş 
halkalar, çekirdek Avrupa, çevre üye devletler gibi farklılaştırmaya yol 
açmadan üye devletlerin ihtiyaç ve isteklerine ve sosyo-ekonomik gelişme 
düzeylerine uygun stratejiler geliştirilmiştir.1 

Nugent tarafından vurgulandığı üzere, AB, artık üyelik için başvuran 
ülkelerin Topluluk/Birlik müktesebatını kabul etmesi sürecine ve 
müzakerelerin geçiş süresinin kapsamı ve süresine odaklanan klasik yöntemi 
uygulamamaktadır.2 Bunun yerine, aday ülkede ekonomik ve siyasi 
dönüşüme yol açacak3 katılım koşullarının karşılanması için bu ülkelere 
yardım edilmesine yönelik uyum sağlama sürecini kapsamaktadır.4 Birinci 
bölümün birinci kısmında değinildiği üzere, AB’nin bütünleşme sürecinin 
sürekliliğinin sağlanması bakımından derinleşme, zaman içinde gelişme 
kaydetmiştir. Yeni üye devletlerin uygulaması gereken alanlar artmıştır.   

                                                 
1Michalski, Anna, “The Enlarging European Union”, Desmond Dinan (der.), Origins and 
Evolution of the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2006), s. 271 ve 272. 
2 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 494. 
3 Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 9. 
4 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 494 ve 495 ve 
Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 9. 
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1.1. Genişlemenin Dayanağı 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin genişleme unsuru, dayanağını 
bütünleşmeyi sağlayan kurucu antlaşmalardan almaktadır. Kurucu 
antlaşmalardan AKÇT Antlaşması’nın 98, AET Antlaşması’nın 237 ve 
AAET Antlaşması’nın 205. maddeleri, genişlemenin önünü açmış ve AB’ye 
yeni üye devletlerin katılmasını sağlamıştır. Maastricht Antlaşması’nın ABA 
O maddesi, bu maddelerin yerini almış, Amsterdam Antlaşması ile yeniden 
numaralandırılmış ve ABA 49. madde olmuştur. ABA 49. madde, Lizbon 
Antlaşması ile de korunmuştur. Bu madde, AB üyeliği için hukuki temel 
olmuş ve üyelik koşullarının çerçevesini tespit etmiştir. Hukuki açıdan bu 
hüküm, Lizbon Antlaşması ile tek kalan Topluluğun üyesi olmak ve Lizbon 
Antlaşması ile Topluluk sütununun kaldırılması nedeniyle ikinci ve üçüncü 
sütun ayırımının olmadığı hükümetlerarası işbirliği alanlarına katılmak için 
taahhütte bulunulması olarak yorumlanmalıdır.5 

Pechstein ve Kubicki tarafından ifade edildiği üzere, Lizbon Antlaşması 
ile tek kaldığı hatırda tutulmak koşuluyla, üç ayrı Topluluğa ilişkin kurucu 
antlaşmalar için ABA 49. maddenin uygulanması, kurucu antlaşmalarda 
değişiklik yapılmasına ilişkin ABA 48. maddenin yorumundan da 
çıkmaktadır.6 

ABA 49. madde, genişleme sürecini kronolojik olarak iki kısma 
ayırmaktadır. ABA 49/1. madde, Birlik kurumlarının tasarruflarından oluşan 
uluslarüstü aşama ve ABA 49/2. madde, üye devletler ve aday ülkenin 
katılım antlaşmasını imzalamasına ilişkin hükümetlerarası aşamayı 
kapsamaktadır. Madde ile kısmen de olsa üyelik koşulları ve genişleme 
sürecinin işleyişi düzenlenmiştir. Topluluk/Birlik kurumları ve üye devletler 
ise, birinci genişlemeden itibaren üyelik koşulları ve usullerine ilişkin 
kapsamlı bir genişleme öğretisi oluşturmuştur.7 

                                                 
5 Hobe, Stephen ve Sandra Bartelt, “International and European Law Aspects of the Eastern 
Enlargement of the European Union”, Władysław Czapliński (der.), Poland’s Way to the 
European Union: Legal Aspects (Varşova: Scholar Publishing House, 2002), s. 303 ve 306 ve 
Pechstein, Mathias ve Philipp Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European 
Union”, Władysław Czapliński (der.), Poland’s Way to the European Union: Legal Aspects 
(Varşova: Scholar Publishing House, 2002), s. 233.  
6 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 233.  
7 Tatham, Allan F., Enlargement of the European Union (Hollanda: Kluwer Law 
International, 2009), s. 202, 239, 240 ve 475 ve Kochenov, EU Enlargement and the Failure 
of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of 
Law, a.g.e., s. 21 ve 57. 
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1.2. Genişlemenin Koşulları 

Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinde öngördüğü koşullar, Birliğin dış 
politika araçları arasında yer almakta, “koşulluluk kriteri” olarak anılmakta 
ve genişlemenin temel unsuru olmaktadır.8 1980lerin sonlarından itibaren 
ekonomik ve siyasi bakımdan uygulanmaya başlamıştır.9 28-29 Haziran 
1991 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi ile de Topluluk ve üye devletlere 
insan hakları ve temel hakların sağlanması ve korunması görevi verilmiştir. 
Koşulluluk kriteri, teknik ve mali yardımın verilmesi,10 ortaklık 
anlaşmalarının imzalanması ve uygulanması, katılım müzakerelerinin 
başlatılması ve nihayet genişlemenin gerçekleştirilmesinde ortaya 
çıkmaktadır.11 

Koşulluluk kriteri, Grabbe tarafından belirtildiği üzere, “sopa”dan 
ziyade “havuç” olarak uygulanmaktadır. Siyasi açıdan istikrarsız ve 
ekonomik açıdan mali yük getirecek ülkelerin AB üyesi olmasını 
engellemektedir. Az sayıda geçici istisna ile AB’nin tüm kurallarını 
uygulamaya hazır olan ülkelerin katılımını hedeflemektedir.12 AB’ye 
ekonomik ve siyasi bütünleşmenin yanı sıra barış ve güvenlik 
sağlamaktadır.13 AB’nin bütünleşme sürecinin devamlılığı için genişleme ve 
derinleşme arasındaki çelişkinin giderilmesinde esnekliğin yanı sıra kısmen 
de olsa çözüm olanağı sunmaktadır.14 

Bu haliyle, koşulluluk kriteri olarak anılan katılım koşulları, genişleme 
ile artan üye devletler arasında farklılığın giderilmesini olmasa bile en aza 
indirilmesini hedeflemekte ve bütünleşme sürecinin sürekliliği için 
derinleşmenin önünü açmaktadır. Lizbon Antlaşması ile Avrupa Konseyi 
tarafından belirlenen uygunluk koşullarının yerine getirilmesinin 
öngörülmesi, bütünleşme sürecinin gelişen dinamik yapısına aday ülkelerin 
uymasını gerektirmektedir. Ayrıca, katılım koşulları, aşağıda inceleneceği 
üzere, katılım koşulu olarak olmasa bile üye devletler için bir gereklilik 
                                                 
8 Cremona, “Introduction”, a.g.e., s. 7, Smith, “The Evolution and Application of EU 
Membership Conditionality”, a.g.e., s. 108 ve 109 ve Witte, Bruno de, “The Impact of 
Enlargement on the Constitution of the European Union”, Marise Cremona (der.), The 
Enlargement of the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2003), s. 229. 
9 Grabbe, Heater, “European Union Conditionality and Acquis Communutaire”, International 
Political Science Review (Cilt 23, Sayı 3, 2002), s. 250. 
10 Cremona, “Introduction”, a.g.e., s. 7. 
11 Cremona, “Introduction”, a.g.e., s. 7 ve Tatham, Enlargement of the European Union, 
a.g.e., s. 195. Koşulluluk kriterinin, ortaklık antlaşmalarının imzalanması ve uygulanması, 
müzakerelerin açılması ve genişlemenin gerçekleştirilmesi bağlamında uygulanmasında daha 
fazla bilgi için bakınız Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 195-236. 
12 Grabbe, “European Union Conditionality and Acquis Communutaire”, a.g.e., s. 250 ve 251.  
13 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 107. 
14 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 107 ve 
Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 16 ve 17. 
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olarak zaman içinde kurucu antlaşmalara alınmış, derinleşmenin bir parçası 
haline getirilmiş ve yeknesak uygulamanın ön koşulu yapılmıştır. Bu açıdan, 
genişleme sürecinde esnek bütünleşme araçlarının kullanılmasının 
azaltılması için öngörülen genişleme koşullarının incelenmesi önemlidir. 

1.2.1. Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısının Aşılması Açısından 
Genişlemenin Koşulları 

Kurucu antlaşmalar kapsamında Paris Antlaşması, genişleme için 
uluslarüstü yaklaşımı benimsemiş ve genişleme sürecinde üye devletlere 
doğrudan bir rol vermemiş ve sürecin kontrolünü Konsey’e bırakmıştır. 
Roma Antlaşmaları ise, hükümetlerarası yaklaşımı benimsemiştir. Başvuru 
hariç Konsey’in sahip olduğu rol ortadan kalkmış ve katılım koşulları ve 
kurucu antlaşmalarda uyarlamalar, üye devletler ve üyelik başvurusu yapan 
ülke arasındaki anlaşmaya tabi kılınmıştır. 08.04.1965 tarihli olan ve 
29.07.1967’de uygulamaya giren Füzyon Antlaşması ile kurucu 
antlaşmalardan ikisine katılmadan birine katılmak olanaksız hale gelmiştir. 
Birinci genişlemeden itibaren kurucu antlaşmaların farklı yaklaşımları yerine 
bunları birleştiren bir yaklaşım uygulanmıştır.15 

Kurucu antlaşmalarda değişiklikler ile genişleme sürecinde 
Topluluk/Birlik kurumlarının yetkileri belirlenmiştir.16 Konsey’de üye 
devletlerin anlaşmaya varması öngörülmüştür. Avrupa Tek Senedi ile 
Parlamento, genişleme sürecine dâhil edilmiş ve onayı aranmıştır. Anayasal 
Antlaşma Taslağı’nı takiben Lizbon Antlaşması ile üyelik başvurusu yapan 
ülkelerin, Parlamento ve ulusal parlamentolara bildirilmesi düzenlenmiştir. 
Parlamento’nun onayı için salt çoğunluk değil basit çoğunluk yeterli 
görülmüştür. Avrupa Konseyi için kendi uygunluk koşullarını dikkate alması 
benimsenmiştir. Tatham, genişleme için oy birliği kuralını hatırlatmış ve 
sürece başından itibaren katılan ulusal parlamentolara genişlemenin red 
edilmesi olanağının tanındığını vurgulamıştır.17 

1.2.2. Üyelik Başvurusunun Koşulları Açısından Genişlemenin 
Koşulları 

Maastricht Antlaşması’nın ABA O maddesinin Amsterdam Antlaşması 
ile yeniden numaralandırılması sonrasında Lizbon Antlaşması ile de korunan 

                                                 
15 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., dipnot 36 ve s. 17-19.  
16 Kochenov, a.g.e., s. 19. 
17 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 194 ve 195. Genişleme sürecinde 
Birlik kurumlarının tasarruflarına ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Kochenov, EU 
Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of 
Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 57-60. 
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ABA 49/1. madde, Avrupa Birliği üyeliği için başvuru koşulunu öngörmüş 
ve üyelik başvurusuna ilişkin koşulları belirlemiştir. Kochenov, bu koşulları, 
devlet olma, Avrupalılık, ABA 6/1. maddenin gerekliliklerini karşılama ve 
Strasburg’daki Avrupa Konseyi üyeliği olarak sıralamıştır. ABA 49/1. 
madde, üyelik başvurusunun kabul edilmesi için Konsey’de oy birliğini 
gerekli kılmış, ancak başvuru koşullarının karşılanması halinde, başvurunun 
Konsey tarafından kabul edileceğini düzenlememiştir.18 Aşağıda üyelik 
başvurusunun koşulları, ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

1.2.2.1. Devlet Olma 

Arıkan tarafından belirtildiği üzere, tek yazılı kriterdir.19 ABA 49/1. 
madde anlamında uluslararası hukuka göre devlet olma, uluslararası 
ilişkilerini tamamen kontrol etme ve Birlik hedefleri ile çelişmeyen amaçlara 
sahip olmayı gerekli kılmaktadır.20 

1.2.2.2. Avrupalı Devlet Olma 

ABA 49/1. madde uyarınca, üyelik başvurusu yapan ülkenin Avrupalı 
devlet olmasını öngörmekte ve başvurunun ön koşulu olarak kabul 
edilmektedir. Bu kriter, kurucu antlaşma, 21-22 Haziran 1993 tarihli 
Kopenhag Avrupa Konseyi sonuçları ve Komisyon’un 1997 tarihli “Gündem 
2000” başlıklı belgesinde tanımlanmamıştır. Komisyon’un 2003 tarihli 
komşuluk politikasına ilişkin belgesinde coğrafi tanıma vurgu yapılmış ve 
Avrupalı olmayan Akdeniz ülkelerinin Avrupa Birliği üyesi olamayacağı 
belirtilmiştir.21 

Kochenov, bu kriterin, coğrafi ve Avrupa ortak kültür ve tarihine vurgu 
yapan sosyo-kültürel anlamının olduğunu belirtmiştir. Coğrafi anlamın 
kurucu antlaşmadan çıkartılabildiğini, ancak sosyo-kültürel anlamın 
genişleme sürecinde ortaya çıktığını ifade etmiştir. Kochenov, Avrupa’nın 

                                                 
18 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 22 ve 23. 
19 Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 31. 
20 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 27. Devlet olma 
kriterinin, Vatikan Şehri, Monako Prensliği, San Marino Cumhuriyeti, Grönland, Man Adası, 
Faroe Adaları, Kanal Adaları ve Batı Berlin açısından değerlendirilmesi için bakınız 
Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality 
in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 24-27. 
21 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 205. Avrupalı devlet olma kriterinin 
Avrupa’nın sınırları ve yeni komşuluk politikası kapsamında değerlendirilmesine ilişkin daha 
fazla bilgi için bakınız Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A 
Continuum of Deepening and Widening”, a.g.e., s. 4-6. 
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coğrafi tanımının kolay olmadığını22 ve Tatham, Avrupa’nın coğrafi 
tanımının, kurucu antlaşmalar dâhil yapılmadığını vurgulamıştır. Tatham, 
Avrupa’nın coğrafi tanımı yerine Avrupa kimliğinin daha esnek ve geniş bir 
kavram olduğunu belirtmiştir.23 

14-15 Aralık 1974 tarihli Kopenhag Zirvesi ile Avrupa kimliğinin 
tanımı yapılmıştır. Komisyon tarafından 26-27 Haziran 1992 tarihli Lizbon 
Avrupa Konseyi’ne sunulan raporda, Avrupa, coğrafi kavramın ötesine 
geçmiştir. Avrupa, coğrafi, tarihi ve kültürel unsurlar ile bağlantılı 
kılınmıştır.24 

Laenerts ve Van Nuffel, Komisyon’un, çeşitli unsurların Avrupa 
kimliğine katkı yapması nedeni ile her olayda ayrı ayrı dikkate alınması 
gerektiğine ilişkin yaklaşımı benimsediğini belirtmiştir.25 Kochenov, Robert 
Schuman’ın Bildirisi, AET Antlaşması’nın dibacesi, Birlik kurumlarının 
bildirileri, Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in demokrasiye geçtikten sonra 
üye olması, Kopenhag kriterleri ve ABA 49/1. madde ile ABA 6/1. maddeye 
atıf yapılmasını hatırlatarak, Avrupalı olmanın, aday ülkenin siyasi sistemi 
ile ilgili olduğunu ve bu bağlamda demokrasinin önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Kochenov tarafından vurgulandığı üzere, coğrafi açıdan 
Avrupalı olma kriterinin, aşağıda üzerinde durulan Strasburg’daki Avrupa 
Konseyi üyeliği için de geçerli olduğu eklenmelidir.26 

1.2.2.3. Avrupa Konseyi Üyeliği 

Avrupa Birliği üyeliği için Strasburg’daki Avrupa Konseyi’nin üyesi 
olma, bir diğer kriterdir. Bu kriter, ABA 49/1. maddede ifade edilmemekle 
birlikte Komisyon tarafından genişlemeye ilişkin belgelerinde AB üyeliği 
için gerekli görülmüştür. Avrupa Siyasi Topluluğu ve Avrupa Savunma 
Topluluğu girişimlerine ilişkin antlaşma taslaklarında da Avrupa Konseyi 

                                                 
22 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 27 ve 28. 
23 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 202 ve 203. 
24 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 203 ve 204 ve Kochenov, EU 
Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of 
Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 28. Bakanlar Konseyi tarafından 14.12.1973’te 
Kopenhag’da yayımlanan belge ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız Tatham, Enlargement of 
the European Union, a.g.e., s. 203.  
25 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 204. 
26 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 29 ve 30-33. 
Avrupalı olma kriterinin demokrasi açısından değerlendirilmesine ilişkin daha fazla bilgi için 
bakınız Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 30-36. 
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üyeliğinden söz edilmiştir.27 Vachudova tarafından bu kriterin demokrasinin 
mührü olarak görüldüğü belirtilmiştir.28 

1.2.3. Üyelik Koşulları Açısından Genişlemenin Koşulları 

Redmond tarafından vurgulandığı üzere, üyelik koşullarının açık bir 
tanımı yoktur.29 Avrupa Birliği üyesi olmak için çekince konulmadan kabul 
edilmesi gereken30 coğrafi, siyasi, ekonomik, hukuki, idari ve kurumsal 
koşulları ve katılım kapasitesi,31 kurucu antlaşmanın maddelerinde, Avrupa 
Konseyi’nin sonuçlarında ve AB ve aday ülkeler arasındaki hukuki 
anlaşmalarda yer almıştır.32 

Komisyon tarafından 26-27 Haziran 1992 tarihli Lizbon Avrupa 
Konseyi’ne sunulan raporda, üyelik için üç temel koşuldan söz edilmiştir: 
Avrupa kimliği, demokratik durum ve insan haklarına saygı. Bu koşulların 
tanımı yapılmamıştır. Ancak, genişlemenin, Topluluğun kazanımlarını 
tehlikeye atmaması ve bu bağlamda, müktesebatın kabul edilmesi ve 
müktesebatı uygulayabilecek durumda olunması gerektiği vurgulanmıştır.33 

Avrupa Birliği üyeliği için birinci genişlemeden itibaren uygulanan 
koşullar,34 21-22 Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Konseyi ile üyelik 
koşulları haline getirilmiştir. Cremona tarafından fiili (de facto) koşullar 
olarak ifade edilen35 ve “Kopenhag kriterleri” olarak anılan bu koşullar, 
Kopenhag Avrupa Konseyi tarafından demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunmasını garanti eden 
kurumların varlığı; işleyen pazar ekonomisinin ve Birlik içindeki piyasa 
güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesinin varlığı; ve siyasi, 
ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uyum dâhil olmak üzere üyelik 
yükümlülüklerini üstlenebilme kapasitesinin varlığı olarak tanımlanmıştır.36 

                                                 
27 Kochenov, a.g.e., s. 36-38. 
28 Vachudova, Europe Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after Communism, 
a.g.e., s. 132. 
29 Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 36. 
30 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 21. 
31 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 193. 
32 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 109 
ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 193 ve 202. 
33 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 111 
ve 112. 
34 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 16. 
35 Cremona, Marise, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and 
Accession Criteria”, Władysław Czapliński (der.), Poland’s Way to the European Union: 
Legal Aspects (Varşova: Scholar Publishing House, 2002), s. 256 ve 258.  
36 Kopenhag kriterlerine ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Michalski, “The Enlarging 
European Union”, a.g.e., s. 275, Cremona, “Accession to the European Union: Membership 
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Kopenhag kriterleri, Komisyon tarafından 1997 tarihli “Gündem 2000” 
başlıklı belge ile açık hale getirilmiştir. Ancak, Avrupa Konseyi ve 
Komisyon tarafından üyelik koşullarının tanımı yapılmamıştır. Komisyon’un 
aday ülkelerin üyeliğine ilişkin görüşlerinde ve yıllık ilerleme raporlarında 
zımni kabulleri vardır.37 Siyasi kriterlerden demokrasi ve hukukun 
üstünlüğüne ilişkin muhtelif belgelerde, bu kriterlerin kapsamı ve karşılanıp 
karşılanmadığının değerlendirilmesi ile ilgili karşılaştırma ölçütleri vardır. 
Genel İşler Konseyi’nin 29 Nisan 1997 tarihli toplantı sonuçlarında, güney 
doğu Avrupa ülkelerinin, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’na dâhil edilmesi 
için siyasi kriterlere ilişkin unsurlar, buna örnek olarak belirtilebilir.38 

21-22 Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Konseyi sonuçlarında ve 
“Gündem 2000” başlıklı belgede Komisyon tarafından Kopenhag kriterleri 
arasında öncelik sıralaması da yapılmamıştır.39 Ancak, Komisyon, 1997 
ilerleme raporları ile Kopenhag kriterlerini katılım müzakerelerinin 
açılmasında ön koşul olarak kabul etmiştir. 1999 ilerleme raporları ile de 
Balkanlarda ortaya çıkan kriz nedeniyle Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı 
için Kopenhag kriterleri açısından siyasi kriterler ve diğer kriterler arasında 
ayırım yapmıştır. Siyasi kriterleri müzakerelerin açılmasında belirleyici ilk 
koşul haline getirmiştir. Bölgesel işbirliğine az da olsa vurgu yapmış ve 
bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk koşulunu takip etmeye başlamıştır.40 

10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Avrupa Konseyi de katılım 
müzakerelerinin başlatılması için demokrasiyi ön koşul haline getirmiştir. 

                                                                                                                   
Conditionality and Accession Criteria”, a.g.e., s. 257, Hobe ve Bartelt, “International and 
European Law Aspects of the Eastern Enlargement of the European Union”, a.g.e., s. 308, 
Cremona, “Introduction”, a.g.e., s. 3, Schneider, Conflict, Negotiation and European Union 
Enlargement, a.g.e., s. 16, Maresceau, Marc, “Pre-accession”, Marise Cremona (der.), The 
Enlargement of the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2003), s. 14, Smith, 
“The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 113, Cameron, 
“The EU and the Challenge of Enlargement”, a.g.e., s. 244 ve 245, Grabbe, “European Union 
Conditionality and Acquis Communutaire”, a.g.e., s. 251 ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa 
Birliği ile Katılım Müzakereleri Rehberi (İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, No 
184, Şubat 2005), s. 16.  
37 Grabbe, “European Union Conditionality and Acquis Communutaire”, a.g.e., s. 251.  
38 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 210. Genel İşler Konseyi’nin Nisan 
1997 tarihli toplantı sonuçlarında yer alan güney doğu Avrupa ülkelerinin, İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması’na katılması için siyasi kriterlere ilişkin unsurlar için bakınız Tatham, 
Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 210. 
39 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 115. 
40 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 277, 278 ve 280. Komisyon tarafından koşulluluk kriterinin uygulanmasına 
ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Cremona, “Accession to the European Union: Membership 
Conditionality and Accession Criteria”, a.g.e., s. 277-281. 
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İkinci sırada müktesebatın uygulanmasını ve üçüncü sırada ekonomik koşulu 
belirtmiştir.41 

Üyelik koşulları açısından üzerinde durulması gereken bir başka nokta, 
Kochenov tarafından belirtildiği üzere, üyelik koşulları, katılım müzakere 
sürecini belirleyen ve kabul edilmesi gereken ilkelerdir.42 Ancak, Grabbe 
tarafından ifade edildiği üzere, bu koşullar, sabit ve kesin olmayıp, yeniden 
tanımlanmış ve bunlara yeni koşullar ilave edilmiştir.43 Preston tarafından 
vurgulandığı üzere, bu koşullar, üye devletlerin çıkarlarının ve iç 
sorunlarının ön plana çıkartılmasının gerisinde kalmaktadır.44 Aşağıda üyelik 
koşulları, ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

1.2.3.1. Müktesebatın Kabul Edilmesi 

Müktesebat, üye devletleri, Avrupa Birliği’ne bağlayan hak ve 
yükümlülükler ortak temelinin tümünü tanımlamakta ve sürekli olarak 
gelişmekte ve değişmekte olup, Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliği’ni 
kuran Antlaşmalar ile bunları tadil eden Antlaşmaların yanı sıra 
Topluluk/Birlik kurumları tarafından kabul edilen ikincil mevzuat ile Adalet 
Divanı’nın içtihat hukukunu; Birlik dâhilinde kabul edilmiş beyan ve 
açıklamaları; ortak güvenlik ve savunma politikasında kabul edilen ortak 
tutum ve eylemler, imzalanan sözleşmeler, bildiriler ve diğer tüm belgeleri; 
adalet ve içişleri alanında kabul edilen ortak tutum ve eylemler, imzalanan 
sözleşmeler, bildiriler ve diğer tüm belgeleri; Topluluk/Birlik tarafından 
imzalanan uluslararası anlaşmalar ile üye devletlerin Birlik faaliyetlerine 
ilişkin kendi aralarında imzaladıkları anlaşmaları kapsamaktadır.45 

                                                 
41 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 114. 
42 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 40. 
43 Grabbe, “European Union Conditionality and Acquis Communutaire”, a.g.e., s. 251.  
44 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 21. 
45 İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği ile Katılım Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 21. 
Müktesebata ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Delcourt, Christine, “The Acquis 
Communautaire: Has the Concept had its Day?”, Common Market Law Review (Cilt 38, Sayı 
4, 2001), s. 829-870, Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 273 ve 274, 
Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 263, Hobe ve Bartelt, “International and European Law Aspects of the 
Eastern Enlargement of the European Union”, a.g.e., s. 309 ve 310, Pechstein ve Kubicki, 
“The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., s. 234 ve 236, 
Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 18, Maresceau, 
“Pre-accession”, a.g.e., s. 11, Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 328, 
Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality 
in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 42, 43 ve 48, Vachudova, Europe 
Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after Communism, a.g.e., s. 123 ve 
Grabbe, “European Union Conditionality and Acquis Communutaire”, a.g.e., s. 251. 
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Müktesebat ile ilgili olarak, Michalski, dördüncü genişlemede 80.000 
sayfaya ulaştığını46, Avrupa Birliği Bakanlığı, yaklaşık 120.000 sayfa 
olduğunu47 ve Nicolaides, sadece iç pazar için yaklaşık 1.500 yönergenin 
yapıldığını ifade etmiştir.48 

Müktesebatın benimsenmesi, ekonomik içerikli mevzuat olarak ele 
alınmış ve uzun zaman boyunca kurucu antlaşmaların dışında tek üyelik 
koşulu olmuştur. Aday ülkelerin müktesebatı kabul etmesi, üyeliğin temel 
koşulu olup,49 birinci genişlemeye kadar gitmektedir. 1963’te İngiltere’nin 
ortak tarım politikası ve bazı diğer konuları yeniden müzakere etmek 
istemesi nedeniyle Topluluk hukukunu kabul etmeye hazır olmadığı 
gerekçesiyle üyelik başvurusunun reddedilmesinden bu yana genişlemenin 
temeli olmuştur. Birinci genişlemenin kabul edildiği 1-2 Aralık 1969 tarihli 
Lahey Zirvesi ile kurucu antlaşmalar ve siyasi amaçları, kurucu 
antlaşmaların yürürlüğe girmesinden itibaren kararlar ve gelişmesi için kabul 
edilen seçeneklerin üyelik başvurusu yapan ülkeler tarafından kabul edilmesi 
benimsenmiştir. Zirve kararında Danimarka, İngiltere, İrlanda ve Norveç’in 
üyelik başvurusuna ilişkin Komisyon’un görüşü esas alınmıştır.50 Katılım 
müzakerelerinin başladığı51 1969’da Fransa eski Cumhurbaşkanı George 
Pompidou tarafından İngiltere’nin üyeliğine ilişkin veto kaldırılırken, kurucu 
babaların Avrupa halkları arasında daha yakın birlik kurulması hedefinin 
gerçekleşebilmesi için müktesebatın kabul edilmesi gerektiğine dikkat 
çekilmiştir.52 

Soğuk Savaş sonrasında Topluluğa katılmak isteyen üye devletlerin 
artması, Avrupa Tek Senedi ile başlayan ve ekonomik ve parasal birliğe 
ilişkin Delors Raporu ve Maastricht Antlaşması ile devam eden derinleşme 
sürecinin tehlikeye girmemesi için üyelik koşullarının belirlenmesini gerekli 
hale getirmiştir.53 Müktesebatın kabul edilmesinin gerektiği, EFTA ülkeleri 
ile katılım müzakerelerinin başlatılmasından önce54 26-27 Haziran 1992 

                                                 
46 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 273 ve 274. 
47Avrupa Birliği Bakanlığı, “AB Katılım Müzakereleri” (http://www.abgs.gov.tr/ 
index.php?p=37&l=1, 06.11.2013). 
48 Nicolaides, Phedon, “Preparing for Accession to the European Union: How to Establish 
Capacity for Effective and Credible Application of EU Rules”, Marise Cremona (der.), The 
Enlargement of the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2003), s. 48. 
49 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 273 ve 275. 
50 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 228 ve Kochenov, EU Enlargement 
and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy 
and the Rule of Law, a.g.e., s. 39-41. 
51 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 328 ve 329. 
52 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 274. 
53Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 111. 
54 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 228 ve Preston, Enlargement and 
Integration, a.g.e., s. 18. 
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tarihli Lizbon Avrupa Konseyi’ne Komisyon tarafından sunulan raporda 
onaylanmıştır. Orta ve doğu Avrupa ülkeleri için 15-16 Aralık 1995 tarihli 
Madrid Avrupa Konseyi’ne Komisyon tarafından sunulan genişlemeye 
ilişkin geçici raporda üyelik için ön koşul olarak kabul edilmiştir.55 

Smith, Maastricht Antlaşması görüşmelerinden hareketle esnek 
çözümlerin önlenmesini teminen Komisyon’un müktesebatın tamamen kabul 
edilmesi için ısrar ettiğini belirtmiştir.56 Maastricht Antlaşması’nın ABA B 
ve C maddeleri uyarınca Avrupa Birliği’nin bütünleşme düzeyini gösteren 
müktesebatın korunması ve geliştirilmesi, AB’nin temel hedeflerinden 
biridir. Lizbon Antlaşması ile anılan madde hükümleri yerine ABİA 197. 
madde ile Birliğin düzgün işleyişi için temel olan Birlik hukukunun üye 
devletlerde etkili biçimde uygulanmasının ortak çıkar konusu olduğu 
belirtilmiştir.  

Komisyon tarafından iç pazarın oluşturulmasını teminen üye devletlerin 
malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin 
müktesebatı uygulaması izlenmektedir. 23-24 Mart 2000 tarihli Lizbon 
Avrupa Konseyi tarafından üye devletlerin performansının değerlendirilmesi 
bağlamında karşılaştırma ölçütlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır.57 
Avrupa Konseyi’nin kararı ile ortaya konulduğu üzere, müktesebatın 
uygulanması, üye devlet olunduğu zaman da takip edilmektedir. 

1.2.3.2. Siyasi ve Ekonomik Kriterlerin Karşılanması ve Üyelik 
Yükümlülüklerini Üstlenebilme Kapasitesi 

Siyasi ve ekonomik kriterler, Avrupa Birliği tarafından aşamalı olarak 
geliştirilmiştir. Ekonomik kriterler, 1960larda ilk genişleme olasılığından bu 
yana dikkate alınmıştır. 1963 ve 1967’de İngiltere’nin üyelik başvurusu, bu 
ülkenin ekonomik ve parasal durumunun ortak pazar için engel teşkil etmesi 
nedeniyle reddedilmiştir. Ekonomik kriterler, Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz’in az gelişmiş ekonomiye sahip olması nedeniyle Akdeniz 
genişlemesinde de önemli rol oynamıştır.58 

                                                 
55 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 229. 
56 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 112. 
57 Nicolaides, “Preparing for Accession to the European Union: How to Establish Capacity for 
Effective and Credible Application of EU Rules”, a.g.e., s. 53. Karşılaştırma ölçütlerinin 
uygulanmasına ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Nicolaides, “Preparing for Accession to 
the European Union: How to Establish Capacity for Effective and Credible Application of EU 
Rules”, a.g.e., s. 53-56. 
58 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 224 ve 225. Ekonomik kriterlere 
ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 
224-228. 



   170

Güneye genişlemede totaliter rejimden demokrasiye geçiş yapan ülkeler 
nedeniyle üyelik koşulları, 1970lerin ortalarından itibaren ilgi alanı 
olmuştur. Komisyon’un Yunanistan ve Türkiye’nin üyelik başvurularına 
ilişkin görüşünde demokrasi ve insan haklarının korunması ve saygı 
gösterilmesi vurgulanmıştır.59 Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in kabulünün 
siyasi gerekçeler ile gecikmesi ve Türkiye’nin benzer güçlükler ile karşı 
karşıya kalması, bu sonucu çıkartmıştır.60 7-8 Nisan 1978 tarihli Kopenhag 
Avrupa Konseyi, her üye devlette hukuki, siyasi ve ahlaki düzenin amaçsal 
değerleri olarak temsili demokrasi ve insan haklarının korunması ve bunlara 
saygı gösterilmesinin, üyeliğin temel unsurları olduğunu beyan etmiştir.61 

Soğuk savaşının sona ermesi ile jeopolitik engel ortadan kalkmış ve 
doğuya doğru genişleme olasılığı gündeme gelmiştir.62 Planlı ekonomiden 
serbest piyasa ekonomisine ve totaliter rejimden demokratik rejime geçen 
orta ve doğu Avrupa ülkelerine genişleme için Avrupa Birliği, hedeflerin 
sulandırılmasını, politikaların parçalanmasını ve kurumsal yapının çökmesini 
önlemek için üyelik koşullarını açık hale getirme kararı almıştır.63 Mevcut 
üye devletler ile aynı düzeyin sağlanabilmesi amacıyla aynı demokratik 
değerler ve normlar ve benzer ekonomik ve sosyal sistemlerin tesisi için yeni 
koşulların belirlenmesi gerekli olmuştur.64 

Avrupa Tek Senedi’nin dibacesinde demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünden ve Maastricht Antlaşması’nın önsözünde özgürlük, 
demokrasi ve insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne 
saygıdan söz edilmiştir.  

Komisyon’un 26-27 Haziran 1992 tarihli Lizbon Avrupa Konseyi’ne 
sunduğu raporda, üyelik başvurusu yapan bir ülkenin Avrupa kimliği, 
demokratik durum ve insan haklarına saygı şeklinde üç koşulu karşılaması 

                                                 
59 Witte, “The Impact of Enlargement on the Constitution of the European Union”, a.g.e., s. 
229. 
60 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 206. 
61 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 109 
ve 110, Witte, “The Impact of Enlargement on the Constitution of the European Union”, 
a.g.e., s. 209 ve 229 ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 206 ve 208. 
62 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 273, Cremona, “Accession to the 
European Union: Membership Conditionality and Accession Criteria”, a.g.e., s. 256 ve 
Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., s. 
235. 
63 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 275 ve Nicolaides, “Preparing for 
Accession to the European Union: How to Establish Capacity for Effective and Credible 
Application of EU Rules”, a.g.e., s. 47. 
64 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 273. 
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gerekli kılınmıştır. İlaveten işleyen ve rekabetçi pazar ekonomisi ve kamu ve 
özel sektörde yeterli hukuki ve idari çerçeve önerilmiştir.65 

Maastricht Antlaşması’nın ATA 3a maddesi ile serbest rekabete dayalı 
piyasa ekonomisi vurgulanmıştır. ABA F maddesi ile üye devletlerin 
hükümet sistemlerinin demokrasi ilkeleri üzerine kurulu olduğu ve temel 
hakların Topluluğun genel ilkeleri olduğu belirtilmiştir. ABA F maddesinin 
kapsamı genişletilmiş ve Amsterdam Antlaşması ile ABA 6. madde olarak 
düzenlenmiştir. Lizbon Antlaşması’nın ABA 2. maddesi ile Amsterdam 
Antlaşması’nın ABA 6. maddesi ile belirlenen değerlere insan onuru ve 
eşitliği ile azınlık hakları da eklenmiştir. Bu değerlere saygı gösterilmesinin 
yanı sıra yerine getirilmesi de taahhüt edilmeli ve bu ilkeleri garanti eden 
kurumların istikrarı sağlanmalıdır. Lizbon Antlaşması’nın ABA 21. maddesi 
ile de genişlemeye atıf yapılmış ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları, temel özgürlükler, insan onuruna saygı, eşitlik ve dayanışma ilkeleri 
ile Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine saygının esas 
alınması öngörülmüştür. 

Maastricht Antlaşması’nın ABA O maddesinin Amsterdam Antlaşması 
ile yeniden numaralandırılması sonrasında Lizbon Antlaşması ile de korunan 
ABA 49. madde ile ABA 6/1. maddeye atıf yapılarak, özgürlük ve 
demokrasi ilkelerini benimseme, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı 
ve hukukun üstünlüğü, Avrupa Birliği üyeliği için gerekli kılınmıştır.  

Kopenhag kriterleri ile Avrupa Birliği üyeliği için siyasi, ekonomik ve 
hukuki değişiklik gerekli hale getirilmiştir.66 Kopenhag kriterlerinin kurucu 
antlaşmalara yansımasının sonucu olarak AB’nin dayandığı ilkelerin 
alınması ve bu ilkelere saygı gösterilmesi, üyeliğin yanı sıra üyelik 
başvurusu için de geçerlidir.67 

1.2.3.3. İdari ve Yargısal Yapının Kurulması 

İdari yapının kurulması, Kopenhag kriterleri arasında açıkça 
belirtilmemekle birlikte, Tatham’a göre, Avrupa Birliği’nin içinde rekabet 
baskısı ve pazar güçlerine uyum sağlama kapasitesinde zımmen 
bulunmaktadır.68 15-16 Aralık 1995 tarihli Madrid Avrupa Konseyi, “Madrid 

                                                 
65 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 206 ve 207. 
66 İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği ile Katılım Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 16. 
67 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 194 ve 207. Siyasi kriterlerin, 
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Union, a.g.e., s. 207-218. Avrupa Birliği’nde özgürlük, insan onuru ve eşitlik ile ilgili 
değerlendirmeler için bakınız Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 232-
236. 
68 Tatham, a.g.e., s. 359. 
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kriteri” olarak anılan aday ülkenin idari yapılarının uyumunun üyelik 
öncesinde sağlanması gerektiğinin altını çizen bir karar almıştır.69 12-13 
Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi ile müktesebatın 
benimsenmesinin gerekli olduğu, ancak yeterli olmadığı ve uygulanması 
gerektiği; 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Avrupa Konseyi ile katılım 
müzakerelerinde ilerlemenin müktesebatın ulusal mevzuata aktarılması ve 
uygulanması ile paralel olması gerektiği; ve 19-20 Haziran 2000 tarihli Feira 
Avrupa Konseyi ile müzakerelerin müktesebatın ulusal mevzuata aktarılması 
ve etkin bir şekilde uygulama ve yürütme kapasitesine bağlı olduğu 
belirtilmiştir.70 Lizbon Antlaşması ile Birlik hukukunu uygulamak için üye 
devletlerin idari yapılarının geliştirilmesi, ABİA 197. madde ile kurucu 
antlaşma kapsamında yer almıştır. 

Yargısal yapının kurulması, Komisyon’un düzenli raporlarında aday 
ülke ve üye devletler arasında adli ve polis işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 
önerilerde bulunmaktadır. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, 
hakimlerin eğitimi ve müktesebatı uygulama kapasitesi, insan kaynakları ve 
elektronik altyapı ve mahkeme usullerinin etkinliğinden söz edilmektedir.71 

1.2.3.4. İyi Komşuluk İlişkileri ve İstikrarlı Ekonomik ve Parasal 
Çevrenin Tesisi 

Bölgesel işbirliği, Kopenhag kriterlerinin resmi bir parçası değildir. 
Aday ve aday olmayan ülkeler arasında Avrupa İçin İstikrar Paktı ile 
başlatılan bölgesel işbirliği72 ve iyi komşuluk ilişkileri ve ardından Lizbon 

                                                 
69 Maresceau, “Pre-accession”, a.g.e., s. 14, Nicolaides, “Preparing for Accession to the 
European Union: How to Establish Capacity for Effective and Credible Application of EU 
Rules”, a.g.e., s. 45, Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 359, Kochenov, 
EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the 
Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 45 ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa 
Birliği ile Katılım Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 16. İdari kapasite ve Komisyon’un 
yaklaşımına ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Tatham, Enlargement of the European Union, 
a.g.e., s. 355-374. 
70 Nicolaides, “Preparing for Accession to the European Union: How to Establish Capacity for 
Effective and Credible Application of EU Rules”, a.g.e., s. 45. Aday ülkelerin müktesebatı 
etkin uygulama kapasitesi kurabilmesi için fasıl fasıl gerekli idari yapılar, etkin uygulama 
kapasitesinin özellikleri, etkin uygulama kapasitesine ilişkin sorulardan oluşan kontrol listesi, 
telekomünikasyon tüzüğü için Hollanda makamlarının iş değerlendirme kriterleri ve bulguları 
ile etkin uygulamanın Avrupa Birliği ve üye devletler üzerinde olumlu etkilerine ilişkin 
çalışma için bakınız Nicolaides, “Preparing for Accession to the European Union: How to 
Establish Capacity for Effective and Credible Application of EU Rules”, a.g.e., s. 67-78. 
71 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 375. Yargısal yapının kurulmasının 
kapsamı ve orta ve doğu Avrupa ülkelerinin adaylık sürecinde uygulamasına ilişkin daha fazla 
bilgi için bakınız Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 375-397. 
72 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 270 ve Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 275. 
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süreci ile istikrarlı ekonomik ve parasal çevre, katılım için yeni koşullar 
olmuştur.73 

İstikrar Paktı, orta ve doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya Federasyonu 
arasında azınlık ve sınır sorunlarının çözümüne ilişkin anlaşmaların 
görüşülmesini amaçlayan koruyucu diplomasiyi teşvik için düzenlenmiştir.74 
Avrupa Birliği, İstikrar Paktı’na katılımın, üyelik koşulu olduğunu açık bir 
şekilde belirtmemiştir. Ancak, orta ve doğu Avrupa ülkeleri, bunu fiili (de 
facto) koşul olarak görmüş ve Pakt’a katılmıştır.75 

İyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, 24-25 Haziran 1994 tarihli 
Korfu Avrupa Konseyi tarafından katılım stratejisi ile İstikrar Paktı 
kapsamında öngörülmüştür.76 9-10 Aralık 1994 tarihli Essen Avrupa 
Konseyi, ortak ülkelerin bölgede kendi aralarında ve komşuları ile işbirliği 
yapması gerektiğini belirtmiştir. Avrupa Birliği, iyi komşuluk ilişkileri 
koşulu ile genişlemenin, Birliğe uyuşmazlık ve istikrarsızlık getirmesini 
önlemeyi amaçlamıştır.77 1997’de Komisyon, Gündem 2000 ve genişlemeye 
ilişkin bildirisi ile iyi komşuluk ilişkileri ve sınır uyuşmazlıklarından söz 
etmiş ve Uluslararası Adalet Divanı’na atıf yapmıştır. 10-11 Aralık 1999 
tarihli Helsinki Avrupa Konseyi, aday ülkelerin AB’nin değer ve hedeflerini 
kabul etmesi ve Kopenhag siyasi kriterlerine uyum sağlaması için sınır 
ihtilaflarının barışçı ve yargısal çözümü üzerinde durmuştur.78 Lizbon 
Antlaşması ABA 8. madde ile komşu ülkeler ile özel ilişkilerin geliştirilmesi 
kapsamında iyi komşuluk ilişkileri, kurucu antlaşma kapsamında yer 
almıştır. 

İstikrarlı ekonomik ve parasal çevre, Maastricht Antlaşması’nın ATA 
3a maddesi ile öngörülen ekonomik ve parasal birlik kapsamında 

                                                 
73 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 274. 
74 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 270 ve Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality”, a.g.e., s. 118. 
75 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 218.  
76 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 270, Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality”, a.g.e., s. 118 ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 222. 
Bölgesel işbirliğinin uluslararası hukuki alt yapısı için bakınız Tatham, Enlargement of the 
European Union, a.g.e., s. 218. 
77 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 218 ve 219. 
78 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 271 ve 272, Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality”, a.g.e., s. 118 ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 221 
ve 222. Bölgesel işbirliğinin uluslararası hukuki alt yapısı için bakınız Tatham, Enlargement 
of the European Union, a.g.e., s. 218. 
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tanımlanmıştır. Bu madde, Lizbon Antlaşması’nın ABİA 119. maddesi ile de 
korunmuştur.  

1.2.3.5. Avrupa Birliği’nin Yeni Üye Devletleri Hazmetme 
Kapasitesi 

Avrupa Birliği’nin yeni üye devletleri hazmetme kapasitesi, 21-22 
Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Konseyi ile öngörülmüştür. Bu 
koşul, 15-16 Haziran 2006 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi ile yeniden 
gündeme getirilmiş olmakla birlikte, sonuçları açısından tanımlanmamıştır. 
Henüz uygulaması ortaya çıkmamış olan bu koşul,79 AB bütünleşmesinin 
hızının korunması için Birlik ve aday ülkelerin genel çıkarları açısından 
önemli görülmektedir.80 

Bu koşul, dördüncü Kopenhag kriteri olmakta ve katılım öncesi 
stratejinin zayıf noktası olarak görülmektedir.81 Gürsel ve Dedeoğlu, bazı 
metinlerde “asimile etme kapasitesi” olarak kullanıldığına dikkat çekmiştir. 
Bu kapasitenin ölçülmesine dair bir kıstas olmayıp üye devletlerin takdiri 
etkili hale gelmektedir.82 Amtenbrink, bu koşulun tanımlanmamış olmasının 
yanlış yorumlama ve anlamaya yol açacağı ve aday ülkelerde Birliğin 
güvenirliliğini zedeleyeceği ve yanlış beklenti ve korkulara sebep olacağını 
ifade etmiştir. Bu koşula ilişkin eleştiriler üzerine üye devletler, Komisyon 
ve Parlamento tarafından koşul için yorumlar yapılmıştır. Komisyon’un 
2006 tarihli raporunda, “bütünleşme kapasitesi” olarak yer almıştır. 
Parlamento’nun Dış İlişkiler Komitesi’nin 2006 tarihli Brok Raporu’nda 
“bütünleşme kapasitesi” kullanılmış ve Anayasal İşler Komitesi’nin 2006 
tarihli Stubb Raporu’nda “bütünleşme kapasitesi” önerilmiş ve kurumsal 
kapasite, bütünleşme kapasitesi ve hazmetme kapasitesinin karışıklığa yol 
açtığı eklenmiştir. Ancak, bu belgelerde bir tanım yapılmamıştır.83 

                                                 
79 Amtenbrink, Fabian, “On the European Union’s Institutional Capacity to Cope with Further 
Enlargement”, Steven Blockmans ve Sacha Prechal (der.), Reconciling the Deepening and 
Widening of the European Union (Lahey: T.M.C. Asser Press, 2007), s. 111 ve 112. 
80 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 113, 
Cremona, “Introduction”, a.g.e., s. 3 ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., 
s. 231. 
81 Cremona, “Introduction”, a.g.e., s. 3 ve Hillion, “Widen to Deepen? The Potential and 
Limits of Accession Treaties to Achieve EU Constitutional Reform”, a.g.e., s. 159. 
82 Gürsel, Seyfettin ve Beril Dedeoğlu, Türkiye - Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı 
Ortaklık Eleştirisi (İstanbul: Hoşgörü Yayınları, No 2, Ekim 2010), s. 3 ve 67. 
83 Amtenbrink, “On the European Union’s Institutional Capacity to Cope with Further 
Enlargement”, a.g.e., s. 111-113. Komisyon ve Parlemento’nun belgeleri için bakınız 
Amtenbrink, “On the European Union’s Institutional Capacity to Cope with Further 
Enlargement”, a.g.e., dipnot 9-11 ve s. 113. 
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Komisyon raporunda, Avrupa Birliği’nin yeni üye devlet alma 
kapasitesi için AB’nin bütünleşme hızını koruması, aday ülkenin üyelik 
koşullarını yerine getirmesi ve iyi iletişimi gerekli görülmüştür. Yine, bu 
kapasite için kurumlar, ortak politikalar ve bütçenin önemli olduğu 
belirtilmiştir.84 

Avrupa Birliği’nin yeni üye devletleri hazmetme kapasitesi, AB’nin 
kurumsal yapısı açısından önemlidir. Genişleme, Birlik kurumlarının rolü ve 
işleyişi üzerinde etkilere sahip olup, AB’nin derinleşme hızını koruması için 
karar alma usulleri dâhil kurumsal reform yapması gerekmektedir.85 
Amsterdam ve Nice Antlaşmalarında kurumsal yapının güçlendirilmesi ve 
iyileştirilmesine ilişkin hükümler, genişleme için yeterli olmamış ve 
hazmetme kapasitesinin müzakere edilmesinin önünü açık bırakmıştır.86 
Lizbon Antlaşması ise, kurumsal değişiklik ihtiyacını azaltmıştır.87 Birliğin 
yeni üye devletleri hazmetme kapasitesini, Kochenov, aday ülkelerin 
genişleme için hazırlanması olarak yorumlamıştır.88 Ott, yeni üye devletlerin 
AB’nin kurumsal gereklilikleri ve politikalarını uygulama kapasitesi ile 
ilişkilendirmiştir.89 Günuğur ise, mali, idari ve sosyal açıdan 
değerlendirmiştir.90 

1.2.4. Genişleme Koşullarının Kurucu Antlaşmalar ve Yeknesak 
Uygulama Açısından Uygunluğu 

Komisyon tarafından, “Genişlemenin İşleyişi” başlığında inceleneceği 
üzere, üyelik koşullarının yerine getirilip getirilmediği yıllık raporlar ile 
takip edilmektedir. Tarama süreci ve katılım müzakereleri ile Komisyon, 
aday ülkenin zayıf yönlerini ve ihtiyaç duyduğu teknik yardımları 
tanımlamakta, aday ülke için öncelikler ve karşılaştırmalı ölçütler ortaya 
                                                 
84 Amtenbrink, a.g.e., s. 114.  
85 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 399, Smith, “The Evolution and 
Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 113 ve 114 ve Hillion, “Widen to 
Deepen? The Potential and Limits of Accession Treaties to Achieve EU Constitutional 
Reform”, a.g.e., s. 159. Avrupa Birliği’nin yeni üye devletleri hazmetme kapasitesini 
sağlaması için kurumsal reform gerekliliği ve Amsterdam, Nice ve Lizbon Antlaşmalarında 
kurumsal reforma ilişkin değerlendirmeler için bakınız Tatham, Enlargement of the European 
Union, a.g.e., s. 399-432. 
86 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 113 
ve 114. 
87 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 432. 
88 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 71. 
89 Ott, “A Flexible Future for the European Union: The Way Forward or a Way Out?”, a.g.e., 
s. 133.  
90 Günuğur, Haluk, “Avrupa Birliği’nin 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve Kararları ve 
Müzakere Süreci”, Stratejik Araştırmalar Dergisi (Yıl 8, Sayı 14, Ocak 2010), s. 207. 
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koymakta91 ve Kopenhag kriterlerine göre92 uygun projelerine Birlik 
fonlarından kaynak tahsis etmektedir.93 Ancak, Grabbe tarafından belirtildiği 
üzere, koşulluluk kriteri bağlamında, üyelik başvuru koşulları ve üyelik 
koşullarının uygulanmasında yeknesaklık bulunmamaktadır.94 Aday ülkenin 
müktesebat ve üye devletlerdeki uygulama açısından yıllık raporlar için 
sorgulayıcı tutum izleyip izlemediği de ayrıca sorgulanması gereken bir 
durumdur. 

Avrupalılık kriteri açısından coğrafi unsurun uygulanması bağlamında 
Fas’ın üyelik başvurusu, 1987’de bu koşulu karşılamadığı gerekçesi ile 
reddedilmiştir.95 Ancak, Kochenov, Grönland’ın Topluluklardan 
ayrılmasından önce Toplulukların, Kuzey Amerika’da da olduğunu 
hatırlatmıştır.96 Smith ve Kochenov, GKRY’nin Avrupa Birliği üyeliği ile 
Avrupa’nın nerede sona erdiğini tanımlamanın şimdi daha zor olduğuna 
dikkat çekmiştir.97 Zira, Türkiye’nin Avrupalı olup olmadığı tartışılırken, 
GKRY, AB’nin coğrafi açıdan büyük bir kısmına göre orta doğu ve kuzey 
Afrika’ya daha yakın konumdadır.98 Yine, 2010’da katılım müzakerelerinin 
başlatıldığı ve 2012’de tamamlandığı İzlanda’nın coğrafi açıdan Avrupa 
kıtasında bulunup bulunmadığı sorgulanmalıdır. 

Arıkan, siyasi kriterlerin geniş olduğuna ve açık olarak 
tanımlanamayacağına dikkat çekmiştir. Komisyon’un görüşünün, Komisyon 
tarafından hazırlanan sorulara aday ülkenin yanıtları ve üye devletler, 
Parlamento, Strasburg’daki Avrupa Konseyi ve aday ülkedeki sivil toplum 
kuruluşları tarafından hazırlanan raporları esas alması nedeniyle objektif 
olmadığını eklemiştir.99 Siyasi kriterler kapsamında, Tatham, orta ve doğu 

                                                 
91 Blockmans, Steven, “Consolidating the Enlargement Agenda for South Eastern Europe”, 
Steven Blockmans ve Sacha Prechal (der.), Reconciling the Deepening and Widening of the 
European Union (Lahey: T.M.C. Asser Press, 2007), s. 77. 
92 Maresceau, “Pre-accession”, a.g.e., s. 37.  
93 Maresceau, “Pre-accession”, a.g.e., s. 36 ve Blockmans, “Consolidating the Enlargement 
Agenda for South Eastern Europe”, a.g.e., s. 77. Daha fazla bilgi için bakınız Maresceau, 
“Pre-accession”, a.g.e., s. 36 ve 37. 
94 Grabbe, “European Union Conditionality and Acquis Communutaire”, a.g.e., s. 250.  
95 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 118, 
Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 204 ve Kochenov, EU Enlargement 
and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy 
and the Rule of Law, a.g.e., s. 29. 
96 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 27 ve 28. 
97 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 118 
ve Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 29. 
98 Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 118. 
99 Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 33. 
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Avrupa ülkeleri için demokrasi ve hukukun üstünlüğünün göz ardı edildiğini 
hatırlatmıştır.100 Avcı, Türkiye için sürekli olarak temel haklara atıf 
yapılmasının, başarılı bir genişleme için yeterli olmayabileceğini 
belirtmiştir.101 

Cremona ve Tatham, iyi komşuluk ilişkileri açısından, orta ve doğu 
Avrupa ülkelerinin katılım sürecinde bu koşulun ön koşul yapılmadığı ve 
GKRY’nin katılım sürecinde Kıbrıs sorunu ve uluslararası sınır 
uyuşmazlıklarına atıf yapılmakla birlikte Kıbrıs sorununun ön koşul haline 
getirilmediğini ifade etmiştir.102 Cremona ve Smith, iyi komşuluk ilişkileri 
için Türkiye’ye ve katılım müzakere delagasyonuna katılması için Kıbrıs 
Türklerine baskı yapıldığına dikkat çekmiştir.103 

Avrupa Birliği, beşinci genişleme sürecinde üyelik için engeller ileri 
sürdüğü ve haklı olsa dahi daha önce diğer aday ülkelerden istenmeyen 
koşulların yerine getirilmesini talep ettiği yönünde eleştirilmiştir. Üyelik 
koşulları açısından önceki genişleme süreçlerinde uygulanmayan sürekli 
izleme ve düzenli değerlendirmeler öngörülmektedir.104 Bu koşulların 
karşılanıp karşılanmadığının tespiti için Birlik kurumları tarafından 
uygulanan karşılaştırma ölçütleri, Komisyon bürokratlarının sadece kurumlar 
ve uygulamalar için esas aldığı kontrol listesini kapsamaktadır.105 

Tatham tarafından belirtildiği üzere, aday ülke tarafından üye devlet 
oluncaya kadar karar alma usulüne katılmadığı müktesebatın kabul edilmesi 
gerekmektedir.106 Faucompret ve Konings tarafından ifade edildiği üzere, 
aday ülke ile katılım müzakereleri, aday ülkenin Avrupa standartlarını kabul 
edip etmeyeceğini değil, nasıl kabul edeceğine ilişkin tartışmaları 
kapsamaktadır.107 Müktesebatın kabulünde, Farrell tarafından vurgulandığı 

                                                 
100 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 210. 
101 Avcı, Gamze, “Turkey’s EU Politics: Consolidating Democracy through Enlargement?”, 
Helene Sjursen (der.), Questioning EU Enlargement: Europe in Search of Identity (Londra, 
New York: Routledge, 2006), s. 76. 
102 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 272 ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 222. 
103 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 272 ve Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality”, a.g.e., s. 131. 
104 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 275. 
105 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 210. 
106 Tatham, a.g.e., s. 353. Müktesebatın aday ülke tarafından kabulünde yakınlaştırma ve 
uyumlaştırma çabalarına ilişkin değerlendirmeler için bakınız Tatham, Enlargement of the 
European Union, a.g.e., s. 327-353. 
107 Faucompret, Eric ve Josef Konings, Turkish Accession to the EU: Satisfying the 
Copenhagen Criteria (Londra ve New York: Routledge, 2008), s. 95. 
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üzere, üye devletlerin koşulları müzakere edebilme hakkı varken, aday 
ülkelerin bu hakkı yoktur.108 Smith ve Vachudova tarafından örnek verildiği 
üzere, üye devletlere tanınan hariç tutulma olanağı, Avrupa Birliği’ne 
katılım sırasında yeni üye devletlere verilmemektedir.109 

Kochenov, siyasi kriterler kapsamında demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
için müktesebatın olmaması nedeniyle aday ülkenin Komisyon tarafından 
yıllık yapılan değerlendirmelere güvenmesi gerekliliğinin, aday ülkenin 
resmin tümünü görmesini engellediği tespitini yapmıştır.110 Williams, siyasi 
kriterler kapsamında insan hakları için bir ilkenin olmadığını 
vurgulamıştır.111 Smith, siyasi kriterler kapsamında azınlık haklarının 
korunmasında çifte standart olduğuna dikkat çekmiştir.112 Tatham, azınlık 
haklarının korunmasına ilişkin Avrupa Birliği düzenlemesi olmadığını ve 
bunun aday ülkeden aday ülkeye değişen bir üyelik koşulu olduğunu 
belirtmiştir.113 Schwellnus, azınlık haklarına ilişkin müktesebat olmadığı gibi 
üye devletlerin ortak bir standarda sahip olmadığının altını çizerken,114 
Smith, Strasburg’daki Avrupa Konseyi’nin Ulusal Azınlıklara İlişkin Avrupa 
Çerçeve Sözleşmesi’ni kabul etmemiş üye devletlerin bulunduğunu 
hatırlatmıştır. Nitekim, bireysel haklardan çok fazla söz etme eğilimi 
gösteren Fransa’nın yanı sıra Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz ve 
Yunanistan, Sözleşme’yi henüz kabul etmemiştir.115 
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110 Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession 
Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 118 ve 304. 
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Membership”, Helene Sjursen (der.), Questioning EU Enlargement: Europe in Search of 
Identity (Londra, New York: Routledge, 2006), s. 186. Kopenhag siyasi kriterleri kapsamında 
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Arıkan tarafından ifade edildiği üzere, ekonomik ve parasal birlik, ortak 
dış ve güvenlik politikası ve adalet ve içişlerinde işbirliği gibi tüm 
müktesebat, üye devletler tarafından uygulanmazken, aday ülkeler için 
müktesebatın koşul olması adil olmamaktadır.116 Smith, müktesebatı 
uygulamayan üye devletlerin olduğuna vurgu yapmak için Komisyon’un 
Birlik hukukunu iç hukukuna aktarmayan üye devletler için Adalet 
Divanı’na gittiğine dikkat çekmektedir.117 Michalski, siyasi kriterlerin, 
demokratik güveni yeterli olmayan Avrupa Birliği için bir ikilem olduğunu 
ve ekonomik kriterlerin, düzenlemeleri karşılaştırmak yerine sürekli 
ekonomik analizi gerektirmesi açısından zorluklara sahip olduğunu 
belirtmekte118 ve Smith, ekonomik kriterlerin objektif olarak 
değerlendirilmediğini ifade etmektedir.119 Michalski ise, tüm bunların idari 
yapıların kurulması kriteri için de geçerli olduğundan söz etmektedir.120 

Avrupa Birliği’nin genişlemesinde koşulluluk kriterinin 
uygulanmasında yeknesaklığın olmaması nedeniyle Kochenov, Birliğin 
yetkisinden hareketle koşulluluk kriterinin sınırlarını belirlemeye çalışmıştır. 
Bu bakımdan, ABA 5. madde uyarınca, Birliğin, üye devletlerden yetki 
devredilen alanlarda sınırlı yetkiye sahip olduğuna dikkat çekmiş, Kopenhag 
siyasi kriterleri için yetkisiz olduğunu belirtmiş ve müktesebatın kapsamı ile 
sınırlı alanlarda koşulluluk kriterini etkin olarak uygulayamayacağını 
eklemiştir. ABA 5. madde açısından ABA 6/1. maddenin yorumlandığı 
gerekçesiyle Kopenhag siyasi kriterlerinin koşulluluk kriteri kapsamında 
uygulanmasını mümkün bulmamıştır. AB tarafından Kopenhag siyasi 
kriterleri için ABA 5. madde, ABA 49. madde ve ABA 6/1. maddenin 
birlikte yorumlandığı savunması yapılmaktadır. Ancak, Kochenov tarafından 
ifade edildiği üzere, Kopenhag kriterleri ve Kopenhag bağlantılı belgelerin 
kapsamı, müktesebattan çok daha geniştir. Kopenhag bağlantılı belgeler ile 
müktesebat dışında kalan alanlar için değerlendirme yapılmaktadır.121 

Yine, Arıkan tarafından ifade edildiği üzere, Avrupa Birliği’nin yeni 
üye devletleri hazmetme kapasitesinin, objektif olarak uygulanabilme 
kabiliyeti bulunmamaktadır. AB tarafından kurumsal, mali ve siyasi etki 
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açısından çok katı uygulanmak suretiyle aday ülkenin üyeliğinin 
geciktirilmesi için kullanılabilme olasılığı taşımaktadır.122 

1.3. Genişlemenin İşleyişi 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin genişleme unsuru, kurucu 
antlaşmalar ile öngörülen usulle ortaya çıkmaktadır. AB’ye yeni üyelerin 
katılımı, ABA 49. madde ile düzenlenmiştir. AB üyeliği, ABA 49/1. madde 
uyarınca Avrupa Konseyi’nin uygunluk koşullarının yerine getirilmesi, 
ulusal parlamentolara bildirim, Komisyon görüşü, Parlamento onayı ve 
Konsey kararını ve ABA 49/2. madde uyarınca üye devletler ve başvuran 
ülke arasında katılım antlaşması ve ulusal onay usullerini gerektirmektedir.  

ABA 49. madde, katılım usulünü açıklamaktadır. Katılım süreci veya 
katılım müzakereleri için kurucu antlaşmalarda bir hüküm yoktur. Katılım 
müzakereleri, üye devletler ve aday ülke ile ikili HAKlar ile 
yürütülmektedir. Katılım sürecine ilişkin araçlar, Topluluk/Birlik kurumları 
tarafından oluşturulmuş, zaman içinde artmış ve karmaşık bir hal almıştır. 
Bu araçlar, uluslararası hukuka dayanan hukuki araçlar, usule ilişkin araçlar 
ve mali nitelikli araçlar olmaktadır.123 Kopenhag kriterleri dâhil katılım 
koşullarını esas alan Kochenov’un ifadesi ile Kopenhag bağlantılı belgeler, 
kurucu antlaşmalara çok fazla dayanmamakla birlikte genişleme sürecini 
aşamalı olarak şekillendirmektedir.124 

1.3.1. Üyelik Başvurusu 

ABA 49/1. madde uyarınca, Avrupa Birliği’ne katılım için bir Avrupalı 
devletin Konsey’e üyelik başvurusu yapması gerekmektedir. Üyelik 
başvurusunun kabulü, Komisyon’un görüşüne istinaden Konsey tarafından 
kararlaştırılmaktadır. 

1.3.2. Güçlendirilmiş Katılım Öncesi Strateji 

Komisyon tarafından genişleme süreci açısından usule ilişkin araçlar ve 
mali nitelikli araçlar geliştirilmiştir.125 Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin 
katılım sürecinde üyeliğe hazırlanmasında uygun araçları belirlemek 
amacıyla 9-10 Aralık 1994 tarihli Essen Avrupa Konseyi tarafından katılım 
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öncesi strateji kabul edilmiştir. 12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg 
Avrupa Konseyi tarafından tüm aday ülkeler için güçlendirilmiş katılım 
öncesi strateji onaylanmıştır. Güçlendirilmiş katılım öncesi strateji, aday 
ülkelerin müktesebatı benimsemesinde ilerleme kaydetmesinin düzenli 
izlenmesi ve raporlanması ve yardım sağlanması şeklinde araçlar 
karmaşasından oluşmaktadır.126 

Güçlendirilmiş katılım öncesi strateji kapsamında katılım ortaklıkları, 
ulusal programlar, ilerleme raporları, katılım öncesi ekonomik program, 
katılım öncesi mali yardım, Topluluk/Birlik program ve ajanslarına katılma, 
müktesebat konusunda bilgi verilmesine ilişkin Taiex ve idari yapıların 
güçlendirilmesine ilişkin eşleştirme (twinning) programı öngörülmektedir.127 
Son genişleme sürecinde ön plana çıkan bu süreç ile müktesebatın 
uygulanması ve Avrupa Birliği’nin ilke ve hedeflerinin karşılanması takip 
edilmektedir.128 Komisyon tarafından üyelik koşullarını karşılaması 
nedeniyle sadece İsviçre ve Norveç için katılım öncesi strateji gerekli 
görülmemiştir.129 

1.3.3. Komisyon’un Görüşü ve Avrupa Konseyi’nin Kararı 

Aday ülkenin üyelik için hazır olup olmadığına ilişkin Komisyon 
görüşünü ortaya koyan rapor, Avrupa Konseyi’ne gönderilmekte ve katılım 
müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin kararda etkili olmaktadır.130 Avrupa 
Konseyi, müzakerelerin başlatılabilmesi için koşulluluk kriterinin 
karşılandığı hususunda ikna edilmelidir.131 Komisyon, 1960ların başında 
yapılan ilk üyelik başvurusundan itibaren tüm aday ülkeler için rapor 
hazırlamıştır.132 Avrupa Konseyi, Komisyon’un olumsuz görüşü olsa da 
müzakereleri başlatma kararı alabilir. Nitekim, 1976’da Avrupa Konseyi, 
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Komisyon’un olumsuz görüşüne rağmen, demokrasiyi desteklemek için 
Yunanistan ile müzakereleri başlatma kararı almıştır. Öte yandan, bir üye 
devlet de Komisyon’un olumlu görüşüne rağmen, süreci bloke edebilir.133 

1.3.4. Müzakere Çerçevesi ve Katılım Müzakereleri 

Katılım müzakerelerinin resmen başlatılmasına ilişkin Komisyon’un 
görüşü doğrultusunda Avrupa Konseyi kararına istinaden Konsey tarafından 
aday ülke için müzakerelerin kapsamı ve ilkeleri belirlenmekte ve katılım 
müzakereleri için görevler ortaya koymaktadır.134 Konsey tarafından 
belirlenen müzakerelerin kapsamı ve ilkeleri, 12-13 Aralık 1997 tarihli 
Lüksemburg Avrupa Konseyi kararını esas almaktadır. Lüksemburg Avrupa 
Konseyi tarafından tüm aday ülkeler için tek bir müzakere çerçevesi 
oluşturulması onaylanmış ve bu müzakere çerçevesi ile katılım 
müzakerelerine ilişkin ilkelerin belirlenmesi öngörülmüştür.135 

Katılım müzakereleri, tarama süreci ve müzakere sürecini 
kapsamaktadır. Müzakere süreci, aday ülkenin fasıllar halinde müktesebatı 
benimsemesi, aday ülkenin Birlik kurum ve organlarına katılması ve diğer 
konulardan oluşmaktadır.136 

Katılım müzakereleri, müzakerelerin başlatılması kararını takiben 
tarama ile başlamaktadır. Komisyon tarafından aday ülke ile birlikte 
yürütülen tarama ile müktesebat analitik olarak incelenmekte, müktesebat 
hakkında aday ülke bilgilendirilmekte ve aday ülkenin ulusal mevzuatının 
müktesebat ile ne ölçüde uyumlu olduğu tespit edilmektedir. Tarama, 
müzakerelerin başlatılacağı ilk fasılların saptanmasında ve idari yapıların 
kurulması ve varolan yapıların güçlendirilmesi açısından belirleyici 
olmaktadır. Tarama tamamlandığında Komisyon tarafından Konsey’e fasıllar 
itibariyle tarama raporu sunulmaktadır. Bu rapora istinaden üye devletlerin 
ve aday ülkenin dışişleri bakanlarının katılımı ile yapılan HAK ile açılması 
kararlaştırılan fasıllar için aday ülke tarafından tutum belgesi hazırlanmakta 
ve Konsey’e sunulmaktadır. Tutum belgesi ile aday ülke, ulusal mevzuatını 
ne şekilde müktesebata uyumlu hale getireceğini ve uygulayacağını ve idari 
yapılarını nasıl kuracağını açıklamaktadır. Aday ülkenin tutum belgesine 
istinaden her fasıl için Komisyon tarafından ortak tutum belirlenmekte ve 
Konsey tarafından üye devletlerin görüşleri alınmak suretiyle ortak tutumun 
nihai hali üzerinde anlaşmaya varılmaktadır. Avrupa Birliği tarafından ortak 
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tutum belgesinin aday ülkeye gönderilmesini takiben ilgili fasılda müzakere 
fiilen başlatılmaktadır.137 

Katılım müzakereleri, iki seviyede gerçekleştirilmektedir. Buna göre, 
“katılım konferansı” olarak bilinen HAK ile üye devletlerin ve aday ülkenin 
dışişleri bakanları tarafından yılda iki kez temel tutum ve stratejiler ortaya 
konulmakta ve siyasi konular ele alınmaktadır. COREPER ve aday ülkenin 
baş müzakerecisi başkanlığındaki müzakere heyetleri tarafından ayda bir kez 
teknik düzeyde toplantı yapılmaktadır.138 Müzakereler, 2005 yılından 
itibaren 33 fasıl ve tüm fasılların kapanmasını takiben ilave 2 fasıldan 
oluşmaktadır. 33 fasıl, müktesebatı ve sona bırakılan 2 fasıl, kurumları ve 
diğer konuları kapsamaktadır.139 

Katılım müzakereleri, ilgili fasıl açısından fasılda sağlanan ilerleme bir 
başka anlatımla fasıla ilişkin müktesebatın ulusal düzeyde aktarılmasına ve 
uygulanmasına ilişkin somut ve kabul edilebilir bir planın olması halinde 
HAK’ta oybirliği ile alınan karar neticesinde geçici olarak kapatılmaktadır. 
Bu geçici kapatma, müzakerelerin tekrar açılması hakkını saklı tutmaktadır. 
Bunun nedeni, müzakereler için temel belirleyici olan “her şey üzerinde 
anlaşma sağlanmadan hiçbir şey üzerinde anlaşma sağlanmaması” ilkesidir. 
Bu süreçte müktesebata yeni eklemeler yapılması veya tadil edici 
düzenlemeler getirilmesi de ihtimal dâhilindedir. Aday ülkenin 
taahhhütlerini yerine getirme konusunda gerekli önlemleri almama ihtimali 
ortadan kaldırılmak istenmektedir. İlerleme raporları ile açılan ve geçici 
kapatılan fasıllar takip edilmektedir. Müzakereler neticesinde sağlanan tam 
anlaşma ile geçici olarak kapatılmış olan fasıl, nihai olarak 
kapatılmaktadır.140 

Katılım müzakereleri ile ulusal politikaların etkisi ile aday ülkenin 
sosyal ve ekonomik dönüşümü gerçekleştirebilmesi için141 müktesebatın 
geçici olarak askıya alınması, bir başka anlatımla, müktesebatın 
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uygulanmasına ilişkin geçiş süresi müzakere edilmektedir.142 Mevcut üye 
devletler de ulusal gerekçe ile aday ülke için geçiş süresi isteyebilir.143 Tüm 
fasılların kapatılması halinde, Komisyon’un tavsiyesi ile Konsey tarafından 
müzakere sürecini tamamlamış aday ülkenin Avrupa Birliği üyesi olup 
olmayacağına ve hangi tarihte üye devlet olacağına ilişkin siyasi karar 
alınmaktadır.144 

Nugent’e göre, katılım müzakerelerinin katılım koşullarının yerine 
getirilip getirilmediği ile ilgili olması, aday ülkeler açısından sorunlu bir 
durumdur. Ancak, aday ülkenin 80.000 sayfaya ulaşan müktesebatı 
dönüştürmekten ve bu müktesebatı uygulamaya yönelik idari yapıları 
olduğunu göstermekten başka bir seçeneği de bulunmamaktadır.145 Zira, 
Komisyon tarafından 2006 tarihli genişleme stratejisi ile aday ülkenin 
müktesebatı uygulama sözüne güvenilmesi yerine fasılların koşullu 
kapatılması önerilmiştir.146 Müktesebatın sürekli arttığı ve Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından müktesebatın yaklaşık 120.000 sayfa olarak 
belirlendiği147 hatırlandığında aday ülkenin yükü çok daha açık olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

1.3.5. Katılım Antlaşması’nın Onaylanması, İmzalanması ve Ulusal 
Onaylama 

Katılım antlaşması taslağı, Avrupa Konseyi ve Parlamento’ya 
sunulmaktadır. Komisyon’un nihai görüşünü ve Parlamento’nun onayını 
takiben katılım antlaşması, Konsey’de onaylanmaktadır. Katılım 
antlaşmasının aday ülke ve üye devletler tarafından imzalanmasından 
sonra148 üye devletler ve aday ülke tarafından katılım antlaşması, geleneksel 
ve anayasal gerekliliklerine göre parlamenter onaylama veya halk oylaması 

                                                 
142 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 20 ve 
Vachudova, Europe Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after Communism, 
a.g.e., s. 131 ve 233. 
143 Vachudova, Europe Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after Communism, 
a.g.e., s. 131 ve 233. Müzakere sürecinde üye devletlerin aday ülke için geçiş süresi 
istemesine ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Vachudova, Europe Undivided, Democracy, 
Leverage, and Integration after Communism, a.g.e., s. 232-241. 
144 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 501.  
145 Nugent, a.g.e., s. 501.  
146 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 21. 
147 Avrupa Birliği Bakanlığı, “AB Katılım Müzakereleri”, a.g.e.. 
148 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 262,  Nugent, The Government and 
Politics of the European Union, a.g.e., s. 501 ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği ile 
Katılım Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 43. 
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ile onaylanmaktadır.149 Aday ülkelerde kamu çıkarı gerekçesiyle halk 
oylaması artmıştır.150 Beşinci genişlemede on ülkeden Bulgaristan ve GKRY 
hariç sekizi halk oylaması yapmıştır. Üye devletler de halk oylaması 
yapabilmektedir. Nitekim, birinci genişlemede 1972’de Fransa tarafından 
halk oylaması yapılmıştır.151 Fransa, Türkiye’nin katılımı için de halk 
oylaması yapılmasına karar vermiştir. Halk oylaması, Michalski tarafından 
belirtildiği üzere, sorunu vatandaşlarına bildirmekten ziyade ulusal düzeyde 
siyasette kullanma strateji veya taktiğinin bir sonucudur.152 

Katılım antlaşmasının imzalanması ve onaylanması, hukuki araçları 
teşkil etmektedir.153 Komisyon, antlaşmanın imzalanması ve onaylanması 
süreçlerinde de aday ülkede müktesebatın uygulanmasını takip etmeye 
devam etmektedir. Bu takip etmede katılım müzakerelerindeki taahhütlerin 
ihlal edilmesi, üye devletlerin aday ülkenin müktesebatı uygulama 
kapasitesine sahip olmasına kadar ulusal onaylamaya gitmemesi ve bunun 
sonucu olarak katılımın gecikmesi ile sonuçlanabilir.154 

1.4. Genişlemenin Derinleşme Üzerindeki Etkisi  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin iki temel unsuru olan 
derinleşme ve genişlemenin bu süreçte birlikte bulunmasına ilişkin 
literatürde farklı görüşler vardır. Derinleşme ve genişleme, Nugent’e göre, 
kimileri için çelişki ortaya çıkarmakta, kimileri için birbirini tamamlamakta 
ve desteklemektedir.155 Karp ve Shaun’a göre, AB için derinleşme ve 
genişlemeyi tamamlayıcı olarak görülmek yerine biri diğeri için tehdit olarak 
görülmektedir.156 Brewster, Munger ve Oatley’e göre, genişleme, 
derinleşmeyi engellemektedir.157 Blockmans ve Prechal’a göre, genişleme, 

                                                 
149 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 276, Tatham, Enlargement of the 
European Union, a.g.e., s. 262 ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği ile Katılım 
Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 43. 
150 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 276. 
151 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 276 ve Tatham, Enlargement of the 
European Union, a.g.e., s. 263 ve 267. 
152 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 276. 
153 Michalski, a.g.e., s. 276. 
154 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 262. Orta ve doğu Avrupa 
ülkelerinin katılım sürecinde Komisyon’un katılım antlaşmalarının imzalanmasından sonra 
izleme raporlarına ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Tatham, Enlargement of the European 
Union, a.g.e., s. 262. 
155 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 507.  
156 Karp ve Shaun, “Broadening and Deepening or Broadening versus Deepening: The 
Question of Enlargement and Europe’s Hesitant Europeans”, a.g.e., s. 369.  
157 Brewster vd., “Widening versus Deepening the European Union: An Institutional 
Analysis”, a.g.e., s. 49.  
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derinleşme için tehdit oluşturmaktadır.158 Arıkan’a göre, üye devletler 
arasında farklılıkların uzlaştırılması ve çıkarların dengelenmesi zorlaşmakta 
ve ortak politikalar ve müktesebat açısından değişikliği gerektirmektedir.159 

Hillion’a göre, genişleme ve derinleşme arasında etkileşim 
bulunmakta160 ve genişleme, gerektiğinde müktesebatta değişiklik yapmak 
suretiyle derinleşmeyi gerçekleştirmektedir.161 Cameron’a göre, genişleme, 
bütünleşmeye hız kazandırmaktadır.162 Blockmans ve Prechal’a göre, 
Avrupa Birliği’nin bütünleşme tarihi, genişleme ve derinleşmenin birlikte 
sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. 1951’den bu yana AB’nin bütünleşme 
süreci, politika alanlarının ve üye devletlerin artması şeklinde gelişmiştir. 
Diğer uluslararası örgütler ile karşılaştırıldığında, AB bütünleşmesi, üye 
devletlerin anayasal çerçevede kenetlendiği ve diğer ülkeler için dışarıda 
kalmanın daha az cazip olduğu bir yapı olmuştur.163 

Nugent’e göre, derinleşme, aday ülkelerin üyelik ile Avrupa Birliği 
dışında değil içinde olma isteği esas alındığında, giriş koşulu olarak ürkütücü 
olmak yerine genişlemeyi desteklemektedir. Derinleşme, müktesebatın 
kapsamını artırmak suretiyle kabul edilmesini daha da zorlaştırırken, 
genişleme, AB’yi daha fazla heterojen ve daha az kaynaşmış yaparak 
politika sürecini daha sorunlu hale getirdiğinden, çelişki olasılığına yol 
açmaktadır. Ancak, genişleme ve derinleşmenin birlikte yürütülmesi ve 
birbirini desteklemesi nedeniyle bu sav, teoride kalmakta ve uygulamada 
fazla temeli bulunmamaktadır.164 

Genişleme, 1980lerin ortalarından beri kurumsal ve politika alanları 
açısından derinleşmeyi ileri götürme amacı ile kurucu antlaşmalarda 
değişikliğe yol açmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Tek Senedi’nin, 

                                                 
158 Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening 
and Widening”, a.g.e.,  s. 1.   
159 Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 16. 
160 Hillion, “Widen to Deepen? The Potential and Limits of Accession Treaties to Achieve EU 
Constitutional Reform”, a.g.e., s. 158. 
161 Hillion, “Widen to Deepen? The Potential and Limits of Accession Treaties to Achieve EU 
Constitutional Reform”, a.g.e., s. 157 ve Blockmans ve Prechal, “The European Integration 
Process: A Continuum of Deepening and Widening”, a.g.e.,  s. 2 ve 12.  
162 Cameron, “The EU and the Challenge of Enlargement”, a.g.e., s. 243 ve 251 ve Cameron, 
“Widening and Deepening”, a.g.e., s. 1.  
163 Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening 
and Widening”, a.g.e., s. 1 ve 2. Derinleşme ve genişlemenin kısa bir tarihçesi için bakınız 
Blockmans ve Prechal, “The European Integration Process: A Continuum of Deepening and 
Widening”, a.g.e., s. 2-4 ve Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: 
Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 4-8. 
164 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 507 ve 508.  
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İspanya/Portekiz; Maastricht Antlaşması’nın, EFTA; ve Amsterdam ve Nice 
Antlaşması’nın beşinci genişlemeden önce yapıldığı ifade edilmelidir. 
Genişleme, kurumsal yapı ve karar alma usulü açısından Birlik kurumlarının 
üye sayısı, Konsey’de nitelikli çoğunluğa ilişkin oy dağılımı ve 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği bakımından değişiklik getirmiştir. Politikalar 
açısından ise, bütçe harcamaları, tarım ve yapısal fonlar ile ilgili değişikliğe 
yol açmıştır.165 Bu değişikliklerde üye devletlerin konuyu ulusal sorun haline 
getirdikleri belirtilmelidir. Örneğin, Fransa’nın 1977 belediye seçimlerinde 
ve 1978 parlamento seçimlerinde belli başlı partiler, Akdeniz ürünleri 
açısından ortak tarım politikası değişikliğe tabi tutulmadan Yunanistan’ın 
katılmasına karşı çıkmıştır.166 

Genişleme süreçlerinde ulusal hassas konular açısından hoşgörülü 
olunmakla birlikte167 müktesebatın kabul edilmesi gerektiğine ilişkin ilke, 
neredeyse istisnasız olarak uygulanmıştır. Yeni üye devletlerde ulusal 
düzeyde ortaya çıkabilecek ekonomik ve siyasi baskıları önlemek için 
mevcut politikalarda değişiklik yerine Finlandiya ve İsveç için yapısal 
fonlara yeni hedef eklenmesi gibi politikalara ilave yapılmış veya İngiltere 
için bölgesel politika ve İspanya ve diğer fakir ülkeler için uyum fonu gibi 
mali yardım önlemleri alınmıştır. Beşinci genişlemede politika değişikliği 
gündeme gelmiştir.168 Genişleme süreçlerinde üye devletler, özellikle mali 
sonuçları olan yeni politikaları kabul etmiştir. Politikalarda kısmi değişiklik 
yapılması, müktesebatın değişmez olduğunu, bir başka anlatımla, kabul 
edilmesi gerektiğini göstermektedir.169 

Genişleme, derinleşme açısından esnek bütünleşmeye yol açmıştır. 
Ekonomik ve parasal birlik, Schengen Anlaşması ve yakın/güçlendirilmiş 
işbirliği hükümlerinin tüm üye devletlerin katılmasını gerektirmeden politika 
gelişimine izin vermesi, bunun örnekleri olarak belirtilebilir.170 

 

                                                 
165 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 505-508. 
Genişlemenin derinleşme üzerindeki etkisine ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Preston, 
Enlargement and Integration, a.g.e., s. 20-22, Hillion, “Widen to Deepen? The Potential and 
Limits of Accession Treaties to Achieve EU Constitutional Reform”, a.g.e., s. 158, Cameron, 
“The EU and the Challenge of Enlargement”, a.g.e., s. 243 ve Cameron, “Widening and 
Deepening”, a.g.e., s. 3-8. 
166 Verney, “Justifying the Second Enlargement: Promoting Interests, Consolidating 
Democracy or Returning to the Roots?”, a.g.e., s. 23. 
167 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 274. 
168 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 274 ve 275 ve Preston, 
Enlargement and Integration, a.g.e., s. 19. 
169 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 19. 
170 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 508.   
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Genişlemenin derinleşme üzerinde olumsuz etkisinden de söz 
edilmelidir. Schneider, katılım müzakerelerinde tutum belgelerinde yer alan 
müktesebatın askıya alınması olarak ifade ettiği istisnanın sürekli olması 
olasılığına dikkat çekmiştir.171 İKV tarafından müktesebatın 
uygulanmasından imtina edilmesine ilişkin sürekli istisna kapsamında İsveç 
için çiğneme tütünün satılmasını yasaklayan 1992 tarihli Konsey tüzüğünün 
aksine geleneksel olarak tüketilen çiğneme tütünün gıda ürünü olarak 
pazarlanması, Danimarka için yabancıların belirli taşınmazları satın 
almasının önlenmesi ve Malta için en az beş yıl boyunca ikamet etmeyen 
diğer üye devlet vatandaşlarının ikinci konut amacıyla taşınmaz edinmesinin 
sınırlanması belirtilebilir.172 Bu üye devletlere üye devlet olmaları için 
müktesebatın uygulanması açısından sürekli istisna tanınması, genişlemenin 
derinleşme üzerindeki olumsuz örnekleridir. Türkiye için öngörülen 
istisnalar, belirsiz süre ile geçiş düzenlemeleri ve sonsuz süre ile korunma 
önlemleri de derinleşme kapsamında olumsuz nitelik taşımaktadır.  

2. Katılım Antlaşmaları ve Esnek Bütünleşme 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin genişleme unsuru, katılım 
antlaşması ile ortaya çıkmaktadır. AB’nin genişlemesinin sonucu olarak 
katılım antlaşması ve bu antlaşma kapsamı geçiş düzenlemeleri, esnek 
bütünleşmeye yol açmaktadır. Yeni üye devletler için farklı bir uygulamaya 
neden olmaktadır. AB’nin geçiş düzenlemelerinin analiz edilmesi, AB’nin 
genişleme sürecinde Türkiye ile ilgili değerlendirmeler için gerekli 
olmaktadır. 

2.1. Katılım Antlaşmalarında Geçiş Düzenlemeleri Açısından Esnek 
Bütünleşme 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin genişleme unsurunun ortaya 
çıkmasını sağlayan katılım antlaşmalarında bulunan geçiş düzenlemeleri, AB 
katılım müzakerelerinin ve katılım antlaşmalarının geleneksel özelliği haline 
gelmiştir.173 Geçiş düzenlemeleri, katılım antlaşmasında “geçici hükümler” 
kısmında yer almaktadır. Bunlar, muhtelif geçici teknik değişiklik, istisna ve 

                                                 
171 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., dipnot 10 ve s. 20. 
172 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., dipnot 10 ve s. 
20 veİktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği ile Katılım Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 34. 
Sürekli istisnaya ilişkin daha fazla bilgi için bakınız İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği 
ile Katılım Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 34. 
173 Hillion, Christophe, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the 
Member States Do as They Please?”, European Constitutional Law Review (Cilt 3, Sayı 2, 
2007), s. 271 ve Inglis, Kirstyn, “EU Enlargement: Membership Conditions Applied to Future 
and Potential Member States”, Steven Blockmans and Adam Łazowski (der.), The European 
Union and its Neighbours (Lahey: T.M.C. Asser Press, 2006), s. 78. 
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korunma önlemi olmakta174 ve öngörülen geçiş sürelerinde 
uygulanmaktadır.175 

2.1.1. Geçiş Düzenlemelerinin Esnek Bütünleşme Niteliği 

Katılım antlaşmalarında geçiş düzenlemeleri, Witte tarafından ifade 
edildiği üzere, esneklik oluşturmaktadır.176 Ehlermann tarafından 
vurgulandığı üzere, geçiş süresi içerisinde farklı aşamalar ile uygulamaya 
geçilmektedir. Bir aşamadan diğer aşamaya geçiş, maddi hukukun yanı sıra 
kurumsal kurallar için de değişikliği gerekli kılmaktadır.177 Schneider 
tarafından açıklandığı üzere, farklılaştırılmış ve ayırımcı üyeliğe yol 
açmaktadır. Haklar ve yükümlülükler açısından eski ve yeni üye devletler 
için farklı uygulamaya neden olmaktadır. Gecikmeli bütünleşme durumları 
ortaya çıkarmakta ve yeni katılan üye devletlerin üyelik haklarına sınırlama 
getirmektedir. Yeni üye devletleri bir süre için müktesebatı uygulama 
dışında tutmaktadır. Ekonomik ve sosyal muhtemel sorunları ve ortak bütçe 
üzerindeki yükü çözme aracı olarak kullanılmaktadır.178 

2.1.2. Geçiş Düzenlemelerinin Gerekliliği, Kapsamı ve Sınırları 

Geçiş düzenlemeleri, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde 
derinleşme için olduğu gibi genişleme için de uygulanmaktadır. Łazowski 
tarafından belirtildiği üzere, geçiş düzenlemeleri, birinci genişlemeden 
itibaren AB katılım sürecinin bir parçası olmakta, önceki katılım 
antlaşmaları örnek alınmakta ve sadece şekli ve kapsamı değişmektedir.179 
Cremona tarafından ifade edildiği üzere, AB katılım müzakere sürecinin bir 
parçası olarak görülen geçiş düzenlemeleri, çoğunlukla AB’nin derinleşme 
ile bağlantılı karar alma sürecinde müzakerelerde ortaya çıkmaktadır.180 Üye 
devletler açısından farklılaştırma, kurucu antlaşmalara ekli protokoller ile 
getirilmiştir.181 Bütünleşme sürecinin başından itibaren görülen bu uygulama 

                                                 
174 Inglis, “The Accession Treaty and its Transitional Arrangements: A Twilight Zone for the 
New Members of the Union”, a.g.e., s. 79. 
175 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 242.  
176 Witte, “Chameleonic Member States: Differentiation by Means of Partial and Parallel 
International Agreements”, a.g.e., s. 248. 
177 Ehlermann, “How Flexible is CommunityLaw? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1279 ve 1280. 
178 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 23 ve 24. 
179 Łazowski, Adam, “European Union Do Not Worry, Croatia Is Behind You: A 
Commentary on the Seventh Accession Treaty”, Croatian Yearbook of European Law and 
Policy (Cilt 8, 2012), s. 23 ve 24.  
180Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 264.  
181 Tuytschaever, Differentiation in European Union Law, a.g.e., s. 8 ve Kochenov, EU 
Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-accession Conditionality in the Fields of 
Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 47. 
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açısından AET Antlaşması’na ekli on protokolden en az altı protokol ile 
yeknesak uygulamanın dışında bir uygulamanın öngörüldüğü ifade 
edilmelidir. Üye devletler için yeknesak uygulama dışında bir olanağın 
tanınması, AB’nin yeknesak sisteme ve eşit şartlara sahip olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bunlar, kurucu antlaşmalar için uzlaşma sağlanmasında bir 
bedel olmaktadır.182 Müktesebata süre açısından geçici ve kapsam açısından 
sınırlı olarak dâhil edilmektedir.183 

Avrupa Birliği’nin genişlemesi ile esnek bütünleşme ve bu kapsamda 
geçiş düzenlemeleri, çok fazla artmıştır.184 Genişleme, İngiltere ve 
İspanya’nın üyeliğinde olduğu gibi üyelik başvurusu yapan ülkenin 
ekonomik yapısı, Birlik politikalarının öncelikleri ve Birlik bütçesinin gelir 
ve harcama kalemleri açısından sorunlara neden olmaktadır. Bu durumda 
üye devletler, mümkün olduğunca aday ülkeler için uzun geçiş süreleri 
öngörmekte, bu ülkelere uyumun maliyetini yüklemeye çalışmakta ve bu 
ülkeler üye devlet olduğunda müktesebatın gözden geçirilmesi yoluna 
gitmektedir.185 

Arıkan tarafından belirtildiği üzere, aday ülkenin ortak tarım politikası 
başta olmak üzere getireceği mali yük, derinleşmeyi etkilemektedir. Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme gündeminde derinleşmeye karşı genişleme çelişkisini 
oluşturmaktadır.186 Schneider tarafından belirtildiği üzere, paylaşım 
uyuşmazlıkları, yeni üye devletlerin koşulsuz olarak katılmasına karşı 
çıkılmasına neden olmuştur. AB üyeliğinin faydaları ve maliyetleri üzerine 
kurulu pazarlık modeli, farklılaştırılmış üyelik koşullarını ortaya 
çıkarmıştır.187 Eski ve yeni üye devletler arasında ortaya çıkan ekonomik ve 
hukuki çelişkiler, katılım müzakerelerinde üye devletler tarafından gündeme 
getirilmekte, ekonomik ve hukuki farklılıklara dayanmakta ve geçiş 

                                                 
182 Hanf, “Flexibility Clauses in the Founding Treaties, from Rome to Nice”, a.g.e., s. 7 ve 9.  
183 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 264 ve Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-
accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 47.  
184 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 46 ve 47. 
185 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 20. 
186 Arıkan, Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership?, a.g.e., s. 9. 
187 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 56. Katılım 
müzakerelerinde ortaya çıkan Schneider tarafından yapılan tanımlama ile “paylaşım 
uyuşmazlığı”, bu uyuşmazlığa ilişkin fayda maliyet analizi ve bu analizin işçilerin serbest 
dolaşımı, ortak tarım politikası ve yapısal fonlar açısından uygulanmasına ilişkin daha fazla 
bilgi için bakınız Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., 
s. 73-133. 
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düzenlemelerine yol açmaktadır.188 Ulusal siyasi baskılar ile aday ülkeler de 
müzakerelerde bu düzenlemeleri talep edebilmektedir.189 

Katılım antlaşmalarında geçiş düzenlemeleri arasında müktesebat yer 
alırken siyasi ve ekonomik kriterler bulunmamaktadır. Komisyon’un bir 
üyesi, Türkiye’nin adaylığı konusunda konuşurken, bu kriterlere dikkat 
çekmiştir. Demokrasi gibi siyasi kriterler ve piyasa ekonomisi taahhüdü gibi 
ekonomik kriterlerin, katılım müzakerelerine konu olamayacağını 
vurgulamıştır. Müktesebatın uygulanması için idari yapılara sahip olmanın, 
katılım için öncelik oluşturması gerektiğinin altını çizmiştir. Ortak 
politikalar dâhil müktesebatın evrensel değer olarak kabul edilmemesi 
nedeniyle müzakerelere konu olabileceğini belirtmiştir.190 Esneklik olarak 
geçiş düzenlemeleri, daha çok malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin 
serbest dolaşımına ilişkin engellerin kaldırılmasına ilişkin Konsey 
düzenlemelerini kapsamaktadır.191 İşçilerin serbest dolaşımı, ortak tarım 
politikası, bölgesel politika, taşımacılık politikası ve adalet ve içişleri 
alanlarında daha fazla kullanılmaktadır.192 

Geçiş düzenlemeleri, müktesebatın korunmasını amaçlamaktadır. Çevre 
ve tarımda Finlandiya örneği gibi yeni üye devletlere bir politika alanında 
geçiş süresi tanımaktadır. Ortak tarım politikasında Polonya örneği gibi yeni 
üye devletleri bir politika alanının dışında tutmaktadır.193 

Geçiş düzenlemeleri, müktesebatın kabul edilmesi ve makul bir süre 
içinde katılımın sağlanması arasında bulunan potansiyel çelişkiyi ortadan 
kaldırmaktadır. Üye devletler, geçiş düzenlemelerini sadece yeni üye 
devletlerin katılımını aşamalı hale getirmek amacıyla kullanmış ve bu 
düzenlemelere istisnai nitelik kazandırmıştır. Hukuki yeknesaklık için yeni 
üye devletlerin, eski üye devletler ile eşit muamele görmesi ilkesinden 
istisna olmalarına yol açan geçiş düzenlemeleri için haklı olmak ve bu 
düzenlemelerin hukuki sınırlarını belirlemek gerekir. İstisnai niteliği olan 
geçiş düzenlemelerinin hukuki sınırları bağlamında, bu düzenlemeler, yeni 

                                                 
188 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 242 ve 243.  
189 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 47.  
190 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 264 ve 265. 
191 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1280. 
192 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 22. 
193 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 46.  
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üye devletlerin uyumu için gerekli olmalıdır.194 Zaman ve kapsam açısından 
sınırlı olmalı ve müktesebatın kabul edilmesinin teminatı olmalıdır.195 Adalet 
Divanı kararları ile de bu düzenlemelerin neden olduğu esneklik, geçiş süresi 
ile sınırlı hale getirilmiştir.196 

12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi tarafından kabul 
edilen tek müzakere çerçevesinde belirlenen ilkeler uyarınca ortaklık 
anlaşmalarında olan müktesebat ile uyumlu olmayan özel düzenlemelerin, 
katılım müzakerelerinde emsal olmaması ilke olarak benimsenmiştir. Avrupa 
Birliği’nin bütünleşme sürecinde genişlemenin derinleşmeye engel olmaması 
gerektiği vurgulanmıştır. Aday ülkelerin hak ve yükümlülükleri kabul 
etmesinde teknik uyum gerekliliği ile kapsam ve süre açısından sınırlı geçiş 
süreleri tanınmakla birlikte tam uygulamaya geçiş için ayrıntılı bir planın 
oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Geçiş süreleri ile aday ülkenin çıkarları 
gözetilmekle birlikte Birlik politikalarının ve işleyişinin olumsuz 
etkilenmemesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.197 

Geçiş düzenlemeleri kapsamında uygulanma süresini ortaya koyan, bir 
başka anlatımla, müktesebatın uygulanmasının bir süre ertelenmesine olanak 
tanıyan “geçiş süresi”, İKV tarafından belirtildiği üzere, belirli gerekçeler ile 
verilmektedir. Bu açıdan, katılım ile birlikte müktesebata uyum 
sağlanmasının olanaksız olması (uluslararası bir anlaşmasının feshinin 
gerekmesi gibi), müktesebat uyumuna ilişkin değişikliğin etkisinin 
azaltılması (İspanya’nın tarım ürünleri ve işgücü nedeniyle Avrupa 
Birliği’nin iç pazarının olumsuz etkilenmesi gibi), yüksek standartların 
korunması, temel ulusal çıkarların korunması (yabancılara toprak satışı gibi), 
sosyal ve ekonomik geçişin tamamlanması ve büyük mali sorunların 
giderilmesi (aday ülkenin özel sektöründe veya kamu bütçesinde istikrarın 
bozulması veya Birlik bütçesinin zorlanması gibi), geçiş süresi için gerekçe 
olarak gösterilebilmektedir. Geçiş süresi açısından müktesebatın 
uygulanmasından süreli veya süresiz imtina edilebilmesine olanak tanıyan 
“istisna” ise, süreli veya iç pazarı etkilememesi koşuluyla aday ülke 
açısından ciddi sorun yaratacağının belirlenmesi halinde ve çok özel 

                                                 
194 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 243. 
195 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 236, 242 ve 243, Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality 
and Accession Criteria”, a.g.e., s. 264 ve Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., 
s. 274. 
196 Ehlermann, “How Flexible is Community Law? An Unusual Approach to the Concept of 
Two Speed”, a.g.e., s. 1280 ve Kochenov, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: 
Pre-accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, a.g.e., s. 47. 
197 İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği ile Katılım Müzakereleri Rehberi, a.g.e., s. 21 ve 22. 
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durumlarda süresiz olmaktadır.198 Korunma önlemi için de benzer şekilde 
Avrupa Birliği ve aday ülke açısından görüş oluşturulması mümkün 
bulunmaktadır.  

2.1.3. Geçiş Düzenlemelerine İlişkin Uygulamalar 

Katılım antlaşmalarında Topluluk/Birlik yükümlülük ve disiplinlerine 
uyuma ilişkin geçiş düzenlemeleri kapsamında muhtelif esneklik şekilleri, 
genişleme sorunu için çözüm sağlamıştır. Topluluğa/Birliğe katılan yeni üye 
devletler, Topluluk/Birlik müktesebatı ile farklı olan ulusal uygulamalarını 
uzlaştırmak veya ulusal kaygılarını karşılamak için özel düzenleme ve 
muafiyet elde etmiştir.199 Anlaşılacağı üzere, geçiş düzenlemeleri, esnek 
bütünleşme ortaya çıkartan muhtelif hukuki araçlar ile uygulanmaktadır. 
Aşağıda Avrupa Birliği’nin genişleme süreçlerinde Türkiye için AB’nin 
Müzakere Çerçevesi ile öngörülen uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemleri kapsamında özellikle belirtilen 
kişilerin serbest dolaşımı, yapısal politikalar ve tarım üzerinde durulacak ve 
balıkçılık gibi bazı konulardan söz edilecektir. AB’nin tarihsel süreç dikkate 
alınmak suretiyle numaralandırılan veya tarihsel süreç ve coğrafi bölge 
dikkate alınmak suretiyle tanımlanan genişleme süreçleri, genişleme bakış 
açısının ortaya çıkışına göre dikkate alınmıştır. 

2.1.3.1. Birinci Genişleme: İngiltere, İrlanda ve Danimarka 

İngiltere’nin katılım müzakerelerinin temel konusunu tarım oluşturmuş 
ve sorunlu bir konu olarak ortaya çıkmıştır.200 İngiltere’nin üyeliğini 
Fransa’nın 10 yıl süre ile geciktirmesinde, İngiltere’nin EFTA üyeliği ve 
İngiliz Milletler Topluluğu bağlantısının ortak tarım politikası ve Avrupa 
çiftçisi üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin endişeleri etkili olmuştur.201 
İngiltere’nin ortak tarım politikasına ilişkin gerçekçi olmayan istisna 
talepleri konusunda uzlaşma, ancak 1970lerin başında katılım 
müzakarelerinde sağlanabilmiştir.202 

                                                 
198 İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e., s. 34. 
199 Wallace ve Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, a.g.e., s. 21. 
200 Ruano, Lorena, “Institutions, Policy Communities and EU Enlargement: British, Spanish 
and Central European Accession Negotiations in the Agricultural Sector”, Frank 
Schimmelfenning ve Ulrich Sedelmeier (der.), The Politics of European Union Enlargement: 
Theoretical Approaches (Londra, New York: Routledge, 2005), s. 260. Daha fazla bilgi için 
bakınız Ruano, “Institutions, Policy Communities and EU Enlargement: British, Spanish and 
Central European Accession Negotiations in the Agricultural Sector”, a.g.e., s. 260. Birlik 
kurumlarının tasarrufları ve katılım antlaşması metni için bakınız Documents Concerning the 
Accession to the European Communities of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom 
of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Official Journal of 
the European Communities, Special Edition, 27 March 1972. 
201 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 1 ve 2. 
202 Maresceau, “Pre-accession”, a.g.e., s. 10.  
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İngiltere, tarımda 5 yıllık geçiş süresinde tarım ürünlerinde ortak tarım 
politikasının müdahale ve eşik fiyatları dâhil fiyat destek sistemini 
uygulamaya koyacaktı. Bu 5 yıllık geçiş süresinde Yeni Zelanda’dan 
tereyağı ithalatı % 80, peynir ithalatı % 20 ve süt ithalatı % 71 azaltılacaktı. 
Kuzu eti ithalatında, koyun eti ortak piyasa düzenine uygun olarak % 20 
ortak gümrük tarifesi uygulanacaktı. Topluluk bütçesine katkı, % 8,64’ten % 
18,92’ye artacaktı. İngiliz Milletler Topluluğu’ndan ithalatta şeker için 1974 
sonuna ve diğer ürünler için AT’nin Yaoundé Sözleşmesi’ni müzakere 
etmesine kadar mevcut ticaret düzenlemeleri uygulanacaktı. Balıkçılıkta 
İngiltere için ulusal fileto balık miktarını koruyacağı 10 yıllık geçiş süresi ve 
6 millik kıta sahası içinde balıkçılık yapma olanağı olacaktı.203 

İngiltere’nin katılım koşullarını yeniden müzakere etme girişimi 
üzerinde de durmak gerekir. 4 Mart 1974’te İşçi Partisi’nin iktidara gelmesi 
ile İngiltere eski Başbakanı Harold Wilson, katılım koşullarının yeniden 
müzakere edilmesini istemiştir. 1 Nisan 1974’te İngiltere eski Dışişleri 
Bakanı James Callaghan, geçiş düzenlemeleri arasında yer alan Topluluk 
bütçesine katkı açısından İngiltere’nin ikinci en büyük katkı sağlayan üye 
devlet olduğunu ileri sürmüştür. 9-10 Aralık 1974 Paris Zirvesi’ne kadar 
müzakereler, düzeltme mekanizmasına odaklanmıştır. Özellikle Fransa, üye 
devletlerin yaptığı katkıyı alma (juste retour) olasılığı ile bütçe hesaplama 
yönteminin değiştirilmemesi için ısrar etmiştir. Paris Zirvesi’nde düzeltme 
mekanizması kabul edilmiştir. İngiltere’de 5 Haziran 1975 tarihli halk 
oylamasında AET üyeliği lehinde oy kullanılmıştır. İngiltere’de Thatcher 
Hükümeti’nin 1979’da iktidara gelmesi ile konu, tekrar su yüzüne çıkmış ve 
sonraki 5 yıl boyunca devam etmiştir. İngiltere, sonraki 10 yıl boyunca AET 
bütçesinin yapısı hakkında diğer üye devletlerin gündeme getirdiği özel 
konuları kullanmıştır.204 

İrlanda için tarımda 5 yıllık geçiş süresi ve balıkçılıkta ulusal fileto 
balık miktarını koruyacağı 10 yıllık geçiş süresi tanınmıştır. 6 millik kıta 
sahası içinde balıkçılık yapma ve kuzey, doğu ve batı sahillerinin bazı 
kısımlarında 12 millik kıta sahasını koruma izni verilmiştir.205 

                                                 
203 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 34-36 ve 40. Ayrıca bakınız Michalski, 
“The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 282. 
204 Preston, a.g.e., s. 36 ve 37. 
205 Preston, a.g.e., s. 40. Ayrıca bakınız Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 
283. Birlik kurumlarının tasarrufları ve katılım antlaşması metni için bakınız Documents 
Concerning the Accession to the European Communities of the Kingdom of Denmark, 
Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, a.g.e.. 
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Danimarka, katılım müzakerelerinde yabancıların belirli taşınmazları 
edinimi için istisna almanın206 dışında müktesebatı kabul etmiş ve sanayi ve 
tarım ürünlerinin serbest dolaşımı dâhil geçiş süresi talep etmemiştir. 
Katılıma ilişkin referandumda kamuoyu desteğini almak için 1966 
Lüksemburg Uzlaşması kapsamı veto hakkının geçerli olduğuna ilişkin 
beyanda bulunmuştur. Balıkçılıkta ulusal fileto balık miktarını koruyacağı 10 
yıllık geçiş süresi ve 6 millik kıta sahası içinde balıkçılık yapma olanağı 
tanınmıştır.207 

Norveç’in katılım müzakerelerinde tarım ve balıkçılıkta sürekli istisna 
öngörülmemiştir. Balıkçılıkta 1982’den sonra belirsiz süre garanti edilmek 
suretiyle ulusal fileto balık miktarını koruyacağı 10 yıllık geçiş süresi ve 12 
millik kıta sahası tanınmıştır. Tarımda ortak tarım politikasını 
benimsemesinden itibaren 3 yıllık mali destek uygulamasına izin verilmiştir. 
Seyrek nüfuslu kuzey bölgesi, tarım nüfuslu kırsal alan ve balıkçılık yapan 
sahil şeridinde bulunan halk, Topluluk üyeliğine karşı çıkmıştır. 24-25 Eylül 
1972’de yapılan halk oylaması ile % 53,5 ile katılım koşulları reddedilmiştir. 
Topluluk ile serbest ticaret anlaşması müzakere edilmiştir.208 

2.1.3.2. İkinci Genişleme: Yunanistan 

Yunanistan’ın katılım müzakerelerinin temel konusunu, bölünmüş tarım 
arazileri ve emek yoğun yapısı ile tarım oluşturmuştur. Komisyon, üyelik ile 
tarım arazisinin % 10, tarım nüfusunun % 12 ve tarım işletmesinin % 19 
kadar artacağına işaret etmiştir. Akdeniz ürünlerinin baskın olması, özellikle 
meyve, sebze ve zeytinyağı, Fransız ve İtalyan üreticilerinin çıkarlarını 
olumsuz etkilemiştir. Ortak tarım politikası fiyatları için uyum sağlanması, 
üretimin artmasına yol açacaktı. 5 yıllık genel geçiş süresi olmakla birlikte, 
şeftali ve domates ihracatında daha uzun geçiş süresi tanınmıştır. İşçilerin 
serbest dolaşımı, müzakerelerin diğer hassas konusu olmuştur. Bu konuda 
Almanya’nın 12 yıl istemesine rağmen, 7 yıllık geçiş süresi sağlanmıştır.209 

                                                 
206 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., dipnot 10 ve s. 
20. Birlik kurumlarının tasarrufları ve katılım antlaşması metni için bakınız Documents 
Concerning the Accession to the European Communities of the Kingdom of Denmark, 
Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, a.g.e.. 
207 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 40 ve 43. Ayrıca bakınız Michalski, “The 
Enlarging European Union”, a.g.e., s. 282. 
208 Preston, a.g.e., s. 40 ve 44. 
209 Preston, a.g.e., s. 55-58. Ayrıca bakınız Michalski, “The Enlarging European Union”, 
a.g.e., s. 283 ve 284. Birlik kurumlarının tasarrufları ve katılım antlaşması metni için bakınız 
Documents Concerning the Accession of the Hellenic Republic to the European 
Communities, Official Journal of the European Communities, L 291 of 19 November 1979. 



   196

Yunanistan’a Topluluk bütçesine katkı için geçiş süresi tanınmış ve bu 
süre içinde KDV katkısına karşılık geri iade alması öngörülmüştür. 
Yunanistan, üyeliğin ilk yılından itibaren GSMH’nin yaklaşık % 5’i şeklinde 
Topluluk fonlarından yararlanacaktı.210 

Yunanistan, ortaklık anlaşması ile öngörülen sürelerin tamamlanmasını 
beklemeden tam üyelik başvurusu yapmıştır. Bu açıdan ortaklık 
anlaşmasının katılım müzakerelerinde esas alınmasını istemiş olmakla 
birlikte Topluluk, ortaklık ve tam üyeliğin nitel olarak farklı olduğu ve 
katılım müzakerelerinin kendi koşullarına göre şekillenmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. Yunanistan’ın ithalat vergilerinin ortaklık anlaşmasına göre 22 
yıllık sürede kaldırılması talebi, Topluluk tarafından uygun bulunmamış ve 5 
yıllık geçiş süresi tanınmıştır. Geçiş süresi, Topluluk içi ticarette gümrük 
birliği için gümrük vergileri, ortak gümrük tarifesi benimsenmek suretiyle 
üçüncü ülkelere yönelik gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarının aşamalı 
kaldırılmasını kapsamıştır. Topluluk dışı ticarette ortak ticaret politikası için 
gümrük birliğinde öngörülen geçiş süresi kabul edilmiştir.211  

2.1.3.3. Üçüncü Genişleme: İspanya ve Portekiz 

İspanya’nın katılım müzakerelerinde tarım, bu ülkenin Entegre Akdeniz 
Politikası’na ilişkin talepleri ve Fransa’nın tutumu nedeniyle sorunlu 
olmuştur. 29-30 Mart 1985 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi tarafından 
Fransız çıkar gruplarının talepleri geri çevrilmiş ve meyve, sebze, zeytinyağı 
ve şarap için geçiş süresi tanınmıştır. İspanya için en uzun geçiş süresi, 
ihracatının en güçlü olduğu meyve ve sebze sektöründe ve en kısa geçiş 
süresi, ihracatının daha zayıf olduğu süt ürünleri, hayvansal ürünler ve tahıl 
sektöründe gerçekleşmiştir. Geçiş süresinin ilk 4 yılında Topluluk ile tercihli 
ticareti olmayan ülkeler ile aynı muameleye tabi tutulmuştur. Entegre 
Akdeniz Programı’na alınmamıştır. Ortak piyasa düzenine uyum açısından 
yağlı tohumlar, taze meyve ve sebze için 10 yıllık geçiş süresi ve 5 yıllık 
ithalat kontrolleri uygulanmıştır. Topluluk bütçesine katkı sağlama ve 
Topluluk bütçesinden yararlanma, 6 yılda düzenlenecekti. Katkı sağlama ve 
yararlanma arasında farklılık olmayacaktı.212 

                                                 
210 Preston, a.g.e., s. 55-58. Ayrıca bakınız Michalski, “The Enlarging European Union”, 
a.g.e., s. 283 ve 284. 
211 Preston, a.g.e., s. 54 ve 55. 
212 Preston, a.g.e., s. 75, 76, 79, 80, 83 ve 84. Ayrıca bakınız Michalski, “The Enlarging 
European Union”, a.g.e., s. 284 ve 285. Birlik kurumlarının tasarrufları ve katılım antlaşması 
metni için bakınız Documents Concerning the Accession of the Kingdom of Spain and 
Portuguese Republic to the European Communities, Official Journal of the European 
Communities, L 302 of 15 November 1985. 
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İspanya’nın üyeliği konusunda Fransa ve İrlanda’nın ortak balıkçılık 
politikası açısından endişeleri vardı. Bu iki ülke, İspanya’nın balıkçılık 
filosunun Topluluk balıkçılık filosunun % 70’ine ulaşması nedeniyle balık 
tutma kotaları için 10 yıllık geçiş süresi talep etmiştir.213 

İspanya ve Portekiz’in üyeliğini onaylama konusunda Yunanistan, 
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’ndan önemli ölçüde yararlanma talebinde 
bulunmuştur. İspanya ve Portekiz’in üyeliğinden ekonomik ve siyasi açıdan 
yarar bekleyen Almanya’nın Entegre Akdeniz Fonu için Topluluk bütçesine 
katkısını artırması ve bu Fon’dan Yunanistan’ın dolaylı yararlanması, bu 
tıkanıklığı ortadan kaldırmıştır.214 

Portekiz’in katılım müzakerelerinde Komisyon’un görüşünde de 
kaydedildiği üzere, İspanya’nın tersine daha az sayıda sanayi ve tarım 
sektörü, Topluluk açısından tehdit olarak görülmüştür. Portekiz’in temel 
müzakere hedefi, üyelik için Topluluğun yeniden yapılanma desteğini 
sağlamaktı.215 Fransa’nın ortak balıkçılık politikası faslını geçici kapatmayı 
onaylamayı reddetmesi, katılım süreci için ciddi bir tehdit oluşturmuştur.216 
Balıkçılıkta fiyatlar ve gümrük vergilerine uyum için 10 yıllık geçiş süresi 
tanınmıştır. İspanya ile 10 yıllık geçiş süresinde uygulanmak üzere balıkçılık 
politikası ile ilgili ilişkilerini düzenleyen bir anlaşma yapmıştır. Tarımda 
Akdeniz tarım ürünleri için 10 yıla yayılan iki aşamalı geçiş süresi kabul 
edilmiştir. Tarımsal üretimin % 85’i 10 yıllık geçiş süresine tabi kılınmıştır. 
Bu sürenin ilk 5 yılı, pazar yapılarının tesis edilmesi ve sonraki 5 yılı, fiyat 
uyumu ve pazarların açılmasına ayrılmıştır. Topluluk bütçesine katkı 
sağlama ve Topluluk bütçesinden yararlanma, 6 yılda gerçekleşecekti. Net 
yararlanan olacaktı. Topluluk, geçiş süresinde tarımsal yeniden yapılanma 
için 700 milyon ECU mali yardım yapacaktı.217 Portekiz, İspanya gibi 
Entegre Akdeniz Programı’na alınmamıştır.218 

İspanya ve Portekiz için işçilerin serbest dolaşımında 10 yıllık geçiş 
süresi tanınmıştır.219 

                                                 
213 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 7. 
214 Schneider, a.g.e., s. 8. Almanya’nın İspanya ve Portekiz’in üyeliğinden beklentileri için 
bakınız Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., dipnot 12 
ve s. 71.  
215 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 81. Ayrıca bakınız Michalski, “The 
Enlarging European Union”, a.g.e., s. 284 ve 285. Birlik kurumlarının tasarrufları ve katılım 
antlaşması metni için bakınız Documents Concerning the Accession of the Kingdom of Spain 
and Portuguese Republic to the European Communities, a.g.e.. 
216 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., s. 6. 
217 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 83 ve 84.  
218 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 285. 
219 Inglis, “The Accession Treaty and its Transitional Arrangements: A Twilight Zone for the 
New Members of theUnion”, a.g.e., s. 81.  
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2.1.3.4. Dördüncü Genişleme: Avusturya, İsveç ve Finlandiya 

Dördüncü genişleme, küçük, müreffeh, serbest ticaret yapan uzun 
demokrasi geleneği olan homojen ülkeler grubu idi. Komisyon, önceki 
genişlemelere göre yeni üyelerin üstleneceği müktesebatı çok daha açık bir 
şekilde tanımlamıştır. Topluluğun etkinliği ve demokratik güvenirliliği için 
yönetişim konusuna dikkat çekmiştir.220 

Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın katılım müzakerelerinde en hassas 
konu, bu İskandinav ülkelerinde Topluluk’a göre çok daha fazla mali yardım 
verilen tarım olmuştur. Tarım, Finlandiya ve İsveç için kuzey bölgelerine 
nüfus sağlama, Finlandiya için Rusya açısından güvenliği tesis etme221 ve 
Avusturya için dağlık bölgelerde ekonomik faaliyet oluşturma yönünden 
önemli idi.222 

Önceki genişlemelerde ortak tarım politikası için bütünleşme, geçiş 
süresinde aşamalı fiyat yakınlaştırması ve süreci kolaylaştırmaya yönelik 
tarımsal telafi edici tutarlar ile gerçekleştirilmiştir. Bu defa, Avrupa tek 
pazarının uygulanması ve sınır kontrollerinin kaldırılması açısından ortak 
fiyatların, katılımdan itibaren uygulanması ve 5 yıllık geçiş süresinde gelir 
kaybını telafi etmek için çiftçilere doğrudan ödeme şeklinde mali yardım 
yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Finlandiya ile özel durumlara 
ilişkin bir paket üzerinde anlaşma sağlanmıştır.223 

Norveç için temel konu, balıkçılıkta kıta sahanlığının 12 mil ile sınırlı 
olup olmadığı idi. Bu konu, Avrupa Ekonomik Alanı görüşmelerinde de 
soruna ve ikili bir anlaşmaya yol açmıştı. Katılım müzakerelerinde Norveç 
için Portekiz ve İspanya’ya benzer bir geçiş düzenlemesi öngörülmüştür. 
Ortak balıkçılık politikasını benimseme koşulları açısından küskün İspanya, 
balık tutma kotalarının yeniden tahsis edilmesi koşuluyla genişlemeyi 
onaylamıştır.224 Finlandiya ve İsveç için de özel balıkçılık düzenlemeleri 
yapılmıştır.225 

                                                 
220 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 87 ve 99. Ayrıca bakınız Michalski, “The 
Enlarging European Union”, a.g.e., s. 285-287. Birlik kurumlarının tasarrufları ve katılım 
antlaşması metni için bakınız Documents Concerning the Accession of the Republic of 
Austria, the Kingdom of Sweden, the Republic of Finland and the Kingdom of Norway to the 
European Union, Official Journal of the European Union, C 241 of 29 August 1994.  
221 Preston, a.g.e., s. 100. 
222 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 286. 
223 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 104 ve 105. 
224 Preston, a.g.e., s. 105. 
225 Inglis, “The Accession Treaty and its Transitional Arrangements: A Twilight Zone for the 
New Members of the Union”, a.g.e., s. 81.  
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İskandinav ülkeleri için tarım, balıkçılık, bölgesel politika ve ekonomik 
ve sosyal uyum, birbiri ile bağlantılı konulardı. Hedef 1 yapısal fon yardımı 
koşullarına Norveç’te birkaç bölge ve Hedef 1 yapısal fon yardımı 
koşullarına Avusturya’da bir bölge uygun durumda idi. Birlik, konunun 
siyasi ve ekonomik hassaslığını fark etmiş ve kilometre başına 8 kişiden 
daha az nüfus yoğunluğuna sahip bölgeleri kapsayacak şekilde Hedef 6 
oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geçiş düzenlemesi olarak 
uygulanan Hedef 6, 1999’da yapısal fon kapsamına alınmıştır. Genişleme 
için Hedef 6 oluşturulmasını, Preston’a göre, AB açısından bir taviz olarak 
değerlendirmek gerekir.226 

Avusturya, Finlandiya ve İsveç için çevre faslında geçiş düzenlemeleri 
öngörülmüştür. Avusturya için transit taşımacılıkta227 ve İsveç için çiğneme 
tütünün pazarlanmasında istisna tanınmıştır.228 

EFTA genişlemesinde Konsey kararlarında nitelikli çoğunlukta bloke 
edici azınlık oyuna ilişkin kurumsal sorun, Ioannina Uzlaşması ile karara 
bağlanmıştır. Bu uzlaşma, 1996 HAK’ta görüşülecek kurumsal reform 
öncesinde çözüm olmuştur. Parlamento’nun katılım antlaşmasını 
onaylamasının önünü açmıştır. Parlamento, genişlemeye onay vermek için 
Konsey’de nitelikli çoğunluk için kurumsal reform istemiştir.229 

2.1.3.5. Beşinci ve Altıncı Genişleme: Orta ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri, GKRY ve Malta 

12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi ile iki aşamalı 
öngörülen ve 2004 ve 2007 tarihlerinde gerçekleşen beşinci ve altıncı 
genişlemede katılım müzakerelerinde aday ülkelerden 2004’te üye devlet 
olan 10 ülke, Pechstein ve Kubicki’ye göre, geçiş düzenlemesi olarak tüm 
fasıllar için 500 talep sunmuş ve bu talepten 340 talep, tarımı kapsamıştır.230 
Avery’e göre, bu ülkeler için 31 fasıldan 17 fasılda 322 geçiş düzenlemesi 

                                                 
226 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 100, 101 ve 104. 
227 Inglis, “The Accession Treaty and its Transitional Arrangements: A Twilight Zone for the 
New Members of theUnion”, a.g.e., s. 81.  
228 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., dipnot 10 ve s. 20. 
229 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 105 ve 106.  
230 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 252. Birlik kurumlarının tasarrufları ve katılım antlaşması metni için bakınız Documents 
Concerning the Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of 
Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the 
Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic 
to the European Union, Official Journal of the European Union, L 236 of 23 September 2003 
ve Documents Concerning the Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the 
European Union, Official Journal of the European Union, L 157 of 21 June 2005. 
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öngörülmüş ve bu düzenlemelerin üçte ikisi tarım, vergilendirme, çevre ve 
tek pazar için yapılmıştır.231 

Kavalalı’ya göre, beşinci ve altıncı genişlemede geçiş düzenlemeleri, 
yeni üye devletlerin müktesebata uyumunu kolaylaştırmak amacını taşımakla 
birlikte kişilerin serbest dolaşımını sınırlamış ve eski üye devletlere muadil 
önlemleri alabilme olanağını tanımıştır. Kavalalı, 2004’te üye olan 10 ülke 
için 14, 2007’de üye olan Bulgaristan için 10 ve Romanya için 9 fasılda 111 
geçiş düzenlemesi tespiti yapmıştır. Polonya, 50 geçiş düzenlemesi ile ilk 
sırada yer almıştır.232 

Katılım müzakerelerinde en tartışmalı konu, işçilerin serbest dolaşımı 
olmuştur. Üyelik ile birlikte işçilerin serbest dolaşımının başlamasına, 
özellikle Almanya ve Avusturya tarafından itiraz edilmiştir.233 Bu itiraz, bu 
üye devletlerde işçi sendikalarının aksine imalat sanayi ve ticaret 
birliklerinin endişesinden kaynaklanmıştır. Komisyon, ciddi işçi göçü 
beklememekle birlikte, üye devletlerin emek piyasasından tepki olasılığını 
bertaraf etmek istemiştir. Komisyon, 7 yıllık geçiş süresi önermiştir. Bu 
geçiş süresi içinde Komisyon, geçiş süresinin uygulamaya konulmasından 2 
yıl sonra uygulamaya ilişkin raporu esas alarak bir inceleme yapabilecekti. 
Komisyon’un tavsiyesi üzerine Konsey, Parlamento’ya danışmak ve oy 
birliği ile hareket etmek suretiyle geçiş süresini kısaltmaya veya kaldırmaya 
karar verebilecekti. Yeni katılanlar dâhil üye devletler, kontrollerin daha 
fazla yumuşatılması için inceleme talep edebilecekti. Üye devletler, 5 yıllık 
sürenin sona ermesinden sonra korunma önlemi isteyebilecekti. Komisyon 
tarafından emek piyasasında ciddi kötüleşmenin tespit edilmesi halinde, ilgili 
ülke, 2 yıl süre ile ulusal hükümlerini koruyabilecekti. İşçilerin serbest 
dolaşımı, 7 yıllık süreden sonra tüm üye devletlerde gerçekleşecekti.234 

                                                 
231 Avery, Graham, “The Enlargement Negotiations”, Fraser Cameron (der.), The Future of 
Europe, Integration and Enlargement (Londra: Routledge, 2004), s. 56.  
232 Kavalalı, Murat, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci: AB’nin Beşinci Genişlemesine 
İlişkin Katılım Antlaşmalarında Yer Alan Geçiş Düzenlemeleri (Ankara: Devlet Planlama 
Teşkilatı, Şubat 2006), s. 5 ve 8. Beşinci genişlemede geçiş düzenlemelerinin fasıllar ve yeni 
üye devletler itibariyle dağılımı için bakınız Kavalalı, Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci: 
AB’nin Beşinci Genişlemesine İlişkin Katılım Antlaşmalarında Yer Alan Geçiş Düzenlemeleri, 
a.g.e., s. 6 ve 7. 
233 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 252 ve 253 ve Avery, “The Enlargement Negotiations”, a.g.e., s. 48.  
234 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 253 ve 254. Daha fazla bilgi için bakınız Schneider, Conflict, Negotiation and European 
Union Enlargement, a.g.e., s. 24-29 ve Avery, “The Enlargement Negotiations”, a.g.e., s. 48-
50. 
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Komisyon’un önerisi, Konsey tarafından uygun bulunmuş ve aday 
ülkeler için uygulamaya konulmuştur.235 Konsey tarafından uygun bulunan 
Komisyon’un önerisi, aday ülkeler tarafından uygun bulunmamıştır. 
Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder’in imalat sanayi ve ticarette 
serbest dolaşımın kısıtlı olması talebi ise, Komisyon tarafından uygun 
bulunmamıştır. İspanya ve Portekiz için 5 yıldan sonra yapılması öngörülen 
otomatik inceleme ile karşılaştırıldığında, beşinci genişlemede Komisyon’un 
önerisi, çok daha az katı olmuştur. Ayrıca, esnek niteliği nedeniyle 
farklılaştırılmış ikili anlaşmalara olanak tanımıştır.236 

2.1.3.6. Yedinci Genişleme: Hırvatistan 

Hırvatistan’ın katılım müzakerelerinde işçilerin serbest dolaşımında 
geçiş süresi, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile aynı olmuştur. Tarımda 
çiftçilere doğrudan yardım desteği verilmesi, şeker kamışına tarife kotası 
konulması, gıda güvenliği ve bitki ve hayvan sağlığı, balıkçılıkta Akdeniz 
balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, taşımacılıkta denizyolu ve 
karayolu taşımacılığı, vergilendirmede sigaranın vergilendirilmesi ve katma 
değer vergisi için geçiş düzenlemeleri öngörülmüştür.237 

Önceki genişlemelerde olduğu gibi Hırvatistan için ekonomi, iç pazar 
ve adalet ve içişleri için korunma önlemi getirilmiştir. Ekonominin bir 
sektöründe ciddi ve devam eden güçlüklerin veya bir alana ilişkin ekonomik 
durumda ciddi kötüleşmenin olması halinde Hırvatistan ve diğer üye 
devletler ekonomiye ilişkin koruma önlemine başvurabilir. Hırvatistan’ın 
sınır aşan ekonomi faaliyetleriyle ilgili bir sektöründe katılım 
müzakerelerinde üstlendiği taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Avrupa 
Birliği tarafından tek taraflı olarak iç pazar korunma önlemi uygulanabilir. 
Hırvatistan tarafından Lizbon Antlaşması öncesinde ve Lizbon Antlaşması 
ABİA Bölüm 3 Başlık 5 kapsamında Birlik kurumları tarafından benimsenen 
müktesebata uyumda ihmalinin olması veya buna ilişkin doğrudan bir riskin 
bulunması halinde resen veya bir üye devletin talebi üzerine Komisyon 
tarafından adalet ve içişleri korunma önlemi alınabilir. Bu korunma önlemi, 
yargısal işbirliğine halel getirilmeksizin Hırvatistan ve üye devletler 

                                                 
235 Avery, “The Enlargement Negotiations”, a.g.e., s. 49.  
236 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 254 ve 255.  
237 Łazowski, “European Union Do Not Worry, Croatia Is Behind You: A Commentary on the 
Seventh Accession Treaty”, a.g.e., s. 25 ve 29-31 ve dipnot 97-99. Birlik kurumlarının 
tasarrufları ve katılım antlaşması metni için bakınız Documents Concerning the Accession of 
the Republic of Croatia to the European Union, Official Journal of the European Union, L 
112 of 24 April 2012.  
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arasındaki ilişkilerde ilgili hükümlerin ve kararların uygulanmasının geçici 
askıya alınması şeklinde uygulanabilir.238 

2.2. Katılım Antlaşmalarının Kurucu Antlaşmalara Uygunluğu 
Açısından Esnek Bütünleşme 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin genişleme unsurunun ortaya 
çıkmasını sağlayan katılım antlaşmalarında yer alan geçiş düzenlemelerinin 
hukuki sınırları yukarıda incelenmiştir. Katılım antlaşmalarının kurucu 
antlaşmalara uygunluğunun analizi, geçiş düzenlemeleri ile ortaya çıkan 
esnek bütünleşmenin hukuki sınırlarını ortaya koymaktadır. 

Katılım antlaşması, katılım antlaşması metni, katılım belgesi ve nihai 
belgeyi kapsamaktadır. ABA 49. madde uyarınca, üye devletler ve katılım 
sağlayacak ülkeler arasında uluslararası antlaşma niteliği taşımaktadır.239 

Katılım antlaşması, Pechstein ve Kubicki’ye göre, birincil hukuk olması 
ve kurucu antlaşmalar ile eşit düzeyde olması nedeniyle sonraki kanun (lex 
posterior rule) olarak kurucu antlaşmalardan ve üst kanun (lex superior rule) 
olarak Birlik kurumlarının tasarruflarından önce gelmektedir. Katılım 
antlaşması, Pechstein ve Kubicki’ye göre, kurucu antlaşmalarda240 ve 
Tatham’a göre, kurucu antlaşmaların yanı sıra Birlik kurumlarının 
tasarruflarında değişiklik yapmaktadır.241 Hillion’a göre, katılım antlaşması, 
kurucu antlaşmalarda temel değişiklik yapamamaktadır.242 Arsava’ya göre, 
katılım antlaşmasının kurucu antlaşmalarda değişiklik yapacak şekilde 
kurucu antlaşmalara uygun olmaması halinde, birincil hukuk ile birincil 
hukukun çatışması ortaya çıkmaktadır.243 

                                                 
238 Łazowski, a.g.e., s. 36 ve 38. Daha fazla bilgi için bakınız Łazowski, “European Union Do 
Not Worry, Croatia Is Behind You: A Commentary on the Seventh Accession Treaty”, a.g.e., 
s. 36-38.  
239 Hobe ve Bartelt, “International and European Law Aspects of the Eastern Enlargement of 
the European Union”, a.g.e., s. 306 ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 
260. Katılım antlaşmasına ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Tatham, Enlargement of the 
European Union, a.g.e., s. 260 ve 261. 
240 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 241.  
241 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 260. 
242 Hillion, “Widen to Deepen? The Potential and Limits of Accession Treaties to Achieve EU 
Constitutional Reform”, a.g.e., s. 165. Daha fazla bilgi için bakınız Hillion, “Widen to 
Deepen? The Potential and Limits of Accession Treaties to Achieve EU Constitutional 
Reform”, a.g.e., s. 163-165. 
243 Arsava, Füsun, “Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”, 
Uluslararası İlişkiler Dergisi (Cilt 1, Sayı 2, Yaz 2004), s. 20. Daha fazla bilgi için bakınız 
Arsava, “Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”, a.g.e., s. 1-
24.  
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Katılım antlaşmalarının birincil hukuk olması ve uluslararası hukuka 
dayanması nedeniyle244 akit tarafların istemesi halinde, gözden geçirilmesi 
mümkün bulunmaktadır.245 Ancak, üye devletler, üyelik koşullarını yeniden 
müzakere etme konusunda istekli olmamıştır. Üye devletlerden sadece 
İngiltere, 1974-75’de katılım koşullarını yeniden müzakere etmek 
istemiştir.246 Aslında bu olay, Preston’a göre, mevcut üye devletlerin, dâhil 
olunan klüp kurallarını yeniden belirleme yönünde yeni üye devletlerin 
baskısı ile karşılaşmaları olarak da yorumlanmaktadır.247 

Öte yandan, üyelik başvurusu yapan ülkelerin üyelik hakları açısından 
bazı kısıtlamaları kabul etmeye zorlandığı çok sayıda örneğe rağmen, 
Avrupa Birliği, katılım antlaşmaları ile sürekli sınırlama öngörmemiştir. 
Schneider, genişlemenin fayda maliyet dengesi için geçiş sürelerinin yeterli 
olmadığı gerekçesiyle AB üye devletlerinin, yeni üye devletler için 
müktesebattan sürekli istisna talep etmediğini belirtmiştir. Türkiye için AB 
tarafından katılım müzakere sürecinde sürekli istisna öngörülmesinin sorunlu 
bir durum olduğuna dikkat çekmiştir. Geçiş düzenlemeleri ile ortaya çıkan 
farklılaştırılmış üyelik, geçicidir ve müktesebattan sürekli istisna, 
müktesebat ile uyumlu değildir. Buna göre, hukuki açıdan, AB üyeliği, 
hiçbir zaman genişlemenin maliyetlerinden kaçmak için yeni üye devletlerin 
haklarını sınırlayamaz.248 

Pechstein ve Kubicki ve Arsava tarafından katılım antlaşmaları ve 
ekleri ile kurucu antlaşmalar, ekleri ve tadillerinin, birincil hukuk 
kapsamında yer aldığı ve eşit hiyerarşide olduğu belirtilmektedir. Ancak, 
katılım antlaşmalarında olan esnek bütünleşmeye vurgu yapan geçiş 
düzenlemeleri açısından katılım antlaşmalarının ve kurucu antlaşmalar 
karşısındaki durumu hakkında farklı görüşler savunulmaktadır. 

Pechstein ve Kubicki’ye göre, katılım antlaşmalarında geçiş 
düzenlemeleri, kurucu antlaşmalar ile eşit düzeydedir ve antlaşmalara uygun 
olarak Adalet Divanı tarafından incelenemez. Başarılı bir genişleme, Divan 

                                                 
244 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 241 ve Hillion, “Widen to Deepen? The Potential and Limits of Accession Treaties to 
Achieve EU Constitutional Reform”, a.g.e., s. 160.  
245 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 276, Tatham, Enlargement of the 
European Union, a.g.e., s. 263 ve Hillion, “Widen to Deepen? The Potential and Limits of 
Accession Treaties to Achieve EU Constitutional Reform”, a.g.e., s. 160. 
246 Michalski, “The Enlarging European Union”, a.g.e., s. 276 ve Tatham, Enlargement of the 
European Union, a.g.e., s. 267. 
247 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 37. 
248 Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, a.g.e., dipnot 16, s. 
69, 73 ve 187.  
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tarafından gerekli kabul edilen siyasi uzlaşmanın bir göstergesidir. Bu 
nedenle, geçiş düzenlemelerinin hukuki açıdan incelenmesinde bir çıkar 
bulunmamaktadır.249 

Arsava’ya göre ise, katılım antlaşmalarının, kurucu antlaşmalara göre 
daha aşağı hiyerarşide olduğu iddiası, birincil hukukun tanımına 
uymamaktadır. Aynı kategoride yer alan normlar arasında hiyerarşi kabul 
edilmemektedir. Bu nedenle, bir ek metnin, kurucu antlaşma metniyle 
çatışma halinde olması, farklı hiyerarşiye sahip normlar arasında doğan 
çatışma değil, eşit hiyerarşiye sahip normlar arasında doğan çatışma olarak 
kabul edilmektedir.250 

Geçiş düzenlemeleri veya Arsava tarafından bu kapsamda üzerinde 
durulan istisnalar, esnek bütünleşme kapsamına girmektedir. Esnek 
bütünleşme ile istisnalar, son çare (ultima ratio) olarak kabul edilmektedir. 
İstisnalar, kurucu antlaşmaların efendisi olarak üye devletlerin, birincil 
hukuka giren kurucu antlaşmaları birincil hukuk olan ekleri ile değiştirme 
yetkisi ile izah edilmektedir. Birincil hukuk için normlar hiyerarşisinin kabul 
edilmesi, üye devletlerin kurucu antlaşmaların efendisi olma rolünü ortadan 
kaldıracaktır. Birincil hukukun ana metin ve ekleri ile birlikte bir bütün 
oluşturmasından hareketle istisnalar, birincil hukukun temel ilkeleri ve 
politikalarına uyumlu olmalı ve özellikle dört temel özgürlüğü ihlal 
etmemelidir. Aksi halde, eşit hiyerarşiye sahip normlar arasında bir çatışma, 
başka bir anlatımla, birincil hukukun birincil hukukla çatışması sorunu 
ortaya çıkacaktır.251 

Kurucu antlaşmalar ile Birliğin zımmen istinat ettiği ilkeler, ABİA 1-
17. maddeler ile düzenlenmiş olup, hukuken bağlayıcıdır. Bu ilkeler ile 
birincil hukukun düzenlemeleri arasında normatif bir hiyerarşi oluşmaktadır. 
Eşit hiyerarşiye sahip normlar arasındaki çatışmada, bu ilkeler, temel ilke 
olarak esas alınmalıdır. Yazılı temel ilkelerle bağdaşmayan birincil hukuk, 
caiz değildir. Temel ilkelerin normatif üstünlüğü, kurucu antlaşmaların 
normatif temel dayanaklarına aykırı eklerin birincil hukuka aykırılığı 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Adalet Divanı’nın konuya ilişkin 
yaklaşımının anlaşılabilmesi için Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması 
Taslağı’na ilişkin 1991 tarihli görüşünün incelenmesi gerekmektedir. Divan, 
o zamanki AETA 164 ve 238. maddelere istinaden konuya ilişkin görüşünde, 
                                                 
249 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 243.  
250 Arsava, “Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”, a.g.e., s. 
20. Daha fazla bilgi için bakınız Arsava, “Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta 
Normlar Hiyerarşisi”, a.g.e., s. 1-24. 
251 Arsava, a.g.e., s. 20 ve 21. 
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bu anlaşmanın yapılamayacağını belirtmiştir. AET Antlaşması değiştirilse 
bile bu anlaşmanın Topluluk hukuku ile olan uyumsuzluğunun ortadan 
kaldırılamayacağını vurgulamıştır.252 Topluluk temel ilkelerinin, birincil 
hukuk kapsamı diğer düzenlemelere göre öncelik taşıdığını ifade etmiştir.253 

Birincil hukukta normlar arası hiyerarşi ve katılım antlaşmasının kurucu 
antlaşmaları değiştirmesinin mutlak sınırları arasında bağlantı 
bulunmaktadır. Siyasi irade tarafından değiştirilemez olarak kabul edilen 
temel normun diğer normlara göre hiyerarşik önceliğe sahip olması, 
öncelikten istifade eden normun aynı hiyerarşide bulunan norm tarafından 
değişikliğe uğratılmasını önlemekle birlikte bu normun aynı hiyerarşide 
bulunan bir normla kaldırılmasını veya değiştirilmesini önlememektedir. Bir 
başka anlatımla, değiştirilemeyen temel normlar, her çatışma halinde öncelik 
hakkına sahip değildir. Bu noktada, mutlak sınır kabul etmeyenler 
bakımından antlaşma değişikliği, önceliği olan temel ilkeler için de 
geçerlidir. Üye devletlerin kurucu antlaşmaların efendisi olarak temel ilkeleri 
değiştirme hakkı vardır. Bir başka anlatımla, kurucu antlaşmalarda değişiklik 
yapılabilir. Mutlak sınır olduğunu kabul edenler bakımından ölçü, Avrupa 
Birliği’nin belirli ihtiyaçlarıdır. Birliğin ihtiyaçlarına göre esnek 
bütünleşmenin gerekli kıldığı esnek bütünleşme araçları, katılım 
antlaşmasına alınabilir. Her iki durumda da birincil hukukta hiyerarşi sorunu 
çözülmüş olur.254 

Birincil hukuk normları arasında hiyerarşinin reddedilmesi, üye 
devletlerin kurucu antlaşmaların efendisi olma statüsünü hatırlatmakta ve 
onların kendilerini taahhüt altına sokma hakkını saklı tuttuklarını ortaya 
koymaktadır. Eşit hiyerarşiye sahip birincil normları uyuşmazlık halinde 
uyumlu hale getirme ve önceliği tayin etme yetkisi, ABİA 267. maddeye 
istinaden Topluluk hukukunun yorum ve uygulanmasını sağlamada 
yetkisinin kabul edildiği Adalet Divanı’na aittir. Birincil hukukun birincil 
hukuka aykırı olması durumunda, kurucu antlaşmaların ihlalinde kullanılan 
usul uygulanmaktadır. Üye devletlerin kurucu antlaşma ihlaliyle karşı 
karşıya olması halinde, ABİA 258. madde kapsamında Komisyon tarafından 
ihlal davası açılmaktadır. Ulusal mahkemelerin birincil hukukun bir 
normunun hiyerarşik önceliği olan bir diğer normu ihlal ettiği konusunda 
tereddüt etmesi halinde, ABİA 267. madde kapsamında ön karar başvurusu 
yapılmaktadır.255 

                                                 
252 Arsava, a.g.e., s. 21 ve 22.  
253 Arsava, “Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”, a.g.e., s. 
22 ve Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 274. 
254 Arsava, “Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”, a.g.e., s. 22. 
255 Arsava, a.g.e., s. 23. 
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Arsava tarafından ortaya konulduğu üzere, Avrupa Birliği’nin 
genişleme sürecinde yeni üye devletler için geçiş düzenlemeleri, katılım 
antlaşmalarında yer alması nedeniyle tıpkı kurucu antlaşmalar gibi birincil 
hukuka girmektedir. Ancak, Birliğin dayandığı ilkelere göre, geçiş 
düzenlemelerinin, kurucu antlaşmalara uygun olması gerekmekte ve bu 
uygunluk gerekliliği, Adalet Divanı tarafından sağlanmaktadır. 

3. Türkiye - Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Esnek Bütünleşme 

Türkiye - Avrupa Birliği arasında başlayan ortaklık ilişkisi, AB üyeliği 
sürecine girmiştir. Ancak, AB tarafından Türkiye için bu süreçte öngörülen 
çerçeve, AB üyeliği açısından tartışmalara neden olmaktadır. Türkiye ve AB 
açısından öngörü yapılabilmesi için Türkiye - AB arasında mevcut sürecin, 
ortaklık hukuku ve Birlik hukuku açısından incelenmesi gerekmektedir.  

3.1. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklığı  

Türkiye - Avrupa Birliği ortaklığını oluşturan ve gelişmesini sağlayan 
hukuki belgelerin ve bu belgelerden hareketle ortaklığın kapsamının ve 
hukuki kişiliğinin incelenmesi, sonraki değerlendirmeler için yol gösterici 
olmaktadır. 

3.1.1. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku  

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ortaklık, bu ortaklığın hukuki 
belgeleri ve hukuki kişiliğinden hareketle Türkiye için AB üyeliği öngörüsü 
ve Türkiye - AB ortaklığının geliştirilmesi açısından incelenmelidir.  

3.1.1.1. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklığının Hukuki Belgeleri 

Türkiye, 31.07.1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na AETA 
238. maddeye istinaden ortak üyelik başvurusu yapmış, AET Konseyi 
tarafından bu başvuru kabul edilmiş ve 12.09.1963’te Ankara’da Ankara 
Anlaşması imzalanmak suretiyle bir ortaklık rejimi tesis edilmiştir.256 

                                                 
256 Can, Hacı, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, Avrupa 
Çalışmaları Dergisi (Cilt 3, Sayı 1, Güz 2003), s. 20, Reçber, Kamuran, “Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne Üye Adayı Olarak Kabul Edilmesine Hukuksal Açıdan Bir Bakış”, Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi (Cilt 56, Sayı 4, 2001), s. 142, Tezcan, Ercüment, “Türkiye’nin 
Kopenhag Siyasi Kriterlerine Uyumu Sürecinde Yapılan ve Yapılması Gereken Yasal 
Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi (Cilt 11, 
Sayı 1-2, 2003), s. 59, Çalış, Şaban H., Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Kimlik Arayışı, 
Politik Aktörler ve Değişim (Ankara: Nobel, 4. Baskı, Ocak 2008), s. 77, Karluk, Rıdvan, 
Avrupa Birliği ve Türkiye (İstanbul: Beta, 9. Baskı, 2007), s. 438 ve 441, Karluk, Rıdvan, 
Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı? (İstanbul: Beta, 2008), s. 99, 178, 221 ve 222, Özen, 
Çınar ve Hatice Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, Ertan Efegil ve Mehmet S. Erol (der.), Türkiye - AB İlişkileri: Avrupa’nın 
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Ankara Anlaşması, hazırlık, geçiş ve son dönem olarak planlanmıştır. 
Ankara Anlaşması’nın çerçeve anlaşma olması nedeniyle Anlaşma ile 
oluşturulan ortaklık, Katma Protokol ve 1/95 sayılı Karar başta olmak üzere 
Ortaklık Konseyi Kararları ile detaylandırılmıştır. Katma Protokol ile 
Türkiye ve Topluluk arasında geçiş döneminin ayrıntıları ve gümrük 
birliğinin kurulması için ilkeler, usuller ve takvim ortaya konulmuştur. 1/95 
sayılı Karar ile Türkiye ve Topluluk arasında son dönemde uygulanacak 
kurallar tespit edilmiştir. Son dönem, Ankara Anlaşması’nda öngörüldüğü 
şekliyle Türkiye - AT arasında gümrük birliğinin tesis edilmesinden tam 
üyeliğe kadar olan dönemdir.257 

Ankara Anlaşması, 28. maddesine istinaden tam üyeliğe götüren 
ortaklık anlaşması olarak görülmektedir. Madde ile Topluluğu kuran 
Antlaşma’dan doğan yükümlülüklerin Türkiye tarafından karşılanması 
halinde, akit tarafların, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını incelemesi 
öngörülmektedir. Ortaklık ilişkisi, taraflar arasında ekonomik ilişkilerin 
artması ile ekonomik bütünleşmenin sağlanması ve siyasi bütünleşmeye 
gidilmesi süreci olarak düşünülmüştür. Bu süreç, Türkiye’nin üyeliğe 
hazırlık aşaması olacaktır. Ancak, maddenin hukuki bağlayıcılığı konusunda 
görüş ayrılığı vardır. Bu madde, Türkiye tarafından ortaklık ilişkisinin tam 
üyeliğin ön aşaması olarak savunulurken, Topluluk tarafından 
yükümlülüklerin karşılanması koşulu ile incelenmesi gereken üyelik olanağı 
olarak görülmektedir.258 

Karluk’a göre, Ankara Anlaşması’nın taraflara fesih hakkı tanımaması 
ve yürürlük süresi öngörmemesi nedeniyle amaçları gerçekleşene kadar 
uygulamada kalması gerekir.259 Arat’a göre, 28. madde ile taraflara, zamanı 
geldiğinde ve şartları oluştuğunda, yerine getirilmesi gereken bir 
yükümlülük verilmektedir. Taraflar, bu sonucun ortaya çıkmasını mümkün 
kılacak şartların oluşmasına engel olmamak ve oluşmasını sağlayacak 
önlemleri almak ile yükümlüdür. Dibacede niyet bildirimi yer alırken, 28. 
maddede üyeliğin ön şartları hüküm olarak yer almıştır.260 

                                                                                                                   
Genişlemesi, Müzakere Süreci ve Batılılaşma Sorunsalı (Ankara: Orion Yayınevi, 2007), s. 
233 ve 234 ve Blockmans, “Consolidating the Enlargement Agenda for South Eastern 
Europe”, a.g.e., s. 61.  
257 Can, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, a.g.e., s. 25 ve 
27 ve Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 236, 237 ve 245.  
258 Can, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, a.g.e., s. 21 ve 
22 ve Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 236.  
259 Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı?, a.g.e., s. 101 ve 179. 
260 Arat, Tuğrul, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliğinin Yeri”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt 44, Sayı 1-4, 1995), s. 589 ve 590. Ankara 
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Çalış’a göre, 28. madde ile üyelik, hedef olarak belirtilmiştir. 
Türkiye’nin Topluluğa otomatik biçimde üye olması düzenlenmemiştir. 
Anlaşma ile üyelik değil, gümrük birliği öngörülmüştür.261 Özen ve Yazgan 
tarafından desteklenen Can’a göre, 28. madde, hukuki yönden bağlayıcı 
olarak değil, siyasi hedef olarak alınmalıdır. Anlaşma’nın dibacesinde 
ortaklığın Türkiye’nin Topluluğa üye olarak katılmasını kolaylaştıracağı 
ümit edilmektedir.262 Reçber ise, 28. maddenin ABA 49. madde ile birlikte 
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.263 

3.1.1.2. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklığının Hukuki Kişiliği 

Türkiye - Avrupa Topluluğu ortaklığını belirleyen ve AET 
Antlaşması’nın hükümlerini esas alan Ankara Anlaşması, ortaklığın hukuki 
kişiliğine dair bir hükmü düzenlememiştir. Bu yüzden, ortaklığın uluslararası 
örgüt olarak mı yoksa sözleşme ilişkisi olarak mı değerlendirilmesi önemli 
olmaktadır.264 

Can’a göre, Adalet Divanı ve öğretideki baskın görüş, Ankara 
Anlaşması’nın ortaklığın hukuki kişiliğine dair hüküm içermemesi nedeniyle 
ortaklığı uluslararası örgüt olarak kabul etmemektedir. Bu görüşe göre, 
ortaklık, uluslararası ilişkilerde kendisi ve tarafları için bağımsız karar 
alabilecek ve sorumluluk taşıyabilecek yetkilere sahip değildir. Ortaklık 
anlaşması, Avrupa Birliği ve ilgili ülke arasında devletlerarası kurumsal yapı 
oluşturmayan bir uluslararası sözleşmedir. Ortaklığın kurumları, akit 
tarafların beraberce karar aldıkları sözleşme organlarıdır. Haklar ve borçlar, 
ortaklık için değil, akit taraflar için doğmaktadır. Öğretideki azınlık görüşü 
ise, uluslararası örgütlerin niteliklerinden hareketle ortaklığın hukuki kişiliği 
olduğu görüşünü ileri sürmektedir.265 

Can, uluslararası örgütlerin tanımı ve niteliklerinden hareketle Türkiye - 
Avrupa Topluluğu ortaklığını uluslararası örgüt olarak görmektedir. 
Ortaklığın kuruluşu, uluslararası sözleşmeye dayanmaktadır. Kurumsal 

                                                                                                                   
Anlaşması’nın 28. maddesinin yorumlanmasına ilişkin daha fazla bilgi için bakınız Arat, 
“Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliğinin Yeri”, a.g.e., s. 589-
592. 
261 Çalış, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Kimlik Arayışı, Politik Aktörler ve Değişim, 
a.g.e., s. 112 ve 113.  
262 Can, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, a.g.e., s. 22 ve 
Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 236.  
263 Reçber, Kamuran, “14.12.2007 Tarihli Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesinin Türkiye - AB 
İlişkilerine Etkisi”, Global Strateji (Yıl 4, Sayı 14, Yaz 2008), s. 72.  
264 Can, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, a.g.e., s. 32. 
265 Can, a.g.e., s. 33. 
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yapısı, uluslararası örgütlere benzemektedir. Ortaklık, görevlerini yerine 
getirmek için hukuk kuralı ihdas etmeye yetkili Ortaklık Konseyi’ni 
kurmuştur. Bu niteliklerinden dolayı ortaklık, kesin olarak uluslararası ticari 
sözleşmelerden ayrılmaktadır.266 

Ortaklık ilişkisini belirleyen Ankara Anlaşması, ortaklığın hukuki 
kişiliğine dair hüküm öngörmemekle birlikte Ortaklık Konseyi’ne görev ve 
yetkiler vermek suretiyle ortaklığın tarafları arasındaki ilişkide hukuki 
kişiliğe sahiptir. Ancak, bu ortaklığın kurumsal yapısı, yeterli düzeyde işlev 
görememektedir. Yine, Anlaşma’nın yorumlanması ve uygulanmasında 
taraflar arası uyuşmazlıkları çözecek bir yargısal yapısı yoktur. Sorunların 
çözümü, tümüyle tarafların iyi niyeti ve dürüstlüğüne terk edilmiştir. 
İşçilerin serbest dolaşımının gerçekleştirilememesi, bunun örneğidir.267 

3.1.2. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Süreci 

Türkiye - Avrupa Birliği ortaklık sürecinin gelişimi, mevcut duruma 
ilişkin yapılacak tespitler için gerekmektedir.  

3.1.2.1. Tam Üyelik Başvurusunu Takiben Gümrük Birliğinin 
Tamamlanması 

Türkiye, Ankara Anlaşması’nın 28. maddesi ile öngörülen dönemlerin 
sona ermesini beklemeden 14.04.1987’de tam üyelik için başvuru yapmıştır. 
AKÇT, AAET ve AET için üyelik başvurusu, reddedilmemekle birlikte 
olumlu yanıt ile de sonuçlanmamıştır.268 Komisyon, Türkiye’nin üyelik 
başvurusu için 18.12.1989 tarihli görüşünde (avis), Türkiye’nin üyelik için 
uygun (eligibilité) ve katılım için aday ülke (candidat à l’adhésion) 
olduğunu vurgulamıştır.269 Türkiye ile üyelik müzakereleri için engelleri 
sıralamış270 ve Konsey’e müzakerelerin başlatılmamasını önermiştir. 
Türkiye’nin stratejik önemini vurgulamış ve Türkiye - Topluluk ilişkilerini 
ileri götürecek ve ortaklığı geliştirecek önerilerin hazırlanması gerektiğinin 
altını çizmiştir. Ortaklık ilişkisinin geliştirilmesi için 1995 itibariyle gümrük 

                                                 
266 Can, a.g.e., s. 34. Türkiye - AT ortaklığının hukuki niteliğine ilişkin daha fazla bilgi için 
bakınız Arat, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliğinin Yeri”, 
a.g.e., s. 594-596 ve Can, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki 
Çerçevesi”, a.g.e., s. 32-38. 
267 Can, a.g.e., s. 43.  
268 Reçber, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üye Adayı Olarak Kabul Edilmesine Hukuksal 
Açıdan Bir Bakış”, a.g.e., s. 142.  
269 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 240.  
270 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 241, Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 145 ve 146 ve 
Blockmans, “Consolidating the Enlargement Agenda for South Eastern Europe”, a.g.e., s. 61.  
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birliğinin tamamlanması ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde 
durmuştur.271 

18.12.1989 tarihli Komisyon görüşünü takiben 05.02.1990’da Konsey, 
tam üyelikten söz etmeden Komisyon’dan Türkiye ile işbirliğini 
güçlendirecek öneriler hazırlamasını istemiştir.272 Komisyon’un “Matutes 
Paketi” olarak anılan 12.06.1990 tarihli önerileri, gümrük birliğini 
tamamlama, sanayi ve teknoloji işbirliğini artırma, mali işbirliğini 
canlandırma ve siyasi işbirliğini sağlamaktan ibarettir.273 Türkiye, 
Toplulukla bütünleşme amacından uzaklaşmamak ve Topluluğun genişleme 
stratejisi içinde yer almak için gümrük birliğini tamamlama hedefine 
yönelmiştir. 1992’de başlayan gümrük birliğini tamamlama çalışmaları 
sonucunda 06.03.1995 tarihli 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kabul 
edilmiştir.274 

3.1.2.2. Tam Üyelik Yerine Stratejik Ortaklık ve Özel İlişkiler 

Türkiye’nin tam üyelik başvurusuna ilişkin Komisyon’un 1989 tarihli 
görüşü, Türkiye - Avrupa Topluluğu ilişkilerinde tam üyelik tartışmalarını 
Topluluk açısından sona erdirmiştir. Topluluk tarafından tam üyelik yerine 
ortaklık çerçevesinin geliştirilmesi ve Türkiye ile yakın ilişkiler kurulması 
üzerinde durulmuştur. Tam üyelikten ziyade stratejik ortaklık (partenariat 
stratégique), özel ilişkiler (relations spéciales), gibi ifadelerden söz 
edilmeye başlanmıştır. Komisyon, görüşünde, gümrük birliğinin tam üyeliği 
kolaylaştıracağı veya tam üyelik müzakerelerine başlanacağına dair bir ifade 
kullanmamıştır. Tam üyelik süreciyle gümrük birliği arasındaki ilişki 
kopartılmak ve Ankara Anlaşması unutturulmak istenmiştir.275 

Türkiye’nin tam üyelik başvurusuna ilişkin Komisyon’un 1989 tarihli 
görüşü sonrasında Komisyon’un Matutes Paketi ile Avrupa Topluluğu, 
Türkiye ile ilişkilerini tam üyelik dışında bir ortaklık ilişkisi üzerine 
oturtmaya çalışmıştır.276 24-25 Haziran 1994 tarihli Korfu Avrupa Konseyi 
tarafından Ortaklık Anlaşması’nın öngördüğü tam üyelikten söz edilmeden 
gümrük birliğinin tamamlanması için Ortaklık Konseyi’nin toplanması 

                                                 
271 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 242 ve Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 146.  
272 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 243.  
273 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 243 ve Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, a.g.e., s. 444.  
274 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 244 ve 245.  
275 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 242 ve 243.  
276 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 243.  
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istenilmiştir. Türkiye, 1997’ye kadar gümrük birliğinin tamamlanması 
açısından değerlendirilmiş ve genişleme kapsamında anılmamıştır.277 

Avrupa ailesinin doğal bir parçası olmaktan çok Avrupa için önemli bir 
ortak olarak tanımlanmıştır. Önemli bir komşu olarak görülmekle birlikte 
başka bir bölge içinde anılmıştır. Türkiye’yi kapsayan genişleme ile 
Avrupa’nın yeniden birleşmesi yerine Türkiye’nin Avrupa Birliği için 
önemine vurgu yapılmıştır. Laik bir ülke olarak hassas bölgede değerli 
komşu olarak görülmüştür. Komisyon üyelerinin beyanlarında278 ve Avrupa 
Konseyi sonuçlarında, orta ve doğu Avrupa ülkelerini üyeliğe hazırlayacak 
öneriler yapılırken, Türkiye’ye değinilmemiş veya jeo-stratejik önemi 
vurgulanmak suretiyle üst seviyede siyasi diyalog kurulması, işbirliğinin 
güçlendirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve gümrük birliğinin 
tamamlanmasından söz edilmiştir. Tam üyelik potansiyeline sahip aday ülke 
olmaktan çok stratejik öneme sahip ve Birliğin dış çemberinde yer alan ortak 
olarak görülmüştür. Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin genişleme başlığında 
üyeliğe hazırlanmaları tartışılırken; Türkiye, dış ilişkiler başlığında279 
Akdeniz politikasında veya Rusya, Ukrayna, gibi komşu ülke olarak yer 
almış280 ve ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi ve insan hakları 
alanında iyileştirme yapılması çerçevesinde alınmış veya adı bile 
anılmamıştır.281 

3.1.2.3. Yeni Adaylık Statüsü ve Katılım Öncesi Strateji 

12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi sonuçları ile 
Türkiye’nin tam üyelik başvurusuna ilişkin Komisyon’un 1989 tarihli 
görüşünden itibaren Avrupa Birliği’nin açıkça dile getirmeden sürdürdüğü 
strateji, belirgin hale gelmiştir. GKRY dâhil 11 ülkeden üyeliğe aday ülke 
olarak bahsedilirken, Türkiye için adaylık282 yerine Komisyon tarafından 

                                                 
277 Lundgren, Åsa, “The Case of Turkey: Are Some Candidates More “European” than 
Others?”, Helene Sjursen (der.), Questioning EU Enlargement: Europe in Search of Identity 
(Londra, New York: Routledge, 2006), s. 126.  
278 Sjursen, Helene, “Introduction”, Helene Sjursen (der.), Questioning EU Enlargement: 
Europe in Search of Identity (Londra, New York: Routledge, 2006), s. 12 ve 13. Komisyon 
üyeleri Van Den Broek ve Verheugen tarafından Türkiye ile ilgili yapılan muhtelif beyanlar 
için bakınız Sjursen, “Introduction”, a.g.e., s. 12 ve 13. 
279 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 243, 244 ve 246.  
280 Lundgren, “The Case of Turkey: Are Some Candidates More “European” than Others?”, 
a.g.e., s. 127.  
281 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 246. Avrupa Konseyi toplantılarında Türkiye ile ilgili değerlendirmeler için 
bakınız Lundgren, “The Case of Turkey: Are Some Candidates More “European” than 
Others?”, a.g.e., s. 126 ve 127. 
282 Özen ve Yazgan, Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 247 ve 248.  
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Gündem 2000’de kullanılan katılım için uygun (eligibility for accession) 
ifadesi tercih edilmiştir.283 Genişleme sürecinin 10 orta ve doğu Avrupa 
ülkesi ve GKRY ile başlatılması öngörülmüştür. Türkiye İçin Avrupa 
Stratejisi ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını sağlayacak siyasi ve 
ekonomik koşulların yerine getirilmediği belirtilerek, Türkiye’nin genişleme 
sürecine alınmayacağı ifade edilmiştir. Türkiye’nin katılım sürecine 
hazırlanması önerilmiştir. Türkiye’nin adaylık statüsü bile tartışmalı hale 
gelmiştir. Yine, Türkiye’nin önüne ilk defa GKRY ve Türk - Yunan ikili 
sorunları da ön koşul olarak getirilmiştir.284 

Türkiye’nin 12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi 
sonuçlarına tepkisi üzerine 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Avrupa 
Konseyi sonuçları ile Türkiye’nin 12 aday ülke ile eşit düzeyde tam üyeliğe 
aday ülke olduğu ve katılım öncesi strateji kapsamında yer alacağı 
belirtilmiştir.285 Aday ülkelerin eşit şartlar ile katılım sürecine alınacağı, 
ulaştıkları düzeye göre katılım müzakerelerinin başlatılacağı ve üyeliğin 
sağlanacağı ifade edilmiştir. Komisyon’dan Türkiye için katılım öncesi 
strateji ile katılım ortaklığı belgesi ve adaylık sürecinde kullanılacak mali 
yardımların hukuki alt yapısını oluşturacak çerçeve tüzüğün hazırlanması 
talep edilmiştir. Türkiye dışında diğer aday ülkelerle müzakerelerin 
başlatılması kararı alınmıştır.286 

Helsinki Avrupa Konseyi sonrası Türkiye İçin Katılım Öncesi Strateji 
ile Lüksemburg Avrupa Konseyi sonrası Türkiye İçin Avrupa Stratejisi, 
farklı içeriğe sahiptir. Bu iki belgede, Türkiye için çok farklı Avrupa 
geleceği vardır. Lüksemburg sonrası strateji, ortaklığın geliştirilmesi 
hedefini ortaya koyarken, Helsinki sonrası strateji, Türkiye’ye tam üyelik 
bakış açısı sunmuştur.287 

Helsinki Avrupa Konseyi sonrasında geliştirilen katılım öncesi strateji 
ile iki belge hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi, 26.02.2001 tarihli Katılım 

                                                 
283 Lundgren, “The Case of Turkey: Are Some Candidates More “European” than Others?”, 
a.g.e., s. 127.  
284 Özen ve Yazgan, Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 247 ve 248.  
285 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 248 ve 249, Maresceau, “Pre-accession”, a.g.e., s. 38, Smith, “The 
Evolution and Application of EU Membership Conditionality”, a.g.e., s. 132, Lundgren, “The 
Case of Turkey: Are Some Candidates More “European” than Others?”, a.g.e., s. 127 ve 137, 
Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 151 ve Blockmans, “Consolidating the 
Enlargement Agenda for South Eastern Europe”, a.g.e., s. 62.  
286 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 250.  
287 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 250.  
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Öncesi Strateji Çerçevesinde Türkiye’ye Yapılacak Yardımlar ve Özellikle 
Katılım Ortaklığının Oluşturulması Hakkında Konsey Tüzüğü ve ikincisi, 
08.03.2001 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Oluşturulan Katılım Ortaklığının 
İlkeleri, Öncelikleri, Orta Vadeli Hedefleri ve Koşulları Hakkında Konsey 
Kararı’dır.288 Bu belgelerden birincisi, katılım öncesi stratejinin ve katılım 
ortaklığının hukuksal zeminini hazırlamıştır. İkincisi ise, bu hukuksal 
zeminde katılım ortaklığının ayrıntılarını belirlemiştir. Birinci belge, 
“Çerçeve Tüzük” ve ikinci belgenin eki ise, “Katılım Ortaklığı Belgesi” 
olarak anılmaktadır.289 

Mart 2001’de kabul edilen Katılım Ortaklığı, Kopenhag kriterlerine 
uygun olarak Türkiye’nin yerine getirmesi gereken kısa ve orta vadeli 
öncelikleri saptamıştır. Türkiye’nin Katılım Ortaklığı’na ilişkin belgenin 
gereklerini kabul ettiği ve bu gerekleri ulusal hukuk düzenine taşıdığını ifade 
eden “Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program” adı altında 
Ulusal Program, Türkiye tarafından 2001 yılında hazırlanmış ve 19.03.2001 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.290 Katılım Ortaklığı, 
2003, 2006 ve 2008 yıllarında gözden geçirilmiş ve Katılım Ortaklığı ile 
uyumlu Ulusal Program hazırlanmıştır. 

3.1.2.4. Müzakere Çerçevesi’nin Kabul Edilmesi 

Lüksemburg ve Helsinki Kararları, aday ülke ile katılım müzakerelerine 
başlanabilmesi için siyasi kriterlere tam uyum sağlanması koşulunu 
getirmiştir. Diğer iki kriter, müzakere sürecinde yerine getirilebilecektir. 
Türkiye, 2001 seçimlerinden sonra Avrupa Birliği’ne tam üyelik çabası içine 
girmiştir. 1995’den itibaren teknik alanlarda ortaklık ilişkisi ile yürütülen 
hukuki değişim, siyasi reform sürecine dönüşmüştür. Müzakerelere 
başlanabilmesi için ön koşul olarak ortaya konan Kopenhag siyasi 
kriterlerine uyum sağlamak ve Katılım Ortaklığı’na ilişkin belgeler ile 
Türkiye’den istenen düzenlemeleri yapmak amaçlanmıştır. 2001-2004 
sürecinde iki anayasal reform olmak üzere sekiz yasal uyum paketi kabul 
edilmiştir.291 

Komisyon, 2002 İlerleme Raporu ile Aralık 2004 tarihli Avrupa 
Konseyi tarafından 2004 İlerleme Raporu’na göre katılım müzakerelerine 

                                                 
288 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 250 ve 251 ve Maresceau, “Pre-accession”, a.g.e., s. 39.  
289 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 251.  
290 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 251 ve 256.  
291 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 252, 256 ve 257. Türkiye’de gerçekleştirilen reform sürecine 
ilişkin değerlendirmeler için bakınız Avcı, “Turkey’s EU Politics: Consolidating Democracy 
through Enlargement?”, a.g.e., s. 67-76. 



   214

başlama kararının alınmasını önermiştir. Komisyon, 2003 Strateji Belgesi ile 
de Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi tarafından Türkiye ile müzakerelerin 
başlamasına ilişkin kararın alınacağını tekrar etmiştir. 16-17 Aralık 2004 
tarihli Brüksel Avrupa Konseyi, Komisyon’un raporu ve tavsiyesini esas 
almak suretiyle Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar 
vermesi halinde müzakerelere gecikmeksizin başlama kararı almıştır.292 

Komisyon, 2004 yılında Türkiye için üç belge hazırlamıştır. Bu 
belgelerden ilki, 2004 İlerleme Raporu’dur. İkincisi, “Türkiye’nin AB’ye 
Katılıma Doğru İlerleyişine İlişkin Komisyon Tavsiyesi” başlıklı belgedir. 
Komisyon, “Tavsiye Kararı” olarak anılan bu belgede, Türkiye’nin 
Kopenhag siyasi kriterleri açısından yeterli düzeye geldiğini belirtmiş ve 
Konsey ve Parlamento’ya katılım müzakerelerine başlanmasını önermiştir. 
Üçüncüsü ise, “Türkiye’nin Üyelik Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar” 
başlıklı Komisyon tarafından Parlamento’nun talebi ile Türkiye için 
hazırlanan belgedir. “Etki Raporu” olarak anılan bu belgede, Komisyon, 
Türkiye’nin tam üyeliğinin Avrupa Birliği için sorun olacak alanları 
üzerinde durmuştur.293 

Komisyon’un raporu ve katılım müzakerelerine başlama tavsiyesine 
uygun olarak, 16-17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi, Türkiye ile 
müzakerelerin başlaması kararını almıştır. Avrupa Konseyi, Komisyon’dan 
Türkiye için 3 Ekim 2005 tarihine kadar müzakere çerçevesini hazırlamasını 
istemiş ve müzakerelerin esaslarından söz etmiştir.  

Türkiye, katılım müzakerelerine hukuken başlamakla birlikte fiilen 
başlamak için Müzakere Çerçevesi’nin kabul edilmesini beklemiştir. Türkiye 
için Müzakere Çerçevesi, önce üye devletler arasında sonra genel olarak 
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında görüşülmüştür. Sorunların 3 Ekim’i 4 
Ekim’e bağlayan gece yarısı aşılması ile Müzakere Çerçevesi kabul 
edilmiştir. Bu belge, AB’nin belgesi olduğu için Türkiye’nin hukuken onayı 
söz konusu değildir. Ancak, Türkiye’nin müzakerelere başlamayı kabul 
etmesi için AB içinde hazırlanan belgenin fiilen Türkiye tarafından kabul 
edilmesi gerekmiştir. Bu durum, müzakere sürecinde Türkiye’nin, AB’nin 
siyasi olarak tek taraflı dayatmalarını koşulsuz kabul etmek durumunda 
olmadığını göstermesi açısından önemlidir.294 

                                                 
292 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 260.  
293 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
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Brüksel Avrupa Konseyi’nin sonuçlarına göre Türkiye tarafından 
katılım müzakerelerinin fiilen başlamasından önce Ankara Anlaşması’nı 10 
yeni üye devleti kapsayacak şekilde genişleten Protokol’ün bu üye devletler 
ile imzalanması taahhüt edilmiştir. “Uyum Protokolü” olarak anılan 
Protokol, 29.07.2005’de imzalanmıştır. Ancak, Türkiye, GKRY’nin tüm 
adanın tek yetkili hükümetiymiş gibi bir fiili durumun ortaya çıkmasını 
önlemek için Uyum Protokolü’ne ek bir bildiri de yayınlamıştır. Bu bildiri 
ile Türkiye, bu imzanın GKRY’ni tanıma anlamına gelmeyeceğini ve 
Türkiye’nin 1960 Garanti, İttifak ve Kuruluş Anlaşması’ndan kaynaklanan 
hak ve mükellefiyetlerine halel getirmeyeceğini açıkça beyan etmiştir. 
Bildiri ile Türkiye, GKRY’ni sadece ara bölgenin güneyinde kalan topraklar 
üzerinde hukuksal ve idari yetki ve kontrole sahip olarak kabul etmektedir. 
Bu anlamda, GKRY, KKTC halkını temsil etmemektedir. Bu bildiriye 
Avrupa Birliği tarafından karşı bir bildiri ile yanıt verilmiş ve Türkiye’nin bu 
bildirisinin tanınmadığı ifade edilmiştir.295 

3.1.2.5. Tam Üyelik Müzakere Süreci, Siyasi Sorunlu Alanlar ve 
Müzakere Sürecinin Tıkanması 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında katılım müzakereleri, yukarıda 
belirtildiği üzere, AB tarafından Türkiye için Müzakere Çerçevesi’nin kabul 
edilmesinden sonra fiilen başlamıştır. Katılım müzakerelerinin başlamasında 
etkili olan Komisyon’un 2004 İlerleme Raporu, ikili bir nitelik taşımaktadır. 
Komisyon eski Başkanı Romano Prodi, raporun açıklanmasından sonra 
yapılan basın toplantısında, “nitelikli evet (qualified yes)” ifadesini 
kullanmıştır. Prodi’ye göre, Komisyon’un, Avrupa Konseyi’ne katılım 
müzakerelerine başlanmasını önermesi, diğer adaylar için yapılan olumlu 
önerilerden farklıdır. Rapor, Türkiye’de son yıllarda kaydedilen gelişmeleri 
överken, devam eden sorunların altını çizmiştir. Raporun ikili bir nitelik 
taşımasının nedeni, raporda belirtilen devam eden sorunların, kaydedilen 
gelişmeler kadar önemli ve gelecekte sorun yaratabilecek olmasıdır. Ancak, 
raporun ikili nitelik taşımasının nedenleri, raporda yazılı olmayan 
nedenlerdir. Komisyon’un raporu hazırlama ve onaylama sürecinde, bazı üye 
devletlerde Türkiye ile ilgili sert tartışmalar olmuştur. Bunlardan en 
önemlisi, Fransız halkı ve Fransa Hükümeti’nin konuya yaklaşımıdır. 
Fransız kamuoyu, Türkiye tartışması ile Anayasal Antlaşma Taslağı’nın 
onay süreci arasında bağlantı kurmuştur.296 

Komisyon’un 2004 İlerleme Raporu’nda belirtilen devam eden 
sorunlar, Katılım Ortaklığı’na ilişkin belgelerde bahsedilen konulardır. 12-13 
Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Avrupa Konseyi sonuçları ile katılım 

                                                 
295 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 271.  
296 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 261 ve 262.  
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müzakerelerinin başlaması, taraflar arasında siyasi kriterler ile ilgili 
ihtilafların çözüldüğü anlamına gelmeliydi. Komisyon’un, bu konuları 
müzakerelere başlanması tavsiyesi ile tekrar etmesi ve daha açık 
tanımlaması, müzakerelerin başlaması ile Katılım Ortaklığı’na ilişkin 
belgelerde yer alan siyasi konuların çözülmediği mesajı olmaktadır.297 
Türkiye’den devam eden sorunlar olarak tanımlanan ulusal güvenlik, askeri, 
insan hakları, azınlık hakları ve yargı alanlarında reform yapması 
istenilmektedir. Bu konular, Kopenhag siyasi kriterlerine girmediğinden, bir 
çifte standart vardır. Bunun en iyi örneği, azınlık haklarıdır. Azınlık 
haklarının, bireysel hak mı yoksa grup hakkı mı olduğu veya milliyete ve 
vatandaşlığa mı yoksa bireysel insan haklarına mı dayalı olduğu soruları 
yanıtlanmalıdır. Siyasi kriterlerin belirsizliğine rağmen, bu kriterlerin 
karşılanmadığını saptamada, önceki genişlemelerde olduğu gibi Avrupa 
Birliği’nin sağduyulu hareket etmesi, güvenilirliği açısından önemlidir.298 

Aynı toplantıda, Komisyon’un genişlemeden sorumlu üyesi Günter 
Verheugen, katılım müzakere sürecine yönelik önemli bir tespit yapmıştır. 
Verheugen’e göre, Türkiye ile müzakerelere başlanması, kısıtlı ve 
yönetilebilir risklere sebep olurken; Türkiye’nin müzakere sürecinin dışında 
tutulması, daha fazla yönetilemeyen ve tehlikeli sonuçlar doğurabilen riskler 
yaratabilir. Bu bakış açısı ile Komisyon, Türkiye’ye özgü yeni bir müzakere 
süreci ortaya koymuştur.299 Bu müzakere süreci, Türkiye’nin üyeliğinin olası 
olumsuz sonuçlarına ilişkin birkaç üye devletin kaygısı ile şekillenmiştir.300 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri, fiilen tarama 
toplantıları ile başlamış; ilk tarama toplantısı, 20.10.2005’de “Bilim ve 
Araştırma” faslı için ve son tarama toplantısı, 13.10.2006’da “Yargı ve 
Temel Haklar” faslı için yapılmıştır. 12.06.2006’da HAK’ta müzakereler, 
“Bilim ve Araştırma” faslı ile başlamıştır. 11 Aralık 2006 tarihli Konsey 
kararı ile Ek Protokol’ün tam olarak uygulanması şartına bağlı olduğu 
gerekçesiyle 8 faslın müzakerelere açılmaması ve müzakerelere açılan 
fasılların geçici olarak kapatılmaması öngörülmüştür.301 Fransa, 2007’de 
                                                 
297 Özen ve Yazgan, a.g.e., s. 263.  
298 Wiener, Antje, “The Constitution of Europe: Assessing European Constitutionalism in the 
Light of Turkish Accession”, Nanette Neuwahl ve Haluk Kabaalioğlu (der.), European Union 
and Turkey: Reflections on the Prospects for Membership (İstanbul: TOBB, TUNAECS, 
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Ocak 2006), s. 260 ve 261.  
299 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 266.  
300 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 270. 
301Avrupa Birliği Bakanlığı, “Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum” 
(http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=65&l=1,05.11.2013). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
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üyelikle doğrudan ilgili olduğu gerekçesiyle 5 faslın müzakarelere 
açılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştır. GKRY, 8 Aralık 2009 tarihli 
Konsey toplantısından sonra normalleşme şartına bağlı olduğu gerekçesiyle 
6 faslın müzakerelere açılmasını engelleyeceğini beyan etmiştir. Fransa, 
daha sonra Konsey tarafından bloke edilen fasıllar arasında yer alan 
“Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” faslına ilişkin 
blokesini kaldırmıştır. Konsey de 25 Haziran 2013 tarihli toplantısında bu 
faslın müzakerelere açılmasına karar vermiştir.302 3 yıl aradan sonra bu yeni 
faslın müzakerelere açılmasına Almanya tarafından rezerv konulmuş; 26 
Haziran 2013’te açılması öngörülen fasıl ile ilgili nihai karar, Almanya’nın 
engellemesi nedeniyle Komisyon tarafından hazırlanan İlerleme Raporu 
sonrasına bırakılmış; Komisyon’un olumlu görüş bildirmesi ve Almanya’nın 
itiraz etmeyeceğini açıklaması üzerine 22 Ekim 2013 tarihli Konsey kararı 
uyarınca 5 Kasım 2013 tarihinde HAK ile bu yeni fasıl müzakerelere 
açılmıştır. Bugüne kadar 14 fasıl müzakerelere açılmış ve bunlardan 1 fasıl 
geçici olarak kapatılmıştır.303  

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde katılım 
müzakereleri, yolunda gitmemekte ve aksamaktadır. 35 müzakere 
başlığından 14’ü açılmış, 17’si bloke edilmiş ve geriye sadece 4 başlık 
kalmıştır. Açılabilecek başlıkların sonuncusu “diğer konular” olduğundan ve 
müzakerelerin son aşamasında açıldığından, açılabilir başlık sayısı 3 adettir. 
Bu 3 başlık, en fazla bir iki yıl içinde açılabilir ve ardından müzakereler 
fiilen konusuz kalabilir.304 Öte yandan, başlıkların tamamında uyum 
sağlanmadan hiçbir başlıkta uyum sağlandığı kabul edilmemektedir. Bu 
haliyle, müzakerelerin iyi gittiğini ve kısa süre içinde tamamlanacağını 
söylemek mümkün olamamaktadır.305 

                                                                                                                   
katılım müzakerelerinde mevcut duruma ilişkin daha fazla bilgi için Avrupa Birliği Bakanlığı, 
“Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum”, a.g.e.. 
302 Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye - AB İlişkilerine Genel Bakış” 
(http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis.tr.mfa, 05.11.2013). Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde mevcut duruma ilişkin daha fazla bilgi için 
Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye - AB İlişkilerine Genel Bakış”, a.g.e.. 
303Anadolu Ajansı, “AB İle Müzakerelerde 14. Fasıl Açılıyor” 
(http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/248135--ab-ile-muzakerelerde-14-fasil-aciliyor, 05.11.2013) 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde mevcut duruma ilişkin daha fazla 
bilgi için Anadolu Ajansı, “AB İle Müzakerelerde 14. Fasıl Açılıyor”, a.g.e.. 
304 Gürsel ve Dedeoğlu, Türkiye - Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi, 
a.g.e., s. 167. 
305 Günuğur, “Avrupa Birliği’nin 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve Kararları ve Müzakere 
Süreci”, a.g.e., s. 221 ve 222 ve Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı?, a.g.e., s. 72. 
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Türkiye’nin tersine bir durum olarak Avrupa Birliği’nin önceki beş 
genişleme sürecinde müzakereler, 13 ay ile 7 yıl arasında tamamlanmıştır. 
Bu süre, Avusturya, İsveç ve Finlandiya için 13 ay ve İspanya ve Portekiz 
için 7 yıl olarak gerçekleşmiştir.306 Çalış tarafından vurgulandığı üzere, 
müzakere sürecini tamamlayıp da AB tarafından üyeliği engellenmiş hiçbir 
aday ülke bulunmamaktadır.307 Bu çerçevede, Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliği konusunda üye devletlerde olumlu bir siyasi niyetin henüz 
oluşmadığını ifade etmek gerekmektedir. Türkiye’nin tam üyeliği, bu 
konudaki olumlu gelişmelere bağlı olmaktadır.308 

3.2. Avrupa Birliği Tarafından Türkiye İçin Öngörülen Uzun Geçiş 
Süreleri, İstisnalar, Özel Düzenlemeler ve Kalıcı Korunma Önlemleri 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında katılım müzakerelerinde AB’nin 
tutumuna ilişkin Müzakere Çerçevesi esas alınmaktadır. Bu belgenin 
kapsamının ortaya konulması, önceki genişlemeler ile karşılaştırılması, 
bağlayıcı olup olmadığının tartışılması ve ortaklık hukuku ve Birlik hukuku 
açısından değerlendirilmesi, müzakere sürecinde Türkiye’nin karşı görüş 
oluşturması için önemli görülmektedir.  

3.2.1. Müzakere Çerçevesi’nin Kapsamı ve Bağlayıcılığı Açısından 
Uzun Geçiş Süreleri, İstisnalar, Özel Düzenlemeler ve Kalıcı Korunma 
Önlemleri 

Müzakere Çerçevesi, Avrupa Birliği tarafından Türkiye ile 
müzakerelerin ilkeleri, kapsamı ve şeklinin ortaya konulduğu belgedir.309 
Belge, 2004 tarihli Komisyon Raporu ve takiben 16-17 Aralık 2004 tarihli 
Brüksel Avrupa Konseyi sonuçlarını esas almış,310 30 Haziran 2005 tarihinde 
Komisyon tarafından hazırlanmış ve 23 paragraf ve 1 ekten oluşmaktadır.  

                                                 
306 Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı?, a.g.e., s. 41. 
307 Çalış, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Kimlik Arayışı, Politik Aktörler ve Değişim, 
a.g.e., s. 452.  
308 Günuğur, “Avrupa Birliği’nin 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve Kararları ve Müzakere 
Süreci”, a.g.e., s. 221 ve 222. 
309 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 270, Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Süreci”, a.g.e., s. 274, Günuğur, “Avrupa 
Birliği’nin 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve Kararları ve Müzakere Süreci”, a.g.e., s. 197 
ve Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı?, a.g.e., s. 41. 
310 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 274, Günuğur, “Avrupa Birliği’nin 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve 
Kararları ve Müzakere Süreci”, a.g.e., s. 197 ve Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği 
Tartışması: AB - Türkiye İlişkilerinde Aşamalı Entegrasyon”, a.g.e., s. 2. 
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Müzakere Çerçevesi, Türkiye için tam üyelik yolunu açarken, kapsamı 
itibariyle kırılgan bir yapıyı sürecin belirleyicisi haline getirmiştir.311 
Belgenin içeriği, AB’nin daha önceki genişleme süreçlerinde benimsediği 
tutum belgelerinden farklıdır.312 Belge ile önceki süreçlerden farklı olarak 
uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemleri öngörülmektedir. Türkiye ile aynı tarihte katılım müzakerelerine 
başlayan Hırvatistan için benzer bir düzenleme yapılmamıştır.313 

Müzakere Çerçevesi ile uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemlerinin öngörülmesi bağlamında 
Belge’nin 12. paragrafının üzerinde durulması gerekmektedir. Paragrafın 
birinci bendi, “Müktesebattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin Türkiye 
tarafından üstlenilmesi, müktesebatta belirli uyarlamalar yapılmasını 
gerektirebilir ve istisnai olarak, katılım müzakereleri sırasında belirlenmesi 
gereken geçici tedbirlerin alınmasına neden olabilir.” hükmünü içermektedir.  

Bu bent ile Türkiye için müktesebat kapsamında tanınacak haklar 
açısından geçiş düzenlemeleri getirilebileceği öngörülmektedir. Buna göre, 
Türkiye, tam üye olduktan sonra katılım müzakere sürecinde tespit edilecek 
şartlar ve kurallara uygun olarak katılım antlaşması veya katılım 
antlaşmasına ek bir protokol ile müktesebatın bazı alanlarından sonraki bir 
tarihte yararlanacaktır. Türkiye, müktesebatın bazı alanlarına hemen dâhil 
edilmeyecektir. Avrupa Birliği, müktesebatın bazı alanlarında istisnai geçiş 
süreleri kabul edebilecektir.314 

İkinci bendi, “Gerekli hallerde, müktesebatta yapılacak belirli 
uyarlamalar, üye devletlerin söz konusu müktesebatı kabul ederken 
uyguladıkları o müktesebata özgü ilkeler, kriterler ve parametreler temelinde 
ve Türkiye’nin özellikleri de dikkate alınarak kararlaştırılır.” hükmünü 
içermektedir. 

Dördüncü bendi, “Uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler 
veya kalıcı korunma önlemleri öngörülebilir. Komisyon, gerektiğinde bu 
hükümleri, kişilerin serbest dolaşımı, yapısal politikalar veya tarım gibi 
alanlarda hazırlayacağı önerilere dâhil eder. Ayrıca, kişilerin serbest 
                                                 
311 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 274.  
312 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 270. Müzakere Çerçeve Belgesi ile ilgili 
değerlendirmeler için bakınız Reçber, Kamuran, Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi’nin 
Analizi (İstanbul: Alfa-Aktüel Yayınları, Mayıs 2006) ve Günuğur, “Avrupa Birliği’nin 2002 
Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve Kararları ve Müzakere Süreci”, a.g.e., s. 201-222. 
313 Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı?, a.g.e., s. 67. 
314 Reçber, Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Analizi, a.g.e., s. 64.  
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dolaşımının nihai olarak sağlanmasına ilişkin karar alma süreci, üye 
devletlere azami rol verilmesine imkan sağlamalıdır. Geçiş düzenlemeleri 
veya korunma önlemleri, rekabete ve iç pazarın işleyişine yönelik etkilerine 
göre gözden geçirilmelidir.” hükmünü içermektedir. 

İkinci ve dördüncü bendi birlikte değerlendirmek gerekir. İkinci bentte, 
koşulların gerektirmesi halinde, müktesebatın üye devletlerin uyguladığı 
şekliyle ve müktesebat ilke, koşul ve parametrelerine uygun olarak Birlik 
kurumları tarafından Türkiye’nin farklılıklarına göre özel düzenlemelerin 
kabul edilebileceği ve bu açıdan dördüncü bentte, Türkiye için müktesebat 
açısından uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemleri öngörülmektedir. Kişilerin serbest dolaşımı, yapısal politikalar 
veya tarım gibi alanlarda uzun geçiş süreleri veya kalıcı korunma 
önlemlerinin getirilmesi halinde, Reçber’e göre, Türkiye’nin, üye devlet olup 
olmama isteğini sorgulaması gerekmektedir. Katılım müzakere sürecinde, bu 
alanlarda uzun geçiş sürelerine ve kalıcı korunma önlemlerine Türkiye’nin 
ulusal tutum belgeleri veya görüşleri ile itiraz etme hakkı vardır. Ancak, tam 
üyelik müzakere sürecinin tıkanmaması veya uzun bir süreye yayılmaması 
için bu alanlara ilişkin tutarlı tezlerin üretilmesi ve ısrarla savunulması 
gerekir.315 

Dördüncü bentte belirtilen hususların Hırvatistan’ın tam üyelik 
müzakere çerçeve belgesinde olmaması, Türkiye açısından ayrımcı bir 
tutumun benimsenmesi anlamına gelmektedir. Hırvatistan için Müzakere 
Çerçevesi’nin 9. paragrafının üçüncü bendinin son cümlesinde, 16-17 Aralık 
2004 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi sonuçlarının 23. paragrafının ikinci 
bendine atıf ile bu bentte belirtilen konularda geçiş düzenlemeleri, özel 
düzenlemeler ve korunma önlemlerinin alınabileceği belirtilmektedir. 
Dolayısıyla, Hırvatistan için yukarıda anılan konularda uzun geçiş süreleri 
ve kalıcı korunma önlemleri benimsenmemiştir.  

Türkiye tarafından aday ülkelerin tam üyeliğe geçişte mümkün 
olduğunca eşit koşul ve haklara sahip olmasının sağlanması gerektiği 
savunulmalıdır. Elbette, çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle yeni 
üye devletler için Birlik müktesebatının kimi alanlarında makul süre ile geçiş 
önlemleri veya korunma önlemleri alınabilir. Ancak, Avrupa Birliği’nin 
yukarıda anılan müktesebata uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler veya kalıcı korunma önlemleri getirmesi, bütünleşme sürecinin 
ruhuna aykırıdır. Ayrıca, katılım müzakere sürecinde koşulların değişmesi 

                                                 
315 Reçber, Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Analizi, a.g.e., s. 64 ve 65. Müzakere 
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mümkündür. Reçber’e göre, Türkiye’nin istihdam veya diğer alanlarda 
sorunlarını gidermesi halinde, AB tarafından bu önlemlerin alınmasına gerek 
kalmayacaktır. Bu alanlarda AB’nin beşinci genişlemede yeni üye devletler 
için öngördüğü beş yıl gibi makul geçiş dönemleri kabul edilebilir olacaktır. 
AB ve Türkiye için geçiş düzenlemeleri, müktesebatın tam olarak 
uygulanmasına ilişkin açıkça belirlenmiş aşamalar içeren plana uygun316 ve 
zaman ve kapsam bakımından sınırlı olmalıdır.317 Türkiye, yapısal fonlar ve 
tarım açısından AB’nin genişlemelerde aday ülkelere örneğin Polonya’ya 
ilişkin tutumu ile bir karşılaştırma yapmalıdır.  

Dördüncü bent ile ilgili olarak Günuğur, paragrafta kullanılan “gibi 
(such as)” ifadesi ile bu alanların sınırlı olmadığını, gerektiğinde başka 
konularda da kısıtlama olabileceğine dikkat çekmektedir.318 Bu husus, 
katılım müzakereleri sırasında dikkat edilmesi gereken bir nokta olmaktadır. 

Üçüncü bendi, “Birlik, Türkiye tarafından yapılan geçiş düzenlemesi 
taleplerini, bunların süre ve kapsam bakımından sınırlı olması ve 
müktesebatın uygulanması için açıkça belirlenmiş aşamaları içeren bir planla 
desteklenmesi kaydıyla kabul edebilir. İç pazarın genişletilmesiyle bağlantılı 
alanlarda, düzenleyici tedbirler hızlı bir şekilde uygulamaya konulmalı ve 
geçiş süreleri kısa ve az olmalıdır; büyük mali harcamalar yapılması dâhil 
önemli çaba gerektiren kayda değer uyarlamaların gerektiği durumlarda, 
uyuma yönelik süregelen, ayrıntılı ve bütçesi yapılmış bir planın parçası 
olarak uygun geçiş düzenlemeleri öngörülebilir. Ancak, bu geçiş 
düzenlemeleri, Birlik kuralları ve politikaları açısından değişiklik 
getirmemeli, bunların düzgün işleyişini aksatmamalı ve rekabetin önemli 
ölçüde bozulmasına neden olmamalıdır. Bu bağlamda, Birlik ve Türkiye’nin 
çıkarları dikkate alınmalıdır.” hükmünü içermektedir.  

Bu bent ile Türkiye, müktesebata istisna olabilecek korunma önlemleri 
isteyebilir. Türkiye’nin hangi konularda rekabet sorunu yaşadığı 
araştırılmalı, hangi sektörlerinin korunması gerektiği belirlenmeli ve katılım 
müzakereleri masasına getirilmek üzere Türkiye’yi koruyacak öneriler 
hazırlanmalıdır.319 Bu açıdan, tek pazarın genişletilmesine ilişkin 
düzenlemeler uygulamaya konulmalı, geçiş süreleri kısa ve az sayıda olmalı 
ve fazla harcama gerektiren değişiklikler için uygun geçiş düzenlemeleri 

                                                 
316 Reçber, a.g.e., s. 69-71.  
317 Cremona, “Accession to the European Union: Membership Conditionality and Accession 
Criteria”, a.g.e., s. 264.  
318 Günuğur, “Avrupa Birliği’nin 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve Kararları ve Müzakere 
Süreci”, a.g.e., s. 202 ve 203. 
319 Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 276.  
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ayrıntılı bütçe planı ile yapılmalıdır. Reçber’e göre, bu düzenlemelerin Birlik 
müktesebatında değişiklik yapmaması, işlevlerini yerine getirmesine engel 
olmaması ve rekabeti ciddi olarak bozmaması gerekir.320 Ancak, üçüncü 
bölümün birinci kısmında ifade edildiği üzere, müktesebat korunmakla 
birlikte,321 genişleme, 1980lerden beri kurumsal ve politika açısından 
derinleşmeyi ileri götürme amacı doğrultusunda322 uygun olmayan araçların 
yerine yeni araçların kabul edilmesi şeklinde kurucu antlaşmalarda 
değişikliği gerektirmiştir.323 Beşinci genişleme sırasında aday ülkelerin çoğu, 
özellikle tarım arazileri olmak üzere, yabancıların taşınmaz edinimini 
denetlemek istemiştir. Bu ülkeler, taşınmaz edinim bedeli, ücret geliri ve 
tarımsal destek miktarının az olması gerekçesi ile uzun geçiş süreleri talep 
etmiştir. Polonya, 18 yıl ve Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, 10 yıl 
süre ile tarım arazilerinin mülkiyetinin kısıtlanması hakkı elde etmiştir. Yine, 
çevre konusunda aday ülkeler, geçiş dönemi talep etmiştir.324 

Beşinci bendi, “Müktesebatta yapılması gereken ayrıntılı teknik 
uyarlamaların katılım müzakereleri sırasında belirlenmesi gerekmemektedir. 
Bunlar, Türkiye ile işbirliği halinde hazırlanır ve katılım tarihinde yürürlüğe 
girmeleri amacıyla Birlik kurumları tarafından uygun bir zamanda kabul 
edilir.” hükmünü içermektedir.  

Bu bent, teknik bir düzenlemeden söz etmektedir. Bent hükmüne göre, 
katılım müzakereleri sırasında müktesebatın teknik uyarlamalarını ayrıntılı 
olarak tanımlamak veya belirlemek gerekli olmayacaktır. Bu uygulamalar, 
katılım tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Türkiye ile işbirliği içerisinde 
hazırlanır ve Birlik kurumları tarafından kabul edilir.325 

Müzakere Çerçevesi’nin 2. paragrafı ile katılım müzakerelerinin açık 
uçlu bir süreç olduğu ve Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini üstlenememesi 
halinde Avrupa yapılarına mümkün olan en güçlü bağlarla bağlanması ve 2. 
ve 3. paragrafları ile Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi hazmetme kapasitesinin 
öngörüldüğünü de ilave etmek gerekir. Aşağıda üzerinde durulacağı üzere, 
bunların Türkiye’nin üyeliği açısından önemli olduğu hatırlatılmalıdır. 

Bu noktada, Müzakere Çerçevesi’nin hukuken bağlayıcı olmadığını ve 
bu belge ile kişilerin serbest dolaşımı, ortak tarım politikası, yapısal 

                                                 
320 Reçber, Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Analizi, a.g.e., s. 72.  
321 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
a.g.e., s. 46.  
322 Nugent, The Government and Politics of the European Union, a.g.e., s. 507 ve 508.  
323 Preston, Enlargement and Integration, a.g.e., s. 20.  
324 Avery, “The Enlargement Negotiations”, a.g.e., s. 48 ve 50.  
325 Reçber, Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Analizi, a.g.e., s. 72.  
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politikalar ve diğer alanlarda uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemlerinin olasılık olarak düzenlendiğini 
belirtmek gerekir. Bu nedenle, katılım müzakerelerinde Türkiye tarafından 
bu hususlara müdahale edilebilmesi mümkündür. Bu müdahalede, özellikle 
geçiş düzenlemeleri açısından üçüncü bölümün birinci kısmında açıklanan 
üyelik koşullarının Türkiye tarafından karşılanmış olması, dayanak noktası 
olacaktır. Bu düzenlemelerin süresi ve kapsamı, örneğin yapısal fonlardan ne 
zaman ne miktarda yararlanılacağı, açık hale gelebilecektir. Bu müdahalede, 
Avrupa Birliği’nin olumsuz tavrı nedeniyle ortaklık hukuku ve Birlik 
hukukuna başvurulması ise, aşağıdaki başlıklarda incelenmiştir. 

3.2.2. Ortaklık Hukuku Açısından Uzun Geçiş Süreleri, İstisnalar, 
Özel Düzenlemeler ve Kalıcı Korunma Önlemleri 

Müzakere Çerçevesi’nin yukarıda üzerinde durulan 12. paragrafının 
dördüncü bendinin ortalık hukuku kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Zira, bu bent ile Türkiye için kişilerin serbest dolaşımı, 
yapısal politikalar veya tarım gibi konularda uzun geçiş süreleri, istisnalar, 
özel düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemleri öngörülmüştür.  

Ortalık hukuku açısından Ankara Anlaşması, çerçeve anlaşma niteliğini 
haiz olup, ortaklık rejiminin uygulanmasını sonraki düzenlemelere 
bırakmaktadır.326 Anlaşma, AET Antlaşması hükümleri esas alınmak 
suretiyle malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin ortak rekabet düzeni 
içinde serbest olarak dolaşacağı bir ekonomik alan oluşturulmasını 
hedeflemektedir. Aşamalı bir şekilde oluşturulacak olan gümrük birliği, 
Anlaşma’nın temelini teşkil etmektedir. Anlaşma’nın hükümleri, akit taraflar 
için somut yükümlülüklerden çok genel ilkeleri kapsamaktadır. Katma 
Protokol ise, Türkiye - Avrupa Topluluğu arasında gümrük birliğinin tesis 
edilmesi için gerekli düzenlemeler ile takvimleri tespit etmektedir. 
Ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan Ankara Anlaşması ile paralellik 
göstermektedir. Anlaşma ile düzenlenen çerçeve alanların, Türkiye’nin 
ekonomik durumu dikkate alınmak suretiyle uygulanmasını öngörmekte, 
dolayısıyla daha kapsamlı ve ayrıntılı düzenlemeler içermektedir.327 

                                                 
326 Arat, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliğinin Yeri”, a.g.e., s. 
594,  Can, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, a.g.e., s. 23 
ve 43 ve Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam 
Üyelik Süreci”, a.g.e., s. 235.  
327 Can, “Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi”, a.g.e., s. 23 ve 
25 ve Özen ve Yazgan, “Zor ya da Zoraki Aday: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Süreci”, a.g.e., s. 235, 237 ve 238.  
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Ankara Anlaşması’nın 12. maddesi, akit tarafların aralarında işçilerin 
serbest dolaşımını sağlamak amacıyla AETA 48-50. maddelerden 
esinlenmekte uyuştuğunu belirtmektedir. Taraflar arasında teati edilen 
işgücüne ilişkin mektuplar ile Ortaklık Konseyi’nin, Türkiye'deki işgücüne 
ilişkin sorunları hazırlık döneminden itibaren incelemesi benimsenmiştir. 
Katma Protokol’ün 36. maddesi ise, Türkiye ile Avrupa Topluluğu’nun üye 
devletleri arasında işçilerin serbest dolaşımının, Ankara Anlaşması’nın 12. 
maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak, Anlaşma’nın yürürlüğe 
girişinden sonra on ikinci yılın sonu ile yirmi ikinci yılın sonu arasında 
aşamalı olarak sağlanmasını ve Ortaklık Konseyi’nin bu konuda gerekli 
usulleri kararlaştırmasını düzenlemiştir. Ancak, Ortaklık Konseyi, bu konuda 
bir ilerleme kaydedememiştir.328 Ortaklık Konseyi Kararları ile de işçilerin 
serbest dolaşımı düzenlenmemiştir. 

Ankara Anlaşması’nın 11. maddesi ile akit taraflar arasında ortaklık 
rejimi, Avrupa Topluluğu’nun ortak tarım politikasını göz önünde 
bulunduran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alış verişini de 
kapsamaktadır. Katma Protokol’ün 33. maddesi ile Türkiye’nin, yirmi iki 
yıllık dönemde Türkiye ile Topluluk arasında tarım ürünlerinin serbest 
dolaşımı için Türkiye'de uygulanması gereken ortak tarım politikası 
tedbirleri ile kendi tarım politikasının uyumunu sağlaması gerekmektedir. 
Ortaklık Konseyi Kararları ile de ortak tarım politikası düzenlenmemiştir. 

Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve Ortaklık Konseyi Kararları ile 
Avrupa Topluluğu’nun yapısal fonları ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. 

Bu haliyle, ortaklık hukukuna ilişkin Ankara Anlaşması ve bu Anlaşma 
doğrultusunda izleyen belgelerde esnek bütünleşme ile uyumlu olmayan 
uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemleri yoktur. Ankara Anlaşması’nın, AET Antlaşması esas alınmak 
suretiyle hazırlanmış olması, bu sonuca yol açmaktadır. Dolayısıyla, 
Anlaşma’nın 28. maddesine istinaden tam üyelik öngörüsü ile Avrupa 
Birliği’nin Türkiye ile katılım müzakere tutumunu ortaya koyan belge olarak 
Müzakere Çerçevesi arasında uyumdan söz edilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. Yine, Türkiye için tam üyelik öngörüsü açısından Ankara 
Anlaşması ile aynı şekilde hazırlanan Atina Anlaşması ve Yunanistan’ın tam 
üyeliği, emsal teşkil etmektedir. Ayrıca, yukarıda açıklandığı üzere, 
Anlaşma’nın 28. maddesine istinaden tam üyelik öngörüsü ile ilgili farklı 
görüşler olmakla birlikte, tam üyelikle AB’nin müzakere tutumunun 
bağdaşmadığı hususunda Adalet Divanı’nın yetkisi tartışılmalıdır. 

                                                 
328 Faucompret ve Konings, Turkish Accession to the EU: Satisfying the Copenhagen Criteria, 
a.g.e., s. 112. 
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3.2.3. Birlik Hukuku Açısından Uzun Geçiş Süreleri, İstisnalar, 
Özel Düzenlemeler ve Kalıcı Korunma Önlemleri 

Müzakere Çerçevesi’nin yukarıda üzerinde durulan 12. paragrafının 
dördüncü bendinin Birlik hukuku kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Zira, bu bent ile Türkiye için kişilerin serbest dolaşımı, 
yapısal politikalar veya tarım gibi alanlarda uzun geçiş süreleri, istisnalar, 
özel düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemleri öngörülmüştür.  

Müzakere Çerçevesi kapsamı uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemlerinin Birlik hukuku karşısındaki 
durumu tartışmalıdır. Karakaş tarafından bazı yazarlar, bu düzenlemelerin 
Birlik hukukuna uygunluğu konusunda şüphe duysa da bazılarının, temel 
özgürlüklerden sürekli mahrum bırakılmanın, hukuki açıdan kabul edilebilir 
olduğunu ileri sürdüğüne dikkat çekilmektedir. Karakaş’a göre, ikinci görüşü 
savunanlar, bu düzenlemelerin birincil hukuk düzenlemeleri olduğunu ve bu 
nedenle ABİA 218. madde uyarınca Adalet Divanı tarafından 
denetlenebilecek düzenlemeler olmadığını belirtmektedir.329 

Müzakere Çerçevesi kapsamı kişilerin serbest dolaşımı, yapısal 
politikalar veya tarım gibi alanlarda uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemleri ile Türkiye’nin üyeliği kabul 
etmesi, Avrupa Birliği’nin bütünleşme süreci açısından sorunlu bir duruma 
yol açacaktır. Diğer üye devletler, Türk vatandaşlarının serbest dolaşımına 
izin vermeyecektir. Konsey, tarımsal ve yapısal politikalara ilişkin fonların 
tahsisinde farklılaştırmaya karar verebilecektir.330 

Avrupa Birliği’nin genişleme süreçlerinde yeni üye devletler için 
öngördüğü geçiş düzenlemelerinin rasyonel olması, yeni üye devletin yol 
açacağı zararlardan AB bütünleşmesinin korunmasına dayanmaktadır. 
İşçilerin serbest dolaşımının sürekli sınırlanması ise, müktesebatın 
korunmasına değil, aşınmasına neden olacaktır. Zira, üye devletler, emek 
piyasalarına diğer üye devletlerin vatandaşlarının girmesine engel 
olacaktır.331 

Ortak pazarın tesisini kolaylaştırmak için üye devletler arasında 
işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin engellerin 
kaldırılması, hedef haline getirilmiştir. Bu nedenle, Avrupa Birliği’ne 

                                                 
329 Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği Tartışması: AB - Türkiye İlişkilerinde Aşamalı 
Entegrasyon”, a.g.e., s. 5. 
330 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 271. 
331 Hillion, a.g.e., s. 271. 
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katılacak ülkelerle katılım müzakerelerinin ilk dört başlığı, bu dört temel 
özgürlüğe ayrılmıştır.332 

ABA 49. madde kapsamında katılım antlaşmasının hükümetlerarası 
niteliği nedeniyle üye devletlerin geçiş düzenlemesi talep etme hakkı 
olmakla birlikte bunun sınırları vardır. Madde uyarınca katılım sürecinde yer 
alan Birlik kurumları, müdahale etme yetkisine sahiptir. Aday ülkenin de 
ödevlerinin yanı sıra hakları vardır. Dolayısıyla, bu madde, aday ülke için 
tam üyelik öngörmeyen bir antlaşmanın akdedilmesi için kullanılamaz. 
Adalet Divanı, 1978 tarihli Mattheus v. Doego kararında, madde ile 
sınırların belirlendiğine vurgu yapmış ve belirlenmiş usul ve şartların dışında 
kural getirilemeyeceğini belirtmiştir. Bu karara göre, müktesebattan istisna, 
süre ile sınırlı olmalı ve kurucu antlaşmalar açısından ayarlama, katılım ile 
gerekli olmalıdır. Müktesebatta ayarlama için üye devletler, Birlik 
ilkelerinden sapamaz. Üye devletler ve Birlik kurumlarının sapamayacağı 
bazı ilkeler, Divan’ın Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması Taslağı’na ilişkin 
1991 tarihli görüşünde yer almıştır.333 

Üye devletler ve Birlik kurumlarının sapamayacağı Topluluğu 
düzenleyen ilkeler, kurucu antlaşmaların muhtelif maddelerinde 
bulunmaktadır. Bunlardan Adalet Divanı tarafından teminat altına alınan 
kişilerin serbest dolaşımına vurgu yapan ABA 3. madde uyarınca mevcut 
bütünleşme aşamasından geri adım atılmamalıdır. Sadakat ilkesine vurgu 
yapan ABA 4. madde uyarınca üye devletler, Birlik hedeflerini tehlikeye 
düşürecek önlemlerden sakınmalıdır. Hillion, bu ilkenin üye devletlere 
münhasır olsa bile dış politika açısından da üye devletleri bağladığını 
belirtmiştir.334 

ABİA 18. madde ile yasaklanan milliyete dayalı ayırımcılık yapmama 
ilkesi, serbest dolaşıma dayalı tek pazarın temel taşıdır.335 ABİA 45. madde 
ile de kamu hizmet sektöründe kamu politikası, kamu güvenliği ve kamu 
sağlığı gerekçesi ile istihdamı yasaklama olanağı üye devletlere tanınmıştır. 
Kişilerin serbest dolaşımına üye devletlerin kısıtlama getirmesini haklı kılan 
gerekçeler, Adalet Divanı’nın içtihatları ile açık hale getirilmiştir. 2006 
yılından itibaren uygulanmak üzere Parlamento ve Konsey’in 29.04.2004 
tarihli 2004/38/AT sayılı yönergesi ile Birlik tasarrufuna dönüşmüştür.336 

                                                 
332 Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı?, a.g.e., s. 68. 
333 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 272-274. 
334 Hillion, a.g.e., s. 274 ve 275. 
335 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 275 ve Blockmans, “Consolidating the Enlargement 
Agenda for South Eastern Europe”, a.g.e., s. 83. 
336 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 276. 
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Maastricht Antlaşması’nın ATA 17 ve 18. maddeleri ile kurucu 
antlaşmaya alınan ve Lizbon Antlaşması’nın ABİA 20 ve 21. maddeleri ile 
korunan Birlik vatandaşlığı ile bir üye devletin uyruğunu taşıyan her kişi, 
Avrupa Birliği vatandaşı olmakta ve öngörülen haklara sahip olmaktadır. 
Birlik vatandaşlarına belirli sınırlar ve koşullar ile üye devletlerde serbest 
dolaşım ve ikamet etme hakkı verilmektedir. Adalet Divanı da Birlik 
vatandaşlığı ile üye devlet vatandaşlığının hukuken aynı muameleye tabi 
olduğunu belirtmiştir. Farklı muamele, vatandaşların uyruğundan bağımsız 
nesnel koşullara tabi olmalıdır. Divan, Birlik vatandaşlığı ile dolaşım 
serbestisi için istisna getirilmesini kısıtlamıştır.337 

Türkiye, üye devlet olur olmaz, Türk vatandaşları, Lizbon 
Antlaşması’nın ABİA 20 ve 21. maddelerine istinaden yalnız bu nedenle 
(ipso facto) Avrupa Birliği vatandaşlığını kazanacaktır. Dolayısıyla, Hillion 
tarafından belirtildiği üzere, kurucu antlaşma hükümleri, Birlik tasarrufları 
ve içtihat kararları doğrultusunda ayırımcılık yasağı ile Türk işçileri, iş 
sahipleri ve hizmet sağlayanların serbest dolaşım hakkı dâhil milliyete dayalı 
bütün ayırımcılık şekilleri yasaklanmaktadır. Katılım antlaşmasına alınacak 
kalıcı korunma önlemi, Birlik vatandaşlığının gerekli kıldığı hakların 
kullanılmasını önleyecektir. Türk vatandaşları, diğer Birlik vatandaşları ile 
aynı haklara sahip olamayacaktır. Birlik vatandaşlığının üye devlet 
vatandaşlarının temel statüsü olması gerektiği hedefi tehlikeye girecektir.338 

Kalıcı korunma önlemleri, Blockmans tarafından belirtildiği üzere, bazı 
üye devletlerin siyasi bakış açısına uygun olmakla birlikte Avrupa 
Birliği’nin anayasal düzeni açısından sorgulanabilir bir durum ortaya 
çıkarmaktadır.339 Hillion tarafından vurgulandığı üzere, katılım 
müzakerelerinde müktesebatın temel ilkelerinin esas alınması gerektiği göz 
ardı edilmemelidir. Müzakere Çerçevesi ile bu husus teyit edilmiş ve 1. 
paragrafında, genişlemenin Birlik ve üye devletlerin katıldığı bütünleşme 
sürecini güçlendirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu ifade, Müzakere 
Çerçevesi’nin AB’nin katılım müzakerelerinde esas alacağı tutumu olması 
nedeniyle müzakere sürecine katılan üye devletler ve Birlik kurumları için 
bağlayıcıdır.340 Zira, üye devletler ve Birlik kurumları, müzakere sürecinde 
kurucu antlaşmalar ile bağlıdır.341 Birlik kurumlarının Birliğin temel 
ilkelerinin ortadan kaldırılmasını önlemesi beklenir. Bu açıdan, 

                                                 
337 Hillion, a.g.e., s. 277 ve 278. 
338 Hillion, a.g.e., s. 277 ve 278. 
339 Blockmans, “Consolidating the Enlargement Agenda for South Eastern Europe”, a.g.e., s. 83. 
340 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 279. 
341 Pechstein ve Kubicki, “The Legal Framework of Accession to the European Union”, a.g.e., 
s. 243.  
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Komisyon’un kurucu antlaşmaların bekçisi olarak müktesebatın korunmasını 
sağlama ve Parlamento’nun katılıma onay vermemesi gerekir.342 

Bu ilkelerin üye devletlerin yetkisini sınırlamada etkisiz olması halinde, 
Hillion tarafından belirtildiği üzere, yargı süreci önemli olacaktır. Usul 
koşullarının ihlali, Adalet Divanı’na başvuru yolunu açacaktır. Konsey’in 
Parlamento’nun onayını beklemeden yeni üye devletin katılmasına karar 
vermesi, Komisyon tarafından ABİA 263. maddenin uygulanmasını gerekli 
hale getirecektir.343 

Usul koşullarının yanı sıra kapsama ilişkin koşullar da Adalet Divanı 
tarafından incelenebilecektir. Divan, Konsey’in kurucu antlaşma ile verilen 
yetkileri aşıp aşmadığına bakacaktır. Divan, kalıcı korunma önlemini 
kapsayan katılım antlaşması taslağı ile üyelik haklarının Türkiye’ye 
verilmediği gerekçesi ile katılım antlaşması taslağının kurucu antlaşmalar ile 
uyumlu olmadığını beyan edebilecektir. Bunun için üye devletler, ABİA 
258. madde uyarınca Komisyon’a başvurabilir. Komisyon, Avrupa 
Birliği’nin yetkisine giren çok fazla alanı düzenleyen uluslararası antlaşma 
olarak katılım antlaşmasının, ABA 40. madde kapsamında kurucu 
antlaşmayı etkileyeceğini belirtebilecektir. Divan’ın olumsuz görüşü, katılım 
antlaşmasının ABA 48. maddeye göre uygulamaya girmesine neden 
olacaktır. Bu durumda, ABA 49. madde veya katılım antlaşmasının 
değiştirilmesi gerekecektir.344 

Birlik kurumu ve üye devletler tarafından katılım antlaşması taslağı 
kapsamı kalıcı korunma önleminin Adalet Divanı’na götürülmeden katılım 
antlaşmasının onaylanması durumunda da Divan, katılım antlaşmasının, 
milliyete dayalı ayırımcılık yasağı gibi müktesebatın temelleri ile uyumunu 
sağlamada kilit role sahip olacaktır. ABİA 263. madde uyarınca ön karar 
davası ile bir üye devlet yargıcı, kalıcı korunma önlemine ilişkin koşulların 
belirlenmesini ve katılım antlaşmasının müktesebat ile uyumlu olup 
olmadığının saptanmasını isteyebilecektir. ABİA 263. madde uyarınca Türk 
hükümeti ve katılım antlaşması hükümleri ile doğrudan ilgili Türk 
vatandaşları, korunma önleminin meşruluğunu ve uygulanma koşullarını 
dava yoluyla araştırma yoluna gidebilecektir. Divan’ın katılım antlaşması ile 
temel özgürlüklerden istisnanın dar yorumlanacağına ve katı uygulanacağına 
dair görüşü, kalıcı korunma önlemleri için de geçerlidir. ABİA 277. madde 
uyarınca Türk vatandaşları, Birlik hukukunun temel ilkeleri ile uyumsuz 

                                                 
342 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 279. 
343 Hillion, a.g.e., s. 279. 
344 Hillion, a.g.e., s. 280 ve 281. 
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olması nedeniyle korunma önleminin geçersiz olduğunu iddia edebilecek ve 
bunların değiştirilmesini sağlayabilecektir.345 

Müzakere Çerçevesi, hukuken bağlayıcı belge olmak yerine yol 
göstericidir. Katılım antlaşmasının akit taraflarda onaylanması halinde 
uygulamaya girmesinden hareketle uygun olmayan unsurları kapsaması, 
ulusal parlamentolar ve/veya vatandaşlar tarafından antlaşmanın 
reddedilmesinin yolunu açacaktır. Bu bağlamda, katılım sürecinde üye 
devletlerin yetkisini sınırlayan müktesebatın temel ilkeleri, kalıcı korunma 
önlemlerinin kullanılmasında kıstas olacaktır. Adalet Divanı, kalıcı korunma 
önleminin uygulanması için gerekli çerçeveyi tespit edecek ve kötüye 
kullanılmadığını ortaya koyacaktır.346 

Adalet Divanı tarafından kurucu antlaşmaların tüm üye devletlerde 
yeknesak uygulanması sağlanmakla birlikte Türkiye, katılım antlaşması 
uygulamaya girmeden kurucu antlaşmalara uygun olması için çaba 
göstermeli ve kurucu antlaşmalara uygun olmayan düzenleme içeren katılım 
antlaşmasını imzalamamalıdır. Avrupa Birliği’nin hazmetme kapasitesi ile 
bağlantılı muğlak ifadelere dikkat etmelidir. Zira, Divan, yukarıda Hillion 
tarafından vurgulandığı üzere, katılım antlaşmasında yer alan ve kurucu 
antlaşmalar ile uyumlu olmayan düzenlemenin kötüye kullanılmadığının 
tespitini yapacaktır. Komisyon, Türkiye için gerekli şartların henüz 
oluşmadığı tezini ileri sürebilecektir. Birincil hukukun birincil hukuk ile 
çatışması ortaya çıkmakla birlikte, AB’nin hazmetme kapasitesi ile bağlantılı 
olarak kurucu antlaşmalara uygun olmayan katılım antlaşmasının 
uygulanması gerekebilecektir. 

4. Esnek Bütünleşmenin Genişleme Açısından Katılım Antlaşmaları 
Kapsamında Uygulanabilirliği Bağlamında Türkiye’nin Avrupa Birliği 
Üyeliğine İlişkin Bir Değerlendirme 

Ekonomik bütünleşmeden siyasi bütünleşmeye doğru Avrupa Birliği 
bütünleşmesine yol açan kurucu antlaşmalardan Roma Antlaşması, Avrupa 
halklarının daha yakın birliğini öngörmektedir. Vachodova tarafından orta ve 
doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği üyeliği açısından ileri sürüldüğü 
üzere, AB ve Türkiye arasında da ekonomik ve jeopolitik gerekçeler ile 
asimetrik bir karşılıklı bağımlılık bulunmaktadır.347 Burada AB tarafından 
genişleme sürecinde katılım müzakereleri açısından Türkiye için diğer aday 
ülkelerden farklı bir muamele öngörülüp öngörülmediği analiz edilecektir. 

                                                 
345 Hillion, a.g.e., s. 281 ve 282. 
346 Hillion, a.g.e., s. 282 ve 283. 
347 Vachudova, Europe Undivided, Democracy, Leverage, and Integration after Communism, 
a.g.e., s. 243 ve 244. 
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Günuğur tarafından vurgulandığı üzere, Müzakere Çerçevesi içeriği 
itibariyle tam üyelik ile bağdaşmamaktadır.348 Karakaş tarafından belirtildiği 
üzere, katılım müzakerelerinin açık uçlu oluşu, Avrupa Birliği’nin hazmetme 
kapasitesi ve katılım müzakere süreci açısından müzakere aşaması, 
müzakerelerin tamamlanması, onay aşaması ve katılım aşaması açısından 
yenilikler bulunmaktadır. Türkiye, müktesebatı üstlenmek zorunda olmasına 
rağmen, uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemleri ile bazı alanların dışında bırakılmaktadır. Bu durum, statü 
ayırımına, yeni bir bütünleşme şekline neden olmaktadır. Kalıcı korunma 
önlemleri, Türkiye için ikinci sınıf bir AB üyeliği ortaya çıkarmaktadır.349 
Pieters vd. tarafından ifade edildiği üzere, kalıcı korunma önlemini içeren bir 
katılım antlaşması, ikinci sınıf bir üyeliğe yol açmaktadır. Zira, gerçek bir 
katılım antlaşmasının, üyeliğin tüm yönlerini kapsaması gerektiğinden, kalıcı 
korunma önlemini düzenleyen bir katılım antlaşması, tam bir katılım 
antlaşması niteliğine sahip olmayacaktır.350 

Benzer şekilde, Çalış, kalıcı korunma önlemleri ile eksik bir üyelik 
biçiminin kapısının aralandığını hatırlatmıştır.351 Dartan ve Hatipoğlu, uzun 
geçiş süreleri ve kalıcı korunma önlemlerinin, ikinci sınıf üyelik ve katılım 
müzakerelerinin açık uçlu olmasının, farklı ortaklık tartışmalarına yol 
açtığının altını çizmiştir.352 Hillion, müzakerelerin açık uçlu olmasının 
üyeliğe alternatif durumları ortaya çıkarması olasılığına dikkat çekmiştir.353 
Hatta, Tatham, müzakerelerin açık uçlu olması nedeniyle tam üyelik yerine 
stratejik ve ayrıcalıklı ortaklık olasılığından söz etmiştir. 2014’ten itibaren 
uygulanacak olan Birlik bütçesi kabul edilmeden Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne katılmayacağı öngörüsü ile AB’nin hazmetme kapasitesi arasında 
bağlantı kurmuş ve AB’nin genişleme süreci açısından yenilik olarak 
yorumlamıştır. Müzakerelerin askıya alınması ve kaldığı yerden yeniden 

                                                 
348 Günuğur, “Avrupa Birliği’nin 2002 Kopenhag, 2004 Brüksel Zirve Kararları ve Müzakere 
Süreci”, a.g.e., s. 203. 
349 Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği Tartışması: AB - Türkiye İlişkilerinde Aşamalı 
Entegrasyon”, a.g.e., s. 1, 2 ve 5. 
350 Pieters, Karolien vd., “Report of the Discussions”, Steven Blockmans ve Sacha Prechal 
(der.), Reconciling the Deepening and Widening of the European Union (Lahey: T.M.C. 
Asser Press, 2007), s. 182. 
351 Çalış, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Kimlik Arayışı, Politik Aktörler ve Değişim, 
a.g.e., s. 451.  
352 Dartan, Muzaffer ve Esra Hatipoğlu, “The Future of Turkey - EU Relations: Post-
December 2004”, Nanette Neuwahl ve Haluk Kabaalioğlu (der.), European Union and 
Turkey: Reflections on the Prospects for Membership (İstanbul: TOBB, TUNAECS, Marmara 
Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Ocak 2006), s. 13 ve 14.  
353 Hillion, “Negotiating Turkey’s Membership to the European Union, Can the Member 
States Do as They Please?”, a.g.e., s. 270. 
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başlatılması için koşul ileri sürülmesi ve koşulluluk kriteri açısından Türkiye 
için bir uyarı olarak görmüştür.354 Ott, ayrıcalıklı ortaklık ile Türkiye için 
mevcut ortaklıktan daha fazla bütünleşme öngörüldüğünü iddia etmiş355 ve 
Łazowski, Avrupa Ekonomik Alanı’nı örnek olarak göstermiştir.356 De 
Zwaan, tek merkezli iç içe geçmiş halkalar ve aşamalı bütünleşmeyi 
gündeme getirmiştir.357 

Uzun geçiş süreleri ve kimi istisnai hükümler, üçüncü bölümün ikinci 
kısmında incelendiği üzere, diğer ülkelerin Avrupa Birliği’ne katıldığı ilk 
yıllarda da geçerli olmuştur. Ancak, bu süreler, en çok sekiz ve tarım gibi 
bazı alanlarda on yıl olarak tespit edilmiştir. Bundan daha uzun bir süre, 
bugüne kadar AB’ye üye olan hiçbir ülke için uygulanmamıştır.358 Beşinci 
genişlemede AB üyelerinin işçilerin serbest dolaşımına ilişkin tutumundan 
hareketle orta ve doğu Avrupa ülkelerinde AB üyeliği açısından ikinci sınıf 
üyelik endişesi ortaya çıkmıştır.359 Ancak, orta ve doğu Avrupa ülkeleri için 
AB tarafından kalıcı korunma önlemi, bir öneri olarak sunulmamıştır. 

Türkiye - Avrupa Birliği bütünleşmesinin AB üyeliğini öngörmeyen 
hükümetlerarası işbirliği şeklinde bir bütünleşme mi yoksa üyeliği öngören 
uluslarüstü şekilde bir bütünleşme mi olacağı üzerinde durulmakta360 ve 
öneriler yapılmaktadır. AB’nin Türkiye ile katılım müzakerelerine ilişkin 
tutumunu gösteren Müzakere Çerçevesi kapsamı müzakerelerin ucunun açık 
olması, AB’nin hazmetme kapasitesi, Türkiye’nin Avrupa’ya sıkı bağlarla 
bağlanması, uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı 
korunma önlemleri, Türkiye için AB üyeliğini öngören veya öngörmeyen 
farklı ortaklık önerilerinin tartışılmasına yol açmıştır. 

                                                 
354 Tatham, Enlargement of the European Union, a.g.e., s. 153 ve 154.  
355 Ott, “A Flexible Future for the European Union: The Way Forward or a Way Out?”, a.g.e., 
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Süreci”, a.g.e., s. 203 ve Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği Tartışması: AB - Türkiye 
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360 Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği Tartışması: AB - Türkiye İlişkilerinde Aşamalı 
Entegrasyon”, a.g.e., s. 1. 
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Esasında çalışmanın üçüncü bölümünün üçüncü kısmında yer aldığı 
üzere, Türkiye için muhtelif tanımlamalar ile farklı ortaklık arayışları, 
Türkiye’nin tam üyelik başvurusu yapmasından itibaren tartışma konusu 
yapılmaya başlamıştır. Bu tartışmalar, 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki 
Avrupa Konseyi ile Türkiye’ye resmen adaylık statüsünün verilmesi, 2002 
sonrasında Türkiye’nin üyelik yolunda gelişme kaydetmesi ve katılım 
müzakerelerinin açılmasının tartışılmaya başlanması ile hız kazanmıştır. 
Müzakere Çerçevesi ile bu tartışmalar daha fazla artış göstermiştir. Fransa 
gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini ne pahasına olursa olsun engelleme 
amacı ile müzakere sürecini çıkmaza sürükleyen bir duruma dönüşmeye 
başlamıştır. Bu tartışmalar, Gürsel ve Dedeoğlu tarafından belirtildiği üzere, 
AB kurumlarının resmi açıklamalarından çok kamuoyunu etkileme 
kapasitesi yüksek olan ve hepsi merkez sağı temsil eden siyasetçiler 
tarafından yapılmış ve kamuoyu oluşturulmak suretiyle gündeme 
sokulmuştur. Akademik çevre üzerinde etkili olmuş ve literatürde yerini 
almıştır.361 

Avrupa Birliği’nin genişlemesi kapsamında farklı ortaklık önerileri, 
Türkiye’nin dışında AB’nin beşinci genişleme sürecine dâhil edilen ülkeler 
için de ortaya atılmıştır. Orta ve doğu Avrupa ülkelerinin AB üyeliği 
açısından 1991 yılında Almanya Parlamentosu’ndan CDU partisi eski Genel 
Sekreteri Volker Rühe tarafından kısmi üyelik (partial membership) ve 
Komisyon eski Başkan Yardımcısı Frans Andriessen tarafından üyeliğin 
üyeliği (affiliate membership) önerilmiştir. Kısmi üyelik, AB bütçesi için 
önemli olan ortak tarım politikası ve yapısal fonları dışarıda bırakmakta ve 
güvenlik odaklı ortaklık kurmaktadır. Üyeliğin üyeliği ise, üyelik 
taahhütlerinin tümünü kabul etmeye hazır olmamakla birlikte AB’nin 
bütünleşme sürecine katılmak isteyen Avrupa ülkelerini kapsamaktadır. Dış 
politika, parasal işler, taşımacılık, çevre, araştırma ve enerji için üye 
devletler ile aynı haklara sahip olarak Konsey’de yer almayı ve diğer Birlik 
kurumlarında uygun şekilde temsili öngörmektedir. Smith, bu önerilerin 
ikinci sınıf üyeliğe yol açtığını vurgulamış, Birlik usullerini karmaşık hale 
getireceğine dikkat çekmiş ve Birlik içinde kuşku ile karşılandığını 
belirtmiştir.362 Ancak, bu öneriler, beşinci genişlemede AB’nin resmi 
tutumuna dönüşmemiş veya bu tutumdan etkilenmemiştir.   

                                                 
361 Gürsel ve Dedeoğlu, a.g.e., s. 2, 7 ve 21. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği tartışmaları 
kapsamında farklı ortaklık önerileri için bakınız Gürsel ve Dedeoğlu, Türkiye - Avrupa Birliği 
Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi, a.g.e. ve Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır 
mı?, a.g.e.. 
362 Smith, The Making of EU Foreign Policy, The Case of Eastern Europe, a.g.e., s. 111. 
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Türkiye için farklı ortaklık önerileri, Avrupa Birliği’nin Türkiye için 
Müzakere Çerçevesi ile ortaya konan resmi katılım müzakere tutumunu 
etkilemiş veya bundan etkilenmiştir. Zira, bu belge ile AB tarafından 
Türkiye için farklı ortaklık ortaya çıkarabilecek unsurlar öngörülmüştür. 
Belge’nin farklı ortaklık ortaya çıkarabilecek unsurlarından hareketle esnek 
bütünleşme açısından değerlendirme yapılması mümkün olmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin Türkiye için katılım müzakere tutumunda öngörülen 
geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve korunma önlemlerini esas alan 
öneriler, esnek bütünleşme araçlarına dayanması nedeniyle esnek 
bütünleşme ortaya çıkarmakta ve AB üyeliğini gerektirmektedir. Zira, birinci 
bölümün birinci kısmında belirtildiği üzere, esnek bütünleşme, AB’nin 
bütünleşme sürecinde esnek bütünleşme araçları ile uygulanmakta, 
derinleşme ve genişlemeyi sağlamakta ve AB üyeliğinden 
kaynaklanmaktadır. Ancak, üçüncü bölümün üçüncü kısmında belirtildiği 
üzere, AB’nin müzakere tutumu kapsamı esnek bütünleşme araçları ise, 
nitelikleri itibariyle ortaklık hukuku ve Birlik hukuku ile bağdaşmamaktadır. 
Bu nedenle, bu öneriler, AB üyeliği kapsamında farklı ortaklık önerileri 
olarak ortaya konulmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin Türkiye için katılım müzakere tutumunda öngörülen 
müzakerelerin açık uçlu olması, AB’nin hazmetme kapasitesi ve Türkiye’nin 
Avrupa’ya sıkı bağlarla bağlanmasını esas alan önerileri, esnek bütünleşme 
araçlarını kapsamaması nedeniyle esnek bütünleşme açısından 
değerlendirmek mümkün olmamaktadır.  

Avrupa Birliği’nin Türkiye için katılım müzakere tutumunda öngörülen 
müzakerelerin açık uçlu olması ve AB’nin hazmetme kapasitesini esas alan 
öneriler, AB üyeliğini olasılık haline getirmekle birlikte bu üyeliğin 
gerçekleşmemesi olasılığını da saklı tutmaktadır. AB’nin Türkiye için 
müzakere tutumunun Türkiye’nin Avrupa’ya sıkı bağlarla bağlanmasını esas 
alan öneriler ise, AB üyeliğini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, 
bu öneriler, AB üyeliği dışında farklı ortaklık önerileri olarak ortaya 
konulmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin Türkiye için katılım müzakere tutumunu ortaya 
koyan Müzakare Çerçevesi’nin esnek bütünleşme kapsamında 
değerlendirilecek ifadeleri, geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve 
korunma önlemleridir. Müzakere Çerçevesi ile esnek bütünleşmeye ilişkin 
ifadelerin yanı sıra müzakerelerin açık uçlu olması, AB’nin hazmetme 
kapasitesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya sıkı bağlarla bağlanması da 
düzenlenmiştir. Bu nedenle, Müzakere Çerçevesi, bir bütün olarak dikkate 
alınmalıdır. 



   234

Karakaş tarafından Türkiye için farklı ortaklık tartışmaları kapsamında 
Avrupa Birliği’nin Müzakere Çerçevesi’nden hareketle iki modelden 
bahsedilmiştir. Birinci model, aşamalı bütünleşme (graduated integration) 
olup, 16-17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Avrupa Konseyi sonuçlarını ve ABA 
49. maddeyi esas almaktadır. AB üyeliği, koşullu olarak mümkündür. 
Türkiye tarafından müktesebatın tamamı üstlenilecektir. Türkiye, ortak 
pazara girmekle birlikte malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin 
serbest dolaşımında sınırlı yetki ve haklara sahip olacaktır. Kişilerin serbest 
dolaşımı gerçekleşmeyecek ve yapısal ve tarımsal fonlardan mali yardım 
sağlanmayacaktır. Türkiye, dâhil olduğu alanlarda Birlik karar alma usulüne 
katılabilecektir. Bu model, gümrük birliğine dayanmakta ve Türkiye’nin AB 
ile üç aşamada hükümetlerarası bütünleşmesini öngörmektedir. Türkiye, 
aday ülke olarak kalmakta ve üçüncü aşamadan sonra AB üyeliği mümkün 
olabilmektedir. Bu modelde AB’nin Türkiye için çekinceleri, kişilerin 
serbest dolaşımı, yapısal ve tarımsal fonlardan yardımlar ve karar alma 
usulünü etkileyecek olan kurumsal yapıda temsilci sayısından duyulan korku 
olarak aktarılabilir.363 

Aşamalı bütünleşme ile Türkiye, üç aşamada Avrupa Birliği’ne 
yakınlaşmaktadır. Bir sonraki aşamaya bir önceki aşamanın tamamlanması 
halinde geçilebilmektedir. Bir aşamadan diğer aşamaya geçişin ne kadar 
süreceği, her iki tarafça belirlenmektedir. Bu süre, 5 ile 10 yıl olabilir. Bir 
sonraki aşama, bir önceki aşamanın süresinin yarısı tamamlandığında 
başlayabilir. Ayrıca, sonraki aşamaya geçişi her iki taraf da istiyor olmalıdır. 
Taraflardan birinin varılan bütünleşmeden memnun olması ve bunu daha 
uzun bir süre devam ettirmek istemesi gibi bir durum söz konusu 
olmalıdır.364 Bu haliyle, üye devletlerin veto hakkını saklı tutmaları 
nedeniyle AB üyeliği olasılık olarak kalmaktadır. 

Aşamalı bütünleşme, zaman, alan ve konu ile sınırlıdır. Türkiye’nin 
kişilerin serbest dolaşımı ile yapısal ve tarımsal fonlardan yararlanması söz 
konusu değildir. Bu haliyle, aşamalı bütünleşme, esnek bütünleşme 
türlerinden değişken geometrili Avrupa ve seçimlik Avrupa arasında yer 
almaktadır.365 

Aşamalı bütünleşmenin Avrupa Birliği için avantajı, Türkiye’nin karar 
alma usulünde veto hakkının olmaması ve Avrupa yapılarının dışında 
bırakılmamasıdır. Aynı bakış açısından hareketle Türkiye için dezavantajı, 

                                                 
363 Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği Tartışması: AB - Türkiye İlişkilerinde Aşamalı 
Entegrasyon”, a.g.e., s. 1 ve 7. 
364 Karakaş, a.g.e., s. 11. 
365 Karakaş, a.g.e., s. 10 ve 14. 
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veto hakkının olmaması ve AB üyeliğinin sadece olasılık düzeyinde 
kalmasıdır. AB üye devletlerinin, veto hakkını kullanmak suretiyle 
Türkiye’nin sonraki aşamaya geçmesini engellemesinin mümkün 
olmasıdır.366 

Aşamalı bütünleşmenin Avrupa Birliği bütünleşmesi taraftarları 
açısından olumsuz yanı, Birlik içinde esneklik ve farklılaştırılmış 
bütünleşme tartışmalarının giderek daha fazla artacak olmasıdır. Bu ise, 
AB’nin kendi içinde ve üçüncü ülkeler ile ne kadar bütünleşeceği ve kısmi 
üyeliği kaldırabileceği sorusunu gündeme getirmektedir. Bu tür işbirlikleri, 
bazı ülkeler bütünleşmeye katılmak istemediği veya katılmaya muktedir 
olamadığı takdirde kısmi ayrılmalara neden olabilecektir.367 

Karakaş tarafından ortaya konulan ikinci model, imtiyazlı ortaklık 
(privileged partnership), genişletilmiş ortak üyelik (extended associated 
membership) ve Avrupa Ekonomik Alanı + (European Economic Area +) 
olarak sunulan seçeneklerden oluşmaktadır. ABİA 210. maddeye 
dayanmakta ve hükümetlerarası işbirliği ile tesis edilmektedir. Türkiye, 
Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ortak pazarda sınırlı yer almakla birlikte 
Birlik karar alma usulüne katılmamaktadır. Türkiye’nin kurumsal sürece 
katılımı, ortaklık kurumları ile sağlanmaktadır. Türkiye, müktesebatın bir 
kısmını da üstlenmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği söz konusu 
değildir.368 

Karakaş tarafından ortaya konulan her iki model, Avrupa Birliği’nin 
Türkiye ile katılım müzakerelerine ilişkin tutumunu gösteren Müzakere 
Çerçevesi ile uyumlu olarak tasarlanmıştır. Birinci model, AB üyeliğini 
koşullu olarak öngörmüş ve Türkiye’nin Birlik kurumlarında karar alma 
usulüne katılmasına olanak tanımıştır. Bu modelin sorun yaratan bileşeni, 
Türkiye’nin müktesebatın tamamını üstlenmek zorunda olması, ancak kalıcı 
korunma önlemleri ile ortak pazarın temel alanlarının dışında bırakılmasıdır. 
Kişilerin serbest dolaşımı, tartışma konusu yapılmayacaktır. Bunun tek 
istisnası, AB’nin işgücüne ihtiyaç duyduğu alanlarda çıkabilir. AB’nin 
hazmetme kapasitesi ve müzakerelerin açık uçlu olmasının yansıması olarak 
üye devletlerin veto hakkını saklı tutması da AB üyeliğinin, sadece olasılık 
olarak kalmasına yol açabilecektir. İkinci model, birinci modele oranla 
AB’nin hazmetme kapasitesine ve müzakerelerin açık uçlu olmasına daha 
fazla odaklanmış ve AB üyeliğini öngörmemiştir.369 Kanımca Karakaş, AB 
üyeliğini gerektirmemesini dikkate almak suretiyle Türkiye’nin Avrupa’ya 
sıkı bağlarla bağlanmasını esas alan ortaklık şekli üzerinde durmamıştır. 

                                                 
366 Karakaş, a.g.e., s. 10 ve 14. 
367 Karakaş, a.g.e., s. 14. 
368 Karakaş, a.g.e., s. 8. 
369 Karakaş, a.g.e., s. 8, 10, 11, 13 ve 14. 
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Türkiye için yukarıda üzerinde durulan farklı ortaklık tartışmalarını 
teyit eder şekilde, yukarıda açıklandığı üzere, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik sürecinde katılım müzakere süreci tıkanmıştır. Müzakere 
sürecinin bu tıkanmış durumu da Türkiye için farklı ortaklık tartışmaları 
kapsamında tam üyelik dışı ortaklık önerilerinden söz edilmesinin artmasına 
yol açmaktadır. Nitekim, müzakare sürecinin bu durumu da dikkate alınmak 
suretiyle Gürsel ve Dedeoğlu tarafından Türkiye için farklı ortaklık 
tartışmaları, ayrıcalıklı ortaklık veya özel statü, aşamalı üyelik ve stratejik 
ortaklık olarak üç başlıkta toplanmış ve analiz edilmiştir.370 

Türkiye için farklı ortaklık tartışmalarında Avrupa Birliği’nin Türkiye 
için katılım müzakere tutumu ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakere 
sürecinin tıkanmış olması etkili olmaktadır. Üye devletlerin üyelik 
kriterlerine dayanmayan siyasi nitelikli vetoları ve Kıbrıs için uluslararası 
hukuk ile çözüm bulunmadan GKRY’nin üye devlet olması, müzakere 
sürecinin tıkanmasına yol açmıştır. Müzakere sürecinin tıkanmış olması, 
AB’nin müzakere tutumunun katılım antlaşmasına yansımasını ve Adalet 
Divanı’nın bu katılım antlaşmasına yaklaşımının nasıl olabileceğinin analiz 
edilmesini bile geri plana atmaktadır. Türkiye’nin tam üye devlet olması 
yerine Avrupa’ya sıkı bağlarla bağlanmasını gündeme getirmektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerinin kaldığı 
yerden başlaması ve AB’nin katılım müzakere tutumunun müzakerelerin 
açık uçlu olması ifadesine rağmen tamamlanması söz konusu olabilir. Bu 
noktada, bu tutumda yer alan geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler, 
korunma önlemleri ve AB’nin hazmetme kapasitesine ilişkin düzenlemelerin 
katılım antlaşmasına alınması halinde, bunlardan AB’nin hazmetme 
kapasitesinden hareketle birincil hukukun birincil hukuk ile çatışması ortaya 
çıkacaktır.  

Avrupa Birliği’nin hazmetme kapasitesine yapılacak vurgu nedeniyle 
Adalet Divanı’nın yetkisi, Türkiye için tam üyelik yolunda hukuki güvence 
sağlamayabilecektir. Divan’ın kararında Komisyon’un görüşünün etkili 
olması ihtimali bulunmaktadır. Bu açıdan, bütünleşme doğrultusunda hareket 
eden Komisyon’un ulusal egemenlikler doğrultusunda hareket eden 
Konsey’den etkilenmesi olasılığı göz ardı edilmemelidir. Komisyon’un 
katılım antlaşmasını hazırlarken Divan’ın yetkisini dikkate alacağı 
unutulmamalıdır. 

Müzakere Çerçevesi, kişilerin serbest dolaşımına ilişkin karar alma 
sürecinde üye devletlere azami rol verilmesi ve geçiş düzenlemeleri veya 
korunma önlemlerinin rekabet ve iç pazarın işleyişine ilişkin etkilerine göre 

                                                 
370 Gürsel ve Dedeoğlu, Türkiye - Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi, 
a.g.e., s. 177-186. 
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gözden geçirilmesine ilişkin ifadeleri kapsamaktadır. Keza, Avrupa 
Birliği’nin hazmetme kapasitesini saklı tutmaktadır.  

Adalet Divanı’nın kararında Komisyon’un değerlendirmesi etkili 
olacaktır. Örneğin, kişilerin serbest dolaşımını olumsuz etkileyecek 
durumların belirlenmesi gündeme gelecek ve Avrupa Birliği’nin hazmetme 
kapasitesinin sorgulanmasına neden olacaktır. Müzakere Çerçevesi gibi 
katılım antlaşmasının olabilecek muğlak ve yoruma açık ifadelerinden 
hareketle Komisyon’un görüşünü esas almak suretiyle Divan’ın kurucu 
antlaşmalara uygun olmayan katılım antlaşmasını uygun bulması olasılık 
haline gelecektir. AB’nin hazmetme kapasitesi nedeniyle birincil hukukun 
birincil hukuk ile çatışması ortaya çıksa bile kurucu antlaşmalara uygun 
olmayan katılım antlaşmasının uygulamada kalması gerekebilecektir. 

Piris tarafından Komisyon’un kurucu antlaşmada öngörüldüğü şekilde 
bütünleşme lehinde değil, üye devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket 
ettiğine ve Parlamento’nun da kurucu antlaşma ile öngörüldüğü şekilde 
yetkilerini kullanmadığına vurgu yapıldığını hatırlatmak gerekir.371 

Bu haliyle, Türkiye için tam üyelik dışı ortaklık önerileri, üç farklı 
durumdan ortaya çıkmaktadır. Birincisi, katılım müzakerelerinin 
tıkanmasıdır. İkincisi, Avrupa Birliği’nin müzakerelerin açık uçlu olmasını 
öngörmesidir. Üçüncüsü, AB’nin müzakerelerde hazmetme kapasitesini 
benimsemesi ve hazmetme kapasitesinin katılım antlaşmasına yansımasıdır. 
Bunlardan birincisi ve ikincisi, AB üyeliğini dışlamakta ve üçüncüsü ise, 
tam üyeliğin ucunu açık bırakmak suretiyle AB üyeliğini öngörmemektedir. 

Bu üç durumun sonucundan hareketle katılım müzakere sürecinde 
Türkiye tarafından tam üyelik dışı ortaklık önerileri kabul edilmemelidir. 
Avrupa Birliği tarafından tam üyelik dışı ortaklık önerilmesi halinde, 
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşme teorilerindeki tanımından çok 
daha ötesine geçen gümrük birliğinin tam üyelikle bağlantılı olduğu görüşü 
benimsenmelidir. Bu açıdan, gümrük birliğinin ekonomik bütünleşme 
teorilerine uygun kapsamı ve sektörlere ilişkin etkisi önemli olacaktır. 

O halde, Türkiye için katılım müzakere süreci kaldığı yerden 
başlatılmalı, bunun için üye devletlerin siyasi vetolarının üyelik kriterleri ile 
ilgili olmadığı hatırlatılmalıdır. Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk ile çözüm 
bulunması gerektiği vurgulanmalıdır. Üyelik kriterleri karşılanmalı ve bu 
kriterlerden siyasi kriterler, müktesebat ve ulusal çıkarlar dikkate alınmak 
suretiyle evrensel değerlere göre değerlendirilmelidir. Bu noktada, Avrupa 
Birliği’ne rağmen üye devletler için ulus devletin geçerli ve önemli olduğu 
hatırlanmalıdır. 
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Katılım müzakere sürecinin başlamasından sonra Avrupa Birliği’nin 
müzakere tutumunun AB’nin hazmetme kapasitesi başta olmak üzere üye 
devletlere insiyatif bırakan muğlak ifadeleri, katılım antlaşmasına 
yansıtılmamalıdır. Üyelik kriterleri ve katılım antlaşması için müktesebat, 
müktesebatı üye devletlerin ve aday ülkelerin nasıl uyguladığı ve Ankara 
Anlaşması’nın tam üyelik öngörüsü esas alınmalıdır. 

Türkiye için tam üyelik dışı ortaklık önerileri açısından esnek 
bütünleşmenin Avrupa Birliği üyeliğini gerektirdiği hatırlanmalıdır. Birlik 
hukuku kapsamında Komisyon’un görüşünü dikkate alan Adalet Divanı’nın 
yaklaşımından hareketle ortaklık hukuku, hukuki dayanak olmalıdır. Ankara 
Anlaşması’nın Türkiye için tam üyelik öngörüsü için farklı yaklaşımlar 
olduğu unutulmamalıdır. Bu yaklaşımların Divan tarafından karara bağlanıp 
bağlanmayacağı, Divan’ın yetkisi kapsamında değerlendirilmelidir. Bu 
açıdan, Atina Antlaşması ile aynı şekilde hazırlanması ve Yunanistan’ın AB 
üyesi olması, Ankara Anlaşması temelinde Türkiye için tam üyelik 
öngörüsünü gerektirmektedir. Tam üyelik teminatı sunan Ankara Anlaşması, 
Türkiye tarafından fesh edilmemelidir. 

Bu noktada, Karluk tarafından vurgulandığı üzere, Avrupa Birliği’nin 
şartların değiştiği iddiası ile Ankara Anlaşması ile bağlı olmadığını öne 
sürmesi ihtimali karşısında Viyana Sözleşmesi’nin 26. ve 27. maddelerine 
atıfla uluslararası hukukun temelini oluşturan ahde vefa (pacta sund 
servanda) ilkesini hatırlatmak gerekmektedir.372 

SONUÇ  

Avrupa Birliği, Avrupa ve dünya siyasetinde bir yeniliktir. Avrupa 
kıtasında bulunan ülkelerin neredeyse tümü, üye devlet ya da aday ülke 
haline gelmiştir. AB’nin yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip 
uluslarüstü kurumları ile oluşturduğu kurallar, ulusal düzeyde önemli bir yer 
tutmaktadır.373 

Avrupa Birliği, kendisini kuran kurucu antlaşmalar açısından 
uluslararası sözleşmelerden farklıdır. AB’ye üye devlet olarak katılım 
halinde, çekince konulması mümkün değildir. AB, bütünleşme hareketleri 
açısından en ileri düzeydedir. AB’nin bütünleşme süreci için süre sınırı 
öngörülmemiş ve nihai hedef belirlenmemiştir. Düşmemek için pedal 
çevirmeyi devam ettirme anlayışı, ilke olarak benimsenmiş ve hatta 

                                                 
372 Karluk, Avrupa Birliği’ne Evet mi? Hayır mı?, a.g.e., s. 180, 223 ve 224. 
373 Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union, Amsterdam, Nice and Beyond, 
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zorunluluk olmuştur. Mevcut bütünleşme aşamasının sürdürülebilmesi, 
sonraki bütünleşme aşamasının sürece dâhil edilmesini gerektirmiştir. Bu 
anlayış ile sürekli gelişme kaydeden oluşum olarak kuruluşundan itibaren 
bütünleşme açısından adımlar atmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan 
Avrupa Topluluğu’na ve Avrupa Birliği’ne dönüşmüştür. Bütünleşme 
sürecinin devamlılığı, üye devletlerden Topluluk/Birlik lehine yetki devri ile 
yeni politika alanlarının sürece dâhil edilmesi ile sağlanmıştır. Üye devletler 
arasında gümrük birliğinden iç pazara ve daha sonra ekonomik ve parasal 
birliğe yönelmek suretiyle bu politika alanlarında tek coğrafi alanmış gibi 
uygulama sağlanmaya çalışılmıştır. Ortak dış ve güvenlik politikası ile dış 
dünyaya karşı üye devletlerin tek ses olarak hareket etmesi hedeflenmiştir. 
Ceza konularında adli ve polis işbirliği ile üye devletler arasında işbirliği 
alanları artmıştır.  

Devlet olma anlayışına uygun bir adım olarak görülen Anayasal 
Antlaşma Taslağı, üye devletlerin devlet ve hükümet başkanları tarafından 
kabul edilmekle birlikte Hollanda ve Fransa halkı tarafından uygun 
bulunmamış ve uygulamaya girememiştir. Avrupa Birliği vatandaşlarının 
“anayasa” fikrini aynı devletin vatandaşı olarak algılaması ve buna henüz 
hazır olmaması, mevcut bütünleşmenin korunması için bu bütünleşmenin 
sınırlarını belirleyen kurucu antlaşmalarda değişikliğe dönüşmüştür. Üye 
devletlerin ulus devlet olma niteliğini korumak istemesi, anayasanın kabul 
edilmemesi ve en gelişmiş ve gelişmeye devam eden bütünleşme olarak 
kalınmasına neden olmuştur. AB bütünleşmesi, politika alanlarını artırmak 
suretiyle derinleşirken, yeni üye devletlerin katılması ile coğrafi sınırlarını 
büyütmek suretiyle de genişlemektedir.  

Bütünleşme kapsamında derinleşen ve genişleyen Avrupa Birliği, 
kurulduğu zamandan itibaren üye devletler arasında yeknesak uygulamadan 
sapmalar göstermiş ve bu şekilde süreci sürdürmek zorunda kalmıştır. Üye 
devletler arasında yeknesak uygulamadan bu zorunlu sapma, AB’nin dışında 
veya içinde ortaya çıkmaktadır. Bütünleşme sürecinin başlatılması ve bu 
sürecin sürdürülebilmesi için yeni alanların sürece dâhil edilmesinin gerekli 
olması, üye devletlerin istememesi veya muktedir olmaması nedeniyle 
yeknesak uygulamadan sapmaları da beraberinde getirmiştir. AB’nin içinde 
yeknesak uygulamadan sapma, müktesebatta korunma önlemi, istisna, hariç 
tutulma, gibi muhtelif fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek 
bütünleşme araçları ile hem derinleşme hem genişleme kapsamında ortaya 
çıkmaktadır.  

Birincil hukuk olarak kurucu antlaşma tadilleri ile politika alanları 
ve/veya kapsamı genişletilmek suretiyle derinleşme sağlanırken, bazı üye 
devletlere bu alanların dışında kalma veya ulusal uygulamayı sürdürme 
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olanağı verilmektedir. Yine, birincil hukuk olarak katılım antlaşması ile 
genişleme gerçekleştirilirken, yeni üye devlete bazı alanların dışında kalma 
veya ulusal uygulamayı sürdürme olanağı tanınmaktadır.  

İkincil hukuk olarak Birlik kurumlarının tasarrufları ile birincil hukuk 
olarak kurucu antlaşmaların amaçlarına uygun politika hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde üye devletler açısından farklı uygulamalar 
öngörülmektedir.  

Adalet Divanı tarafından fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) 
bütünleşme araçlarının müktesebata uygunluğu sağlanmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecine yeni alanların dâhil 
edilmesinde, kurucu antlaşmaların cevaz vermemesi veya kurucu 
antlaşmalar kapsamında uzlaşmanın sağlanamaması, AB’nin dışında 
bütünleşmeye yol açmaktadır. AB’nin dışında isteyen ve muktedir olan üye 
devletler arasında hükümetlerarası işbirliği şeklinde gerçekleşen bütünleşme, 
zaman içinde kurucu antlaşmaların kapsamına alınmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin devam etmesi, bisiklet teorisi 
uyarınca derinleşmeyi gerekli kılarken, Birliğin yeni üye devletler ile 
genişlemesi, karar alma sürecinde kilitlenme ile politikalar konusunda 
uzlaşmaya varılmasında tıkanıklığa yol açmakta ve derinleşmeye engel 
oluşturmaktadır. Zaman içinde kapsamı açısından gelişme kaydeden 
genişleme koşullarına rağmen, üye devletler açısından yeknesaklık tam 
olarak sağlanamamaktadır. Katılım antlaşmalarında yeni üye devletler için 
öngörülen korunma önlemi, istisna, hariç tutulma, gibi muhtelif fiili (de 
facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçları, bunu en bariz 
şekilde ortaya koymaktadır. Üye devletler arasındaki farklılık nedeniyle 
karar alma sürecinde ve kurumsal yapıda ortaya çıkan kilitlenmeyi aşmak 
için Birlik, kurumsal reform yapmaktadır. Kurucu antlaşma tadilleri ile karar 
alma usulünde oy birliği gerektiren politika alanlarının nitelikli çoğunluğa 
dâhil edilmesi, derinleşen ve genişleyen AB’nin bütünleşme sürecinin 
sürekliliğinin sağlanması için kullanılmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde derinleşmenin önünün 
açılmasında, üye devletlerin tümünün politika alanlarının kapsamının 
genişletilmesine katılmasının zorunda olup olmadığı, bir diğer çözüm yolu 
olmaktadır. Üye devletlerden bazıları, bütünleşme yolunda ilerlemek 
isterken, diğerleri, mevcut durumu korumak istemektedir. AB’de siyasi 
çevrede muhtelif adlar altında yapılan bu tartışmalar, AB’nin bütünleşme 
sürecinin gelecekte nasıl olması gerektiğine ilişkin farklı yaklaşımları ortaya 
koymaktadır. Bu kapsamda tartışmalar, zaman içinde Birliği etkilemekte ve 
akademik çevrede incelenmektedir. Bu muhtelif tanımlamalar, uluslararası 
ilişkiler literatüründe “esneklik” ve hukuk literatüründe “farklılaştırma” 
başlığı altında toplanmaktadır.  
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Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin devamlılığı için müktesebatta 
korunma önlemi, istisna, hariç tutulma, gibi muhtelif fiili (de facto) ve özel 
amaçlı (ad hoc) hukuki araçlara sahip olan esnek bütünleşme, Amsterdam ile 
kurucu antlaşmalara “yakın işbirliği” olarak tanımlanan yeni hukuki araç ile 
hüküm olarak alınmıştır. Nice ile Birliğin genişlemesinden sonra daha fazla 
sayıda üye devlet ile uygulanabilmesini sağlamak amacıyla “güçlendirilmiş 
işbirliği” adı altında kolaylaştırılmıştır. Lizbon ile daha uygulanabilir hale 
getirilmiş ve işbirliğinin kapsamına savunma dâhil edilmiştir. Bu haliyle, 
esnek bütünleşme, fiili ve özel amaçlı esnek bütünleşme araçlarından farklı 
olarak kurucu antlaşmalarda “yakın işbirliği” ve daha sonra “güçlendirilmiş 
işbirliği” adı altında uygulanma esasları tespit edilmiş bir düzenleme halini 
almıştır.  

Amsterdam ile “yakın işbirliği” ve Nice ile “güçlendirilmiş işbirliği” 
olarak tanımlanan esnek bütünleşme aracı ile Avrupa Birliği’nin genişlerken 
derinleşmesi ve böylece bütünleşmenin sürdürülmesi sağlanmak 
istenmektedir. Hazır olmayan üye devletlere daha sonra katılma olanağının 
tanınması ile isteyen ve muktedir olan üye devletlerin AB’nin dışında 
işbirliği şeklinde bütünleşme olanakları aramalarının önüne geçilmektedir. 
AB’nin dış dünya karşısındaki konumu güçlendirilmektedir.  

Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde korunma önlemi, istisna, hariç 
tutulma, gibi fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşmenin 
hukuki araçları ile yakın/güçlendirilmiş işbirliği olarak kurucu antlaşmalarda 
esasları belirlenmiş esnek bütünleşmenin hukuki aracı, esnek bütünleşmeye 
yol açan hukuki araçlardır. Bu hukuki araçlar ile ortaya çıkan esnek 
bütünleşme, AB’nin bütünleşme sürecinin devam ettirilmesini 
sağlamaktadır. Derinleşme açısından yeni politika alanları ile üye devletlerin 
birlikte hareket etme olanağının artmasında ve genişleme açısından yeni 
katılımlar ile üye devlet sayısının ve coğrafi etki alanının artmasında aracılık 
etmekte ve bu açıdan üye devletlere muktedir olma ve isteme bağlamında 
zaman tanımaktadır. 

Yakın/güçlendirilmiş işbirliği, fiili (de facto) ve özel amaçlı (ad hoc) 
esnek bütünleşme araçlarından farklı şekilde derinleşmenin önünü açmıştır. 
Derinleşme, üye devletlere ödün verilmesi halinde değil, üye devletlerin 
istemesi ve muktedir olması halinde bir hedef olmuştur. Bu hedefin 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda derinleşme için politika alanlarının 
uygulamaya konulması değil, politika alanlarının belirlenmesi amaç haline 
getirilmiştir.   

Bu bağlamda, derinleşme ve genişleme için fiili (de facto) ve özel 
amaçlı (ad hoc) esnek bütünleşme araçları, zorunlu olması nedeniyle 
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uygulama alanı bulurken, derinleşme için yakın/güçlendirilmiş işbirliği, 
zorunlu olması halinde değil, istenir olması halinde uygulama alanı bulacak 
bir olanak olarak oluşturulmuştur. Fiili ve özel amaçlı esnek bütünleşme 
araçları, zorunluluk durumunun sonucu iken, yakın/güçlendirilmiş işbirliği, 
isteklilik durumunun sonucudur. Bu bakış açısının bir sonucu olarak, fiili ve 
özel amaçlı esnek bütünleşme araçları, derinleşme ve genişleme kapsamında 
birincil ve ikincil hukukta tek tek politika alanı bazında yer almıştır. 
Yakın/güçlendirilmiş işbirliği ise, kurucu antlaşmalarda esasları belirlenmiş 
ve politika alanının belirlenmesi açısından serbesti öngörmüştür. Üye 
devletlerin işbirliğinden derinleşmenin olumsuz etkilenmemesi için Avrupa 
Birliği’nin münhasıran yetkili olduğu alanların hariç tutulması gibi 
yakın/güçlendirilmiş işbirliğinin uygulama alanı açısından sınırlarının 
olduğu hatırlanmalıdır. Bu açıdan, yakın/güçlendirilmiş işbirliği, 
bütünleşmenin derinleşme kısmını kapsamakta ve kurucu antlaşmalarda 
belirtilen alanlar ile sınırlı olmak üzere uygulamaya konulabilmektedir. 

Anayasal Antlaşma Taslağı’nın ardından Lizbon Antlaşması ile de 
korunan üyelikten çıkma olanağının üye devletlere tanınması, esnek 
bütünleşmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Bütünleşmenin 
devamlılığının sağlanması, genişleme ile karar alma yapısında ortaya çıkan 
ve artan tıkanıklığın giderilmesi ve derinleşmenin önünün açılmasında, 
yakın/güçlendirilmiş işbirliği adı altında kurucu antlaşmalar ile bir esnek 
bütünleşme aracının düzenlenmesi uygun olmaktadır. Derinleşmenin üye 
devletlerin işbirliği ile olumsuz etkilenmemesini sağlama ise, 
yakın/güçlendirilmiş işbirliğinin kurucu antlaşmalar ile belirlenen üye 
devletlerden devredilen yetki alanları ile sınırlı olarak uygulanmasını 
gerektirmektedir. 

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere, esnek bütünleşme araçları, 
derinleşme ve genişleme için kullanılmakta ve hatta gerekmektedir. Ancak, 
özellikle vurgulanması gereken nokta, esnek bütünleşme, Avrupa Birliği 
üyeliğini ve kurucu antlaşmalara uygunluğu gerektirmektedir.  

Avrupa kıtasında bütünleşme hareketi, II. Dünya Savaşı sonrasında 
savaşın nedenleri ve sonuçları üzerine inşa edilmiş ve kıtada işbirliği ile 
barışı ve refahı gerçekleştirme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, 
yukarıda belirtildiği üzere, bütünleşme, derinleşmenin yanı sıra genişlemeyi 
de kapsamakta ve genişleme ile Avrupa’nın diğer ülkelerine açık bir nitelik 
taşımaktadır.  

Türkiye, Avrupa kıtasında başlayan gelişmelere kayıtsız kalmamış ve 
içinde yer almak istemiştir. Kurucu devlet olmaması nedeniyle üye 
devletlerin aralarında yaptıkları kurucu antlaşma hükümlerine benzer 
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hükümler ile o zamanki AET ile bir ortaklık ilişkisi kurmuştur. Türkiye için 
bu ortaklığın nihai hedefi, ortaklığı yaratan hukuki belgelere istinaden bu 
oluşum içinde üye devlet olarak yer almaktır. Ancak, kıtada Soğuk Savaş 
sonrasında demir perde tehdidinin ortadan kalkması, Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye bakış açısında değişikliğe neden olmuştur. AB’nin bu tutumu, 
muhtelif resmi belgelere ve en son katılım müzakere sürecine yansımıştır.  

Avrupa Birliği’nin Türkiye için Müzakere Çerçevesi ile somutlaşan 
katılım müzakereleri tutumunda uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler, kalıcı korunma önlemleri, müzakerelerin açık uçlu olması, 
AB’nin hazmetme kapasitesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya sıkı bağlarla 
bağlanmasından söz edilmektedir. 

Müzakere Çerçevesi’nin kapsamından hareketle Türkiye için farklı 
ortaklık tartışmaları yapılmaktadır. Müzakere Çerçevesi ile öngörülen 
Türkiye’nin Avrupa’ya sıkı bağlarla bağlanması, Avrupa Birliği üyeliği 
dışında farklı ortaklık ortaya koymaktadır. AB’nin muhtelif ülkeler ile 
işbirliğine ilişkin muhtelif adlar ile anılan politikalarına işaret etmektedir. 
Müzakerelerin açık uçlu olması ve AB’nin hazmetme kapasitesi, AB 
üyeliğini fakat aynı zamanda bu üyeliğin gerçekleşmemesini olasılık haline 
getirmektedir. Uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı 
korunma önlemleri ise, AB üyeliğini saklı tutmaktadır. Zira, bunları, esnek 
bütünleşme araçları olması nedeniyle esnek bütünleşme kapsamında 
değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Ancak, belirsiz süre ile uzun süreli 
olması, kapsamı belirsiz istisna olması, kapsamı belirsiz özel düzenleme 
olması ve kalıcı olması nedeniyle ortaklık hukuku ve Birlik hukuku ile 
bağdaştırmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, AB üyeliğine rağmen, 
farklı ortaklık ortaya çıkarmaktadır.  

Esnek bütünleşme, derinleşme ve genişleme ile bağlantılı olduğundan, 
Avrupa Birliği üyeliğini gerektirmektedir. Bir başka anlatımla, AB 
bütünleşmesinin devamlılığı, derinleşme ile gerçekleşmekte ve genişleme ile 
tıkanmakta olduğundan, üye devlet olma statüsü, esnek bütünleşme için asıl 
unsur haline gelmektedir. Bu nedenle, esnek bütünleşme tartışmaları, AB 
üyeliği ile bağlantılı olmaktadır.  

Geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve korunma önlemleri, 
Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinde derinleşme ve genişleme 
kapsamında esnek bütünleşme araçları olarak kullanılmaktadır. Ancak, 
Türkiye için AB tarafından öngörüldüğü haliyle, süresi belli olmayan uzun 
geçiş süreleri, kapsamı belirsiz istisnalar, kapsamı belirsiz özel düzenlemeler 
ve kalıcı korunma önlemleri, AB üyeliği ile bağdaşmamakta ve AB 
bütünleşmesinin hedefi ile örtüşmemektedir. AB üyeliği ile bağdaşmama 
açısından, bunlar, ortaklık hukuku ve Birlik hukuku kapsamında yer 
almamaktadır. Bu nedenle, ortaklık hukuku ve Birlik hukukuna uygun 
olmamaktadır.   
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AB bütünleşmesinin hedefi ile örtüşmeme açısından, bunlar, kişilerin 
serbest dolaşımı, yapısal politikalar veya tarım gibi üye devletlerin etkisinin 
çok fazla olduğu alanlar için öngörülmektedir. Bu alanlar, ulusal çıkarların 
çok yoğun olduğu alanlar olmakla birlikte AB bütünleşmesi üzerinde önemli 
etkilere sahiptir. Bütünleşmeye konu aynı alanda farklı uygulamalar, bisiklet 
teorisinden hareketle AB’nin bütünleşme süreci üzerinde olumsuz etkiye 
sahip olacaktır. Nitekim, Müzakere Çerçevesi ile geçiş düzenlemeleri ve 
korunma önlemlerinin, rekabete ve iç pazarın işleyişine olan etkilerine göre 
gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu ifade ile AB, geçiş 
düzenlemeleri ve korunma önlemleri için gerekçe oluşturmakla birlikte 
zımmen olumsuz etkisini de kabul etmiştir. 

Lizbon Antlaşması ile derinleşmenin genişleme ile ters düşme olasılığı 
ile derinleşme anlamında bütünleşme hedefinin gerçekleştirilebilmesi için 
üyelikten çıkma olanağının tanındığı AB, Türkiye açısından kendisi ile 
çelişmektedir. AB, bütünleşme sürecinin devam ettirilmesi ve korunması 
için üye devletlerden yetki devri ile yeni alanları, mevcut bütünleşmesinin 
kapsamına alırken, Türkiye için öngördüğü uzun geçiş süreleri, istisnalar, 
özel düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemleri ile bu bütünleşme sürecine 
sınırlar getirmektedir.  

Üye devletlerin kurucu antlaşmaların tadili ile derinleşme açısından 
esnek bütünleşme talepleri ortaya çıkabilmektedir. Ancak, Karakaş 
tarafından ifade edildiği üzere, hariç tutulma gibi bu talepler, ancak üye 
devlet olunmasından sonra mümkün olabilmektedir.374 Türkiye için Avrupa 
Birliği’nin katılım müzakereleri tutumu ile öngörülen esnek bütünleşme 
araçları ile AB üyeliği, aynı tutumun müzakerelerin açık uçlu olması ve 
AB’nin hazmetme kapasitesine vurgu yapması nedeniyle olasılık haline 
gelmektedir. Zira, Müzakere Çerçevesi, tüm içeriği ile birlikte bir bütün 
olarak değerlendirilmelidir.  

Üyelik olasılığı ile Avrupa Birliği için Türkiye ile böyle bir bütünleşme, 
bir yanı aksayan bir bütünleşme haline gelmekte ve bütünleşmenin 
dağılmasının önünü açmaktadır. Üye devletlerin zaman içinde adım adım 
AB lehine terk ettiği egemenlik yetkilerinin ulusal düzeyde muhtelif siyasi 
baskılar ile gündeme getirilmesi açısından zemin hazırlamaktadır. 
Derinleşme ve genişleme için hükümetlerarası niteliği olan karar alma süreci 
dikkate alındığında ve bu karar alma sürecinde ulusal siyasi baskılar 
nedeniyle pazarlıkların olduğu hatırlandığında, bu öngörünün hatalı bir 
öngörü olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye için Avrupa Birliği’nin katılım müzakereleri tutumu kapsamı 
ile örtüşen bir AB üyeliği, diğer üye devletler için olumsuz tutum açısından 

                                                 
374 Karakaş, “Türkiye’nin AB Üyeliği Tartışması: AB - Türkiye İlişkilerinde Aşamalı 
Entegrasyon”, a.g.e., s. 5. 
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kötü örnek teşkil edecektir. Üye devletlerin, Türkiye için öngörülen AB 
üyeliğinin kapsamından hareketle ulusal çıkarları gözetmek suretiyle 
derinleşme açısından olumsuz tutum izlemesi, AB’nin bütünleşme sürecini 
tıkayabilecek ve hatta geri götürebilecektir. Karar alma sürecinde Birlik 
kurumlarından Komisyon ve Parlamento’nun kurucu antlaşma ile 
öngörülenden farklı bir şekilde tutum izlediği bilinmektedir. 

Avrupa Birliği’nin üyeliği dışarıda bırakan müzakerelerin açık uçlu 
olmasını öngörmesi bir tarafa bırakılırsa, AB’nin hazmetme kapasitesinden 
hareketle Türkiye tarafından uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemlerinin, tek taraflı bir uygulama olarak 
kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Türkiye’de AB üyeliğine olumsuz 
bakış açılarının, ulusal çıkarlar açısından gündeme getirilmesine yol 
açacaktır. 

Türkiye tarafından katılım müzakerelerinde önceki genişleme 
süreçlerinde aday ülkeler tarafından yapıldığı gibi zayıf olduğu alanlarda 
geçiş düzenlemesi, istisna, özel düzenleme ve korunma önlemi talep etme 
hakkı vardır. Bu talep için özellikle nüfus ve tarım açısından Türkiye ile 
benzer özelliklere sahip Polonya’nın katılım müzakerelerinde tutumu ve 
katılım antlaşması örnek olarak alınmalıdır. Yine, Birlik hukuku ile 
örtüşmeyen uzun süreli, belirsiz süreli ve kalıcı niteliğe sahip talepler 
yapılmamalıdır.  

Uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemlerinin bütünleşme açısından Avrupa Birliği ve Türkiye için sonuçları 
dikkate alınmasa bile, konunun ortaklık hukuku ve Birlik hukuku açısından 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemleri, ortaklık hukukuna ilişkin Ankara Anlaşması’nda yer almamıştır.  
Ankara Anlaşması, AET Antlaşması esas alınmak suretiyle hazırlanmış olup, 
ortaklık hukukunun Birlik hukuku ile ters düşmesi söz konusu değildir. Bu 
haliyle, uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemlerinin kurucu antlaşmalar ile uyumlu olmadığı tespitini yapabiliriz. 

Uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel düzenlemeler ve kalıcı korunma 
önlemlerinin katılım müzakerelerinde engellenememesi ve nihayet katılım 
antlaşmasına konu olması halinde, Birlik hukuku doğrultusunda katılım 
antlaşması hükümlerinin kurucu antlaşma hükümleri ile uyumsuzluğunun 
gündeme getirilmesi gerekli olacaktır. Bu açıdan, Adalet Divanı’nın önemli 
olduğu belirtilmelidir.  

Türkiye’nin üye devlet olması halinde, katılım antlaşmasında yer alan 
kurucu antlaşmalar ile uyumlu olmayan uzun geçiş süreleri, istisnalar, özel 
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düzenlemeler ve kalıcı korunma önlemleri için Türkiye’de mahkemeler 
tarafından ABİA 267. maddeye istinaden Adalet Divanı’na ön karar 
başvurusu yapılabilecektir. Müktesebatın bekçisi olarak Komisyon 
tarafından da ABİA 258. maddeye istinaden ihlal davası açılabilecektir. 

Avrupa Birliği’nin karar alma sürecinde Komisyon’un Konsey’den 
etkilenmesi olasılığı bulunmaktadır. Kurucu antlaşma ile öngörülenin tersine 
bir durum olarak üye devletlerin Komisyon üzerinde etkili olduğu 
bilinmektedir. Komisyon’un Adalet Divanı’nın yetkisini göz önünde 
bulundurmak suretiyle katılım antlaşmasını Müzakere Çerçevesi ile 
öngörülen AB’nin hazmetme kapasitesinin uygulanmasını gerektirecek 
şekilde muğlak ve yoruma açık şekilde şekillendirmesi halinde, oldukça 
önemli iki sonuç ortaya çıkmaktadır. Türkiye için olumsuz olan bu 
sonuçlardan birincisi, kurucu antlaşmalara uygun olmayan katılım 
antlaşmasının uygulamaya girmesidir. Bu durumda, birincil hukukun birincil 
hukuk ile çatışmasına yol açılsa bile hazmetme kapasitesinden hareketle 
kurucu antlaşmaya uygun olmayan katılım antlaşması uygulamada kalmaya 
devam edecektir. Birinci durumdan daha da önemli ikinci sonuç, Birlik 
hukukunun Türkiye için tam üyelik sağlama olanağının ortadan kalkmasıdır. 
İkinci sonucun birinci sonuçtan kaynaklandığını da ilave etmek gerekir. 

Türkiye için tam üyelik dışı bir üyelik olasılığı, yukarıda açıklandığı 
üzere, Avrupa Birliği içinde farklı üyelik şekline yol açacak ve bu üyelik 
şeklinin diğer üye devletler açısından olumsuz bir emsal teşkil etmesi söz 
konusu olacaktır. Türkiye açısından böyle bir üyeliğe götürecek bir katılım 
antlaşmasının Türkiye tarafından kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. 

İşte bu noktada, Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecinin ortaya 
çıkmasını sağlayan AET Antlaşması esas alınmak suretiyle kurucu üye 
devletler arasında yer almayan Türkiye için Ankara Anlaşması’nın 
mevcudiyeti önemli olmaktadır. Ankara Anlaşması ile benzer şekilde, 
Yunanistan için de Atina Anlaşması söz konusudur. Yunanistan’ın tam 
üyeliğinden hareketle Ankara Anlaşması’nın Türkiye için tam üyelik 
teminatını sunduğu hatırlanmalıdır. 

Son bir nokta olarak, Avrupa Birliği için başarılı bir genişlemenin, 
Birlik olarak gelişen kimliği dikkate alındığında, Birlik içinde ve Birlik 
dışında Avrupa’nın geleceği açısından önemli olduğu belirtilmelidir.375  

Bu haliyle, Avrupa Birliği’nin Türkiye için Müzakere Çerçevesi ile 
ortaya konulan katılım müzakereleri tutumunu kurucu antlaşmalara uygun 
olmasını teminen gözden geçirmesi, AB’nin bütünleşme sürecinin 
sürdürülebilirliği açısından uygun olacaktır. 

                                                 
375Cremona, “Introduction”, a.g.e., s. 8. 
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