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GİRİŞ 

 

Vizesiz seyahat, bir yüzyılda iki dünya savaşıyla sarsılan Avrupa devletlerinin, halklarını 

birbirlerine yaklaştırarak, kıtada uyumu sağlayıp barışı korumak için geliştirdikleri 

araçlardan biridir.1 Bu uğurda devletler aralarındaki sınır kontrollerini kaldırarak 

vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine girişlerini serbestleştirmiş bir diğer deyişle, vize 

gibi gerekliliklere son vermişlerdir.2  Bu yönde bir çabanın İkinci Dünya Savaşı sonrası 

kıtadaki ilk örneklerinden biri olarak 1957 yılında ‘Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler 

Arasında Şahısların Serbest Dolaşımı Anlaşması’ imzalanmış ve bu anlaşmanın bir yıl 

sonra yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin de dahil olduğu dönemin Avrupa Konseyi üye 

ülkeleri birbirlerine karşı vize uygulamalarını kaldırmıştır.3 Böylece bu ülkelerin 

vatandaşları birbirleri ülkelerine üç ayı geçmemek ve ekonomik kazanca dönük 

aktivitelerde bulunmamak kaydıyla vizesiz seyahat imkanına kavuşmuştur.4  

 

Bu yöndeki bir diğer adımsa, 1958’de Avrupa devletleri arasında ekonomik bir 

bütünleşme amacıyla ortaya çıkan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET veya Topluluk) 

olup ilk etapta vizesiz seyahati ekonomi temelli bir uygulama olarak kullanmıştır.5 Bu 

birliktelikle taraf devletler arasında bir iç pazar kurulması hedeflenmiş ve bu uğurda 

malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin bu iç pazar alanında serbest dolaşımı 

öngörülmüştür.6 Bu serbestilerden kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı sırasıyla, 

işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi, hizmet sağlayanların ve alıcılarının serbest 

 
1 Özsöz, M., Türk Vatandaşlarının Vizesiz Avrupa Yolculuğu: Vize Sorunu, Geri Kabul ve Sonrası, Akçay 
B. (ed.), Türkiye-AB İlişkileri: Yeni Gündem, Ankara Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Konferans Dizisi, 
Seçkin Yayınları, (2013/2014), sf. 135. 
2 European Parliament, Free Movement of Persons, Fact Sheet on the European Union, (2019), sf. 1.   
3 Özsöz, supra note 1, sf. 135. 
4 Madde 1, Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Şahısların Serbest Dolaşımı Anlaşması, (13 Aralık 
1957). 
5 Göçmen, İ., Avrupa Birliği’nde İç Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, 
Siyasal Kitabevi, (Mayıs 2011), sf. 55. 
6 Madde 2 ve 3(c), Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 



  

 

2 
 

 

dolaşımını kapsar hale gelmiştir. Öyleyse AET üyesi devletlerden birinin vatandaşı olan 

kişi işçi olarak çalışmak, serbest çalışan olarak iş kurmak, hizmet sağlamak veya hizmet 

almak üzere bir diğer üye devlete herhangi bir engele takılmaksızın serbestçe giriş 

yapabilmekte ve söz konusu ekonomik etkinlik kapsamında o üye devlette 

kalabilmektedir.7  

 

Bazı üye devletler, iç pazar gelişmelerine paralel olarak, bu ekonomik faaliyet gruplarına 

girmeyen vatandaşlarının da yine birbirleri arasında vizesiz seyahatine dair adımlar 

atmaya devam etmiştir. Bu adımların öncüsü Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’dan 

oluşan BENELÜKS ülkelerinin kendi aralarında sınırları tamamıyla kaldırarak ekonomik 

faaliyet kategorilerinde olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarının serbest dolaşımına izin 

verdiği, böylece karşılıklı vize uygulamalarını sona erdirerek ortak vize rejimine geçtiği 

1958 tarihli Benelüks Ekonomik Birliği Antlaşması’dır.8 Takip eden süreçte bu 

uygulamaya Fransa ve Almanya’nın da katılımıyla 1985 tarihli Schengen Anlaşması 

imzalanmış ve böylece Schengen bölgesi olarak da bilinen kişilerin her türlü formaliteden 

muaf olarak serbestçe dolaşabildiği içeride sınırları olmayıp dışarıya karşı ortak sınır 

uygulamaları olan bir alan yaratılmıştır.9 Zamanla Schengen Anlaşması’na daha fazla üye 

devlet taraf olmuş, Amsterdam Antlaşması’yla birlikte Schengen Anlaşması, Avrupa 

Birliği (AB veya Birlik) hukukunun bir parçası haline gelmiştir.10 Amsterdam 

Antlaşması’nın vize rejiminde AB’ye yetki devri yapmasıyla 2001 senesinde Avrupa 

Birliği Konseyi’nin (Konsey) çıkardığı 539 sayılı Tüzük, AB ülkelerine girişte vizeden 

muaf ve vizeye tabi ülkeler listesini oluşturmuş, böylece bugünkü ortak vize uygulaması 

 
7 Bkz. Göçmen, supra note 5.  
8 Madde 2, Treaty Establishing the Benelux Economic Union, (16 Eylül 1958).  
9 Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic 
of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, (14 
Haziran 1985). 
10 Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, Amsterdam 
Antlaşması, (2 Ekim 1997), sf. 93. 
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ortaya çıkmıştır.11 Böylece Avrupa Konseyi’nin taraf devlet vatandaşlarının birbirleri 

ülkesine vize almaksızın kısa süreli seyahatlerde bulunabilmelerini öngören vizesiz 

seyahat kavramı, AB’nin bugün geldiği noktada herhangi bir ekonomik etkinlik yürütme 

amacı olmayan kişilerle birlikte işçilerin, iş kurmak isteyenlerin, hizmet sağlayıcıları ve 

alıcılarının ve aynı zamanda malların ve sermayenin de dahil edildiği serbest dolaşım 

kavramına evrilmiştir.  

 

Türkiye ile AB’nin hikayesi Türkiye’nin 1959 yılındaki ortaklık başvurusuyla başlamış 

1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması’yla (AA) fiziki formuna kavuşmuştur. Hedefi 

tarafların ekonomi politikalarını ve gelişmişlik seviyelerini yakınlaştırmak ve bu amaca 

erişmekte bir araç olarak taraflar arasında bir gümrük birliği kurmak olan bu antlaşma 

aynı zamanda taraflar arasında bir ortaklık ilişkisi de oluşturmuştur.12 Ekonomi temelli 

olan bu ortaklık ilişkisi çerçevesinde tıpkı başlangıçta AET’nin hedeflediği ortak pazarın 

yapısında olduğu gibi kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair düzenlemeler de 

yer almıştır.13 AA’da program hüküm mahiyetinde olan ve Türk vatandaşları için 

kendiliğinden ekonomik serbesti hakları oluşturmayan bu düzenlemeleri 1970 yılında 

imzalanan Katma Protokol ve takip eden Ortaklık Konseyi kararlarındaki yeni kısıtlama 

getirme yasakları izlemiştir.14 Böylece bir bütün olan ortaklık hukuku kapsamında Türk 

vatandaşı olup işçi olarak, iş kurmak için ya da hizmet sağlamak için AB üye devletlerine 

giriş yapmak ve ifa edecekleri ekonomik faaliyet süresince orda bulunmak isteyen 

kişilerin serbest dolaşıma tabi olup olmadıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD 

 
11 The Council of the European Union, Council Regulation No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third 
countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those 
whose nationals are exempt from that requirement, OJ L 81, (21 Mart 2001). 
12 Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
13 Madde 12, 13 ve 14, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963). 
14 Bkz. Göçmen, İ., Starting to Shine, But How Brightly? Standstill Provisions in Association Law Between 
Turkey and the Community, CYELP 5, (2009). 
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veya Divan) karşısında pek çok davaya konu olmuş ve yine Divan’ın içtihadıyla 

aydınlanmıştır.  

 

Ortaklık hukukundan doğan ekonomik serbestilere dair gelişmelere paralel olarak 

Türkiye, 2013 yılında AB’yle vize serbestisi diyaloğuna başlamıştır.15 Ekonomik faaliyet 

kategorilerinde olsun ya da olmasın tüm Türk vatandaşları için Schengen bölgesinde kısa 

süreli kalışlarda vize muafiyeti hedefleyen bu süreç AB’nin Türkiye’den talep ettiği 

kriterlerin yerine getirilmesine bağlı olarak sürmektedir.16  

 

Bu çalışma Türkiye’nin AB üye devletlerine vizesiz seyahat için yürütmekte olduğu iki 

farklı sürecin ele alınmasına odaklanmaktadır. Bu kapsamda, vize meselesinin hukuki 

boyutunu taraflar arasındaki ortaklık hukukunun maddi belgeleri ve bu temelde ABAD’ın 

kararları teşkil etmekte olup bu enstrümanlar aracılığıyla bugün gelinen noktada, var olan 

standstill hükümlerinin yorumlanmasına dair yürütülen hukuki başvuru süreçleriyle 

ilerleme sağlanmaktadır. Bu hukuki süreçlere paralel olarak yürütülen Türkiye ve AB 

arasındaki vize serbestisi süreciyse politik bir boyut oluşturmakta olup bu yolla tüm Türk 

vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada 

bugün gelinen noktada vizesiz seyahat hakkının varlığı ve bu hakka erişmek için atılması 

gereken adımlar ele alınarak her iki sürecin sağladığı veya potansiyel olarak 

sağlayabileceği kazanımların farklılıklarının ortaya konulması hedeflenmektedir.  

 

Bu hedefe ulaşmak için çalışmanın ilk bölümünde Türkiye ve AB arasındaki ortaklık 

ilişkisi çerçevesinde vizesiz seyahat incelenecektir. Bunun için öncelikle taraflar 

arasındaki ortaklık hukukuna dair bir ön değerlendirmede bulunulacak ardından ortaklık 

 
15 Annotated Roadmap Towards A Visa-Free Regime With Turkey (Rev.1), (12 Temmuz 2013): 
http://www.mfa.gov.tr/data/agreed%20minutes%20ve%20annotated%20roadmap.pdf 
16 Ceran, A., Vize Serbestliği Diyaloğunda Hasar Kontrolü: Vizesiz Avrupa Neden Hayal Değil?, İKV 
Değerlendirme Notu 196, (Mart 2017), sf. 3.   
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hukukunda yer alan kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı detaylıca incelenecektir. 

Bunun için işçilerin serbest dolaşımı ile iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest 

dolaşımı ayrı başlıklarda ele alınacak olup her biri için ilgili hukuki arka plan verilecektir. 

Ortaklık hukuku çerçevesinde vizesiz seyahat tartışması ABAD’ın bu serbestiler için 

getirilen ilgili yeni kısıtlama getirme yasaklarını (standstill hükmü) yorumlaması ışığında 

ilerlediğinden çalışmanın ilk bölümünün ana odağını bu standstill hükümleri 

oluşturacaktır. O halde, serbestilerin ortaklık hukukundaki kaynaklarına dair arka plan 

incelemesini her biri için getirilen standstill hükümlerinin kapsamları ve uygulamadaki 

yansımalarına dair detaylı incelemeler takip edecektir. Nihayetinde her bir ekonomik 

serbesti için ABAD’ın Türk vatandaşlarının üye devletlere ilk giriş haklarını incelediği 

kararları detaylı olarak tartışılacaktır.   

 

Çalışmanın ikinci bölümündeyse, Türkiye ve AB arasında sürmekte olan vize serbestisi 

diyaloğu incelenecek olup ilk olarak AB’nin vize serbestisi ve geri kabul politikalarına 

değinilecektir. AB genelinde yapılacak bu incelemeyi Türkiye ile imzalanan geri kabul 

anlaşmasının ve yürütülmekte olan vize serbestisi sürecinin detaylı incelemeleri takip 

edecektir. Bu kapsamda vize serbestisi sürecinden geriye kalan altı kriter ayrıca ele 

alınacak olup en nihayetinde Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi sürecinde elde 

edilmesi hedeflenen vizesiz seyahat hakkının kapsamı ve sınırları değerlendirilecektir. 

Bu noktada çalışmanın omurgasını oluşturan ortaklık hukuku ve vize serbestisi süreçleri 

çerçevesinde vizesiz seyahate dair bir karşılaştırmayla inceleme tamamlanacaktır.  
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I. BÖLÜM 

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK HUKUKU ÇERÇEVESİNDE  

“VİZESİZ SEYAHAT” 

 

1. Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Hukukunun Genel Çerçevesi 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası bir yüzyılda iki dünya savaşına sahne olmuş Avrupa 

devletlerini ortak çıkarlar çerçevesinde bir araya getirmeye yönelik olarak önce Avrupa 

Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuş daha sonra, sadece kömür ve çelik alanına 

odaklanan bu ekonomik birliğin ekonominin tüm alanlarına genişletilmesi için 1957 

yılında imzalanan Roma Antlaşması’yla AET kurulmuştur.17 Bu ekonomik birlikteliğin 

bir parçası olmayı erken dönemde kendine hedef edinen Türkiye ile AET arasındaki ilişki 

Türkiye’nin 31 Temmuz 1959 tarihli ortaklık başvurusuyla başlamış, taraflar arasındaki 

görüşmelerin neticesinde 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Antlaşma, diğer ismiyle Ankara Antlaşması’nın 

(AA) imzalanmasıyla ete kemiğe bürünmüştür.18 

 

İkinci maddesinde amacını “Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk 

halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini 

tümü ile göz önünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri 

aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmek”19 olarak ilan eden AA, ortaklık 

ilişkisini üç döneme ayırarak düzenlemiştir. Buna göre, beş yıl olarak ön görülen ilk 

dönemde, yani hazırlık döneminde, Türkiye’nin, Topluluk’tan gelecek yardımlarla 

 
17 Akdemir, E., Avrupa Bütünleşmesi: 1957 Öncesi, Akçay, B. & Göçmen, İ. (eds.), Avrupa Birliği, Tarihçe, 
Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, (Eylül 2016), sf. 45-57. 
18 Erhan, Ç. & Arat, T., AET’yle İlişkiler, Oran, B. (ed.), Türk Dış Politikası Cilt I: 1919 – 1980, Kurtuluş 
Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İletişim Yayınları, 20. Baskı (2015), sf. 820, 831. 
19 Madde 2(1), Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
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ekonomisini takip eden dönemlerdeki yükümlülükleri yerine getirecek düzeyde 

iyileştirilmesi kararlaştırılmıştır.20 AA, ön gördüğü beş yıllık hazırlık döneminden sonra 

on iki yılı geçmeyecek bir geçiş döneminin geleceğini düzenlemiş ve bu geçiş döneminde 

Türkiye ile AET arasında gümrük birliği kurulmasını ayrıca, Türk ekonomi 

politikalarının Topluluk politikalarına yakınlaştırılmasını hükme bağlamıştır.21 En 

nihayetinde, AA geçiş dönemini takip eden ve akit taraflar arasında ekonomi alanındaki 

politika senkronizasyonunun güçlendirildiği bir son dönem hedeflemiş ancak bu son 

dönemi herhangi bir süreyle kısıtlamamıştır.22 

 

Ne yazık ki ön görülen bu sürelere riayet edilememiştir. Hazırlık dönemiyle hedeflenen 

Türkiye’nin ekonomik kalkınması, beş yıllık sürede sağlanamamış nihayetinde dokuz 

yıla çıkan hazırlık süreci 31 Aralık 1972’de sona ererek geçiş dönemi başlatılmıştır.23 

Keza on iki sene olarak öngörülen geçiş dönemi de bu süre zarfında tamamlanamamış 

olup, son döneme geçiş 5 Mart 1995’de karara bağlanmış ve taraflar arasındaki gümrük 

birliği 1 Ocak 1996’dan itibaren etkili olacak şekilde kurulmuştur.24 

 

AA’yı takiben geçiş döneminin şartlarının kararlaştırılması için taraflar arasında yeni bir 

anlaşma gerekliliği ortaya çıkması sebebiyle bir uygulama anlaşması mahiyetinde olan 

Katma Protokol (KP veya Protokol) 23 Kasım 1970’de imzalanmış ve 1 Ocak 1973’de 

yürürlüğe girmiştir.25 Dibacesinde AA’nın hazırlık döneminden sonra bir geçiş dönemi 

ön gördüğünü ve işbu hazırlık döneminin tamamlanmasıyla geçiş dönemine intikal için 

gerekli şartların yerine geldiğini belirten KP, amacını “Geçiş dönemi süresince Akit 

 
20 Madde 3, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
21 Madde 4, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
22 Madde 5, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
23 Can, H., Türkiye – Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Hukuki Çerçevesi, Ankara Avrupa Çalışmaları 
Dergisi, Cilt: 3, No: 1, (Güz 2003), sf. 24. 
24 Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasına ilişkin 1/95 sayılı Türkiye-AT Ortaklık 
Konseyi Kararı, (22 Aralık 1995). 
25 Can, supra note 23, sf. 25. 
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Taraflar’ın, karşılıklı ve dengeli yükümler esası üzerinden Türkiye ile Topluluk arasında 

bir gümrük birliğinin gitgide yerleşmesini ve ortaklığın iyi işlemesini sağlamak amacıyla, 

Türkiye’nin ekonomik politikalarının Topluluğunkilere yaklaştırılmasını ve bunun için 

gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesi”26 olarak ifade etmiştir. Hemen birinci 

maddesinde, bu protokolün geçiş döneminin “gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve 

süreleri[nin]”27 tespiti için yapıldığı hükme bağlanarak devam edilmiştir.  

 

Göçmen, ortaklık hukukunu maddi ve kurumsal çerçeve olarak iki boyutta ele aldığı 

çalışmasında maddi çerçevede ortaklık hukukunun belgelerini oluşturan ve yukarıda ele 

alınan AA ve KP’yi incelerken taraflar arasındaki bu ilişkinin kurumsal çerçevesinde 

ortaklık hukukunun nevi şahsına münhasır bir kurumu olarak ortaya çıkan Ortaklık 

Konseyi’ni (OK) ele almıştır.28 OK, ortaklık ilişkisinin uygulanmasını ve gelişmesini 

sağlamak için AA’da bir yanda Türkiye, öte yanda Topluluk üye devletleri, Topluluk 

Konseyi (bugün için Konsey) ve Topluluk Komisyonu’ndan (bugün için Avrupa 

Komisyonu veya Komisyon) temsilcilerden oluşacak şekilde düzenlenerek 

kurulmuştur.29 AA’nın amaçlarını gerçekleştirmek için oybirliğiyle taraflar üzerinde 

bağlayıcı karar alabilen OK, 22 Aralık 1995 tarih ve 1/95 sayılı kararıyla gümrük birliğini 

kurarak geçiş dönemini sona erdirip ortaklık ilişkisini son döneme taşıyan aktör 

olmuştur.30  

 

Taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin yakınlaştırılmasında AET’nin kurucusu Roma 

Antlaşması’ndan esinlenerek hazırlanan AA, gümrük birliği hedefine ek olarak yine 

esinlendiği Roma Antlaşması’nda yer edinen ekonomik serbestilerden kişilerin ve 

 
26 Dibace, Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
27 Madde 1, Katma Protokol, (23 Kasım 1970).  
28 Göçmen, supra note 14, sf. 153. 
29 Madde 23, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963). 
30 Madde 22(1) ve 23, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963); Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya 
konmasına ilişkin 1/95 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı, (22 Aralık 1995). 
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hizmetlerin serbest dolaşımına dair de hükümler içermiştir. Bunlar taraflar arasında 

işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarında 

olup söz konusu serbestilerin önündeki engellerin Roma Antlaşması hükümlerinden 

esinlenerek kaldırılmasına yönelik niyetin ifade edildiği program hükümlerdir.31 Keza 

geçiş döneminin uygulayıcısı mahiyetindeki KP de program mahiyetteki hükümlerin 

ötesinde Türk vatandaşları için söz konusu ekonomik serbestilerde doğrudan hak yaratan 

hükümler getirememiş her üç serbesti için gerekli ilerlemenin Ortaklık Konseyi 

kararlarıyla (OKK) düzenleneceğini belirtmiştir.32 Buna ek olarak KP, ilerleyen 

başlıklarda detaylıca inceleneceği üzere iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest 

dolaşımı konularında tarafların yeni kısıtlama getirerek mevcut durumu zorlaştıracak 

önlemler almasını yasaklayan standstill mahiyetinde bir düzenleme de içermektedir.33  

 

OK, anlaşmalardan aldığı yetkiyle bu tezin yazıldığı tarihe kadar söz konusu serbesti 

alanlarında üç karara imza atmış olup bunların tamamı işçilerin serbest dolaşımına 

yöneliktir.34 AB üye devletlerinden birinde yasal olarak bulunan Türk işçilerinin ve aile 

üyelerinin istihdam ve sosyal haklarına yönelik olan bu düzenlemeler, kapsadığı kişiler 

için vizesiz seyahati öngören hükümler içermemekle birlikte 20 Aralık 1976 tarih ve 2/76 

sayılı OKK ile onun yerini alan 19 Eylül 1980 tarih ve 1/80 sayılı OKK işçilerin serbest 

dolaşımı alanında yeni kısıtlama getirme yasağı içeren düzenlemeler getirmişlerdir.35 Ne 

 
31 Madde 12, 13 ve 14, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963); Madde 12’nin program mahiyetli olduğuna 
dair karar için bkz. Case C-12/86, Meryem Demirel v. Stadt Schwäbisch Gmünd, Judgment of the Court, 
ECJ, (30 Eylül 1987), para. 23; Madde 13 ve 14’ün program mahiyetli olduğuna dair karar için bkz. Case 
C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, Judgment 
of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 42. 
32 Madde 36 ve 41(2), Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
33 Madde 41(1), Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
34 Üçüncü ve son OKK, Avrupa Topluluklarına üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine 
uyguladıkları sosyal güvenlik programlarına ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (19 Eylül 1980), olup içeriği çalışmanın konusu kapsamına girmediğinden sadece ismen 
bahsedilecektir. 
35 Madde 7, Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976); Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, 
(19 Eylül 1980). 
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yazık ki OK’nın bugün için iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarında 

bir kararı bulunmamaktadır.  

 

Bu noktada AA ve KP’nin hükümleriyle OKKların yorumlanması ve ortaklık hukukunun 

amaçlarına erişmek noktasında ilerlenebilmesi için önemli bir aktör olarak ortaya çıkan 

ABAD, AA ve KP’nin, AB ile üye olmayan bir devlet arasında imzalanan uluslararası 

antlaşmalar olduğunu, OKKların ise yine bu antlaşmalarca kurulan bir kurumun kararları 

olduğunu dolayısıyla bu düzenlemeler üzerinde kendisinin yorum yetkisi bulunduğunu 

kabul etmiştir.36 Bu temelde Divan, ortaklık hukuku kapsamında çeşitli kararlara imza 

atmıştır. 

 

Böylece genel çerçevesiyle ortaya konan Türkiye ve AB arasındaki ortaklık ilişkisi 

ilerleyen başlıklar altında işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin 

serbest dolaşımı alanlarındaki düzenlemelere odaklanarak irdelenecektir. Nihayetinde, 

Divan’ın mihenk taşı mahiyetindeki içtihadının analiziyle bu alanlardaki standstill 

hükümlerinin uygulamadaki etkileri ve serbestiler kapsamına giren kişilerin AB üye 

devletlerine vizesiz seyahati konusunda ortaklık ilişkisinin geldiği nokta ele alınacaktır.  

 

2. Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku Gereği Kişilerin ve Hizmetlerin 

Serbest Dolaşımı Çerçevesinde “Vizesiz Seyahat” 

 

Türkiye, AB ile arasındaki ortaklık ilişkisini oluşturan AA’nın hazırlık döneminden 

başlayarak ekonomik serbestiler konusunda bilhassa da Türk işçilerinin dönemin AET 

üye devletlerinde serbest dolaşımı konusunda ısrarcı bir tutum izlemiştir.37 Bu tutumun 

 
36 Case C-12/86, Meryem Demirel v. Stadt Schwäbisch Gmünd, Judgment of the Court, ECJ, (30 Eylül 
1987), para. 9; Case C-30/88, Hellenic Republic v. Commission of the European Communities, Judgment 
of the Court, ECJ, (14 Kasım 1989), para. 13. 
37 Erhan, Ç. & Arat, T., supra note 18, sf. 832. 
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bir yansıması olarak AA, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı hususunda üç madde 

içerecek şekilde kabul edilmiştir.38 Ancak bu düzenlemeler program hüküm niteliğinden 

öteye gidemeyerek Türk vatandaşları için bir serbesti sağlayamamışlardır.39   

 

Türkiye’nin ekonomik serbestilerin sağlanması hususunda ısrarlarının devam etmesi 

KP’de yer alan ve aşağıda detaylıca ele alınacak düzenlemelerle Türk işçilerinin serbest 

dolaşımının 1 Aralık 1976 ile 1 Aralık 1986 dönemi içinde başlatılması, iş kurma 

serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarındaysa mevcut uygulamaların yeni 

düzenlemelerle zorlaştırılmamasına dair maddelerle sonuçlanmıştır.40 Fakat söz konusu 

ekonomik serbestilerin Türk vatandaşları için tümüyle sağlanabilmesinin üzerinde 

uzlaşılamayarak ileriye ötelendiği ve OKKlara havale edildiği bir tablo da çizilmiştir.41   

 

Savaş sonrası ulusal kalkınmasını sağlamak için yabancı iş gücüne ihtiyaç duyan üye 

devletlerin zamanla kalkınma hedeflerini sağlamaları durumu tersine döndürmüş ve 

1970lerin ortaları itibariyle özellikle Almanya başta olmak üzere Türk işçilerinin yoğun 

olarak göç ettiği diğer üye devletler, Türk işçilerine serbest dolaşım sağlanması 

hususunda olumsuz bir tutum takınmaya başlamıştır.42 Algıda yaşanan bu değişikliğin 

etkisiyle her ne kadar Türk işçilerinin durumuna dair üç OKK çıkarılmış olsa da serbest 

dolaşım hakkı hiçbirinde tanınmamıştır. İş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest 

dolaşımı alanlarındaysa henüz bir OKK çıkarılamamıştır. Durum böyleyken, ortaklık 

hukuku kapsamında ekonomik serbestilerde ilerleme kaydedilmesi bir noktaya kadar 

ABAD içtihadıyla kademeli olarak gerçekleştirilmiştir. 

 
38 Madde 12, 13 ve 14, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).   
39 Erhan, Ç. & Arat, T., supra note 18, sf. 832. 
40 Madde 36, Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
41 ibid. 
42 Erhan, Ç. & Arat, T., Avrupa Topluluklarıyla İlişkiler, Oran, B. (ed.), Türk Dış Politikası Cilt II: 1980 – 
2001, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İletişim Yayınları, 16. Baskı, (2018), sf. 
92. 
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Çalışmanın bu bölümünde, vizesiz seyahat kavramının Türkiye ve AB arasındaki ortaklık 

ilişkisine yansıması incelenecek olup bu hususta ana omurgayı yukarıda değinilen 

ortaklık hukuku oluşturacaktır. Vizesiz seyahatin ortaklık hukukundaki yansıması 

kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı olarak cereyan etmekte, bunlardan kişilerin 

serbest dolaşımı işçilerin serbest dolaşımıyla iş kurma serbestisini kapsamakta olup 

hizmetlerin serbest dolaşımıysa hizmet sağlayan ve hizmet alan kişilerin serbest dolaşımı 

olarak iki önemli kategoride ele alınacaktır.  

 

Buradan hareketle öncelikle kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımının hukuki 

temellerine değinilecektir. Bu hukuki temelin bir parçası olan ve ortaklık hukuku 

çerçevesinde vizesiz seyahat hakkının yorumlanmasında Divanca yararlanılan standstill 

hükümleri, yani yeni kısıtlama getirme yasakları çalışmanın konusu için taşıdıkları önem 

gereği ayrıca incelenecektir. Nihayetinde akit taraflar arasındaki ortaklık hukuku 

çerçevesinde vizesiz seyahat hakkında bir değerlendirmeyle çalışmanın bu bölümü 

sonlandırılacaktır.  

 

2.1. Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Hukuki Temelleri 

 

Roma Antlaşması, bir yüzyılda iki dünya savaşıyla sarsılan Avrupa ülkeleri arasında 

ortak çıkarlara dayanan ekonomik bir birlik kurarak barışı ve iş birliğini daim etmeyi 

amaçlamıştır.43 Bu amaca ulaşılabilmesi için Roma Antlaşması’na taraf olan devletler 

arasında dört alanda ekonomik serbestinin önündeki engellerin kaldırılması gerekli 

görülmüş olup bunlar malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımıdır.44 

 
43 Akdemir, supra note 17, sf. 45-57.  
44 Madde 2 ve 3(c), Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957).  
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Kurucu antlaşmanın bu hedefi zamanla içeride sınırları olmayan bir iç pazar olarak 

güncellenmiş ve 1993 yılına gelindiğinde büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.45   

 

Roma Antlaşması’nı rol model alarak oluşturulan ve Türkiye ile AET arasında bir ortaklık 

ilişkisi kuran AA da akit taraflar arasında ekonomi odaklı bir birliktelik öngörmüştür.46 

Bunun için taraf ülke menşeili ürünlerin birbirlerinin pazarlarına gümrük 

sınırlamalarından muaf erişiminin sağlandığı bir gümrük birliği kurmayı ve tarafların 

ekonomi politikalarının uyumlulaştırılarak ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen 

AA, aynı zamanda kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair de hükümler 

içermiştir.47 AA ortaklık hukukunun temel dokümanı olmakla birlikte tek kaynağı 

değildir. Nitekim, kendisini takip eden uygulama anlaşması mahiyetindeki KP ve yine 

AA’yla kurulmuş OK’nın kararları her ne kadar ağırlıklı olarak ortaklığın esas odak 

noktası olan gümrük birliğine dair düzenlemeler içerseler de yine kişilerin ve hizmetlerin 

serbest dolaşımına dair düzenlemeler getirmişlerdir.48 En nihayetinde ABAD, akit taraflar 

arasındaki ortaklık ilişkisinden doğan başvurularda bu düzenlemelere dayanarak ortaklık 

hukuku bakımından ekonomik serbestilere bugünkü halini veren içtihada imza atmıştır.  

 

Bu başlık altında ortaklık hukukunun ilgili düzenlemeleri önce işçilerin serbest dolaşımı 

bakımından ele alınacak olup bunu iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımının 

hukuki temelleri takip edecektir. Bu inceleme için ortaklık hukuku kaynakları kronolojik 

sırasıyla takip edilecek olup öncelikle AA’daki ve onu takiben KP ve ilgili OKKlardaki 

 
45 European Council in Edinburg, Conclusions of the Presidency, (11-12 Aralık 1992), para. 11. 
46 Madde 2, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
47 Madde 2(c), 12, 13 ve 14, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
48 Madde 36 ve 41, Katma Protokol, (23 Kasım 1970); Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin 
uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (20 Aralık 1976); Ortaklığın Geliştirilmesine 
ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980); Avrupa Topluluklarına üye devletlerin Türk 
işçileri ve aile bireylerine uyguladıkları sosyal güvenlik programlarına ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 
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düzenlemeler verilecektir. Nihayetinde ilgili noktalarda söz konusu hukuki temellerin 

incelenmesine katkıda bulunan Divan kararlarına gerekli atıflarda bulunulacaktır.  

 

2.1.1. İşçilerin Serbest Dolaşımının Hukuki Temelleri 

 

AB’nin Türkiye ile olan ortaklık ilişkisinde kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımından 

en geniş düzenleme alanı bulmuş olanı işçilerin serbest dolaşımı olup Roma Antlaşması 

model alınarak hazırlanan AA, işçilerin serbest dolaşımını ‘Ekonomik nitelikteki sair 

hükümler’ başlıklı üçüncü bölümünde ele almıştır. Burada yer alan 12. madde hükmüne 

göre “Akit Taraflar, aralarında serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için, 

Topluluğu kuran Anlaşma’nın 48, 49 ve 50. maddelerinden esinlenmekte 

uyuşmuşlardır”49.  

 

Bu maddenin atıf yaptığı kurucu antlaşma hükümlerinden işçilerin serbest dolaşımına 

dair temel düzenleme bugünkü Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 

(ABİHA) 45. maddesinde yer almaktadır. Buna göre 45. maddenin ilk fıkrası “Birlik 

içinde işçilerin serbest dolaşımı sağlanır”50 diyerek söz konusu serbestiyi oluştururken 

takip eden ikinci fıkrası uyrukluk temelinde ayrımcılık yasağının bir yansıması olarak 

“İşçilerin serbest dolaşımı, üye devletlerin işçileri arasında istihdam, ücret ve diğer 

çalışma koşulları bakımından, uyrukluktan kaynaklanan nedenlerle yapılan her türlü 

ayrımcılığın kaldırılmasını gerektirir”51 şeklindedir.  

 

 
49 Madde 12, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
50 Madde 45(1), Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon Antlaşması’yla 
değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
51 Madde 45(2), Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon Antlaşması’yla 
değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
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Takip eden üçüncü fıkrasıyla ABİHA’nın 45. maddesi bu serbestinin sınırlarını ve 

kapsamını şu şekilde belirtmiştir: “İşçilerin serbest dolaşımı, kamu düzeni, kamu 

güvenliği ve halk sağlığı gerekçesiyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, 

aşağıdaki hakları içerir: a) yapılmış iş tekliflerini kabul etme, b) bu amaçla üye 

devletlerin topraklarında serbestçe dolaşma, c) bir üye devlette, o devlet uyruklarının 

istihdamını düzenleyen kanun, ikincil düzenleme ve idari kurallara uygun olarak 

çalışmak amacıyla ikamet etme, d) Komisyon tarafından hazırlanacak uygulama 

tüzüklerindeki koşullara uygun olarak, bir üye devlette istihdam edildikten sonra o üye 

devlet topraklarında kalma.”52 Ve en nihayetinde son fıkrayla, ABİHA’nın 45. 

maddesindeki hükümlerin kamudaki istihdama uygulanmayacağı ifade edilmiştir.53   

 

Söz konusu düzenlemelerin etki doğurması veya uygulanabilmesi için ek bir 

düzenlemeye gerek olmayan, açık yükümlülükler getirdiği dolayısıyla doğrudan etkili 

olduğu ve muhatabı olan kişilerce ulusal mahkemeler karşısında hak talep etmek için öne 

sürülebilecekleri Divan’ın çok çeşitli kararlarınca ilan edilmiştir.54  

 

Bu haliyle işçilerin serbest dolaşımı AB iç pazarı için, vatandaşı olunan üye devlet 

dışındaki bir üye devlette istihdam pazarına katılmak veya çalışılmakta olan işe devam 

etmek faaliyetini korumaktayken55 bu çerçevede, tıpkı iş kurma serbestisi ve hizmetlerin 

serbest dolaşımında olduğu gibi, üye devlet pazarına erişim hakkını, vatandaşı olunan 

dışında bir üye devlete serbestçe giriş yapma ve bunun için kendi ülkesinden çıkma 

 
52 Madde 45(3), Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon 
Antlaşması’yla değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
53 Madde 45(4), Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon 
Antlaşması’yla değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
54 Case C-167/73, Commission of the European Communities v. French Republic, Judgment of the Court, 
ECJ, (4 Nisan 1974), para. 35; Case C-41/74, Yvonne Van Duyn v. Home Office, Judgment of the Court, 
ECJ, (4 Aralık 1974), Facts and Procedure, para. 8. 
55 Jarass, H.D., A Unified Approach to Fundamental Freedoms, Andenas, Mads-Roth, Wulf-Henning (eds.), 
Services and Free Movement in EU Law, Oxford University Press, (2004), sf. 142 cited in, Göçmen, supra 
note 5, sf. 138. 
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hakkını ve çeşitli sosyal hakları kapsamaktadır.56  Bu hususta öne çıkan bir düzenleme 

Konsey’in 2004/38 sayılı direktifi olup Birlik vatandaşlarına geçerli bir kimlik veya 

pasaport taşımaktan başka bir şart aranmaksızın diledikleri üye devlete giriş, çıkış ve üç 

aya kadar ikamet serbestisi getirmiştir.57  

 

AB hukukunda hâl böyleyken ortaklık hukukunda, AA’nın 12. maddesini  KP’nin 36. 

maddesi takip etmiş olup geçiş döneminin uygulama anlaşması mahiyetindeki bu 

protokolde işçilerin serbest dolaşımına dair engellerin kaldırılması için bir zaman dilimi 

ön görülmüş ve şöyle düzenlenmiştir: “Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasında 

işçilerin serbest dolaşımı, Ortaklık Antlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere 

uygun şekilde, Antlaşma’nın yürürlüğe girişinden sonraki onikinci yılın sonu ile 

yirmiikinci yılın sonu arasında kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Ortaklık Konseyi bu 

konuda gerekli usulleri kararlaştıracaktır”58. Öyleyse, KP, Türk işçileri için serbest 

dolaşım hakkının 1 Aralık 1976 ile 1 Aralık 1986 dönemi içinde sağlanmasını 

öngörmektedir.  

 

Ancak Divan’a göre, AA’nın 12. maddesi de KP’nin 36. maddesi de işçilerin serbest 

dolaşımını doğrudan düzenleyebilecek kadar net ve uygulanması şartsız düzenlemeler 

içermediğinden doğrudan etkili olmayıp program niteliğinde hükümlerdir.59 Zira, 

Demirel kararına göre AET’nin üye olmayan üçüncü bir ülkeyle imzaladığı anlaşma 

 
56 Göçmen, supra note 5, sf. 135. 
57 Madde 6(1) ve 7(1)(a), Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun 2004/38 sayılı Direktifi, (29 Nisan 
2004). 2004/38 sayılı Direktif, Birlik vatandaşlığı temelinde kişilerin üye devletler arası serbest dolaşımını 
ve ikamet hakkını düzenlemekte olup kapsamına ekonomik serbestileri alsa da onların ötesine geçmiştir. 
Bu yönüyle Birlik vatandaşlığı konseptinin henüz var olmadığı 1964 senesinde kabul edilen ve üye devlet 
vatandaşlarının birbirleri ülkelerine işçi olarak çalışmak, iş kurmak veya hizmet almak amaçlı yapacakları 
seyahatlerinde ve ikametlerinde serbest dolaşım haklarını düzenleyen 64/221 sayılı Direktif’ten 
ayrılmaktadır. Bu karşılaştırmanın bir örneği için bkz. Case C-371/08, Nural Ziebell v. Land Baden-
Württemberg, Judgment of the Court, ECJ, (8 Aralık 2011).   
58 Madde 36, Katma Protokol, (23 Kasım 1970).  
59 Case C-12/86, Meryem Demirel v. Stadt Schwäbisch Gmünd, Judgment of the Court, ECJ, (30 Eylül 
1987), para. 23. 
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hükümlerinin doğrudan etkili olabilmesi için sağlamaları gereken kriterler belirlenmiştir. 

Buna göre söz konusu hükümlerin lafzının, parçası oldukları anlaşmanın doğası ve 

amacıyla birlikte ele alındığında, kesin ve belirli bir yükümlülük içermesi ve 

uygulanmaları ve etki doğurmaları için herhangi bir ek düzenlemeye ihtiyaç olmaması 

gerekmektedir.60 Ancak hem AA hem de KP, ortaklık ilişkisinin amaçlarından bahisle bu 

amaçlara ulaşmak için gerekli rehber hükümleri içermekte olup kendiliğinden 

muhatapları için hak yaratacak kadar detaylı düzenlemeler içermemektedir.61  

 

Öyle ki, AA bu amaçla OK’yı kurup karar alma yetkisiyle donatmış, KP’nin 36. maddesi 

yine OK’yı işçilerin serbest dolaşımı konusunda gerekli düzenlemeleri yapmakla 

görevlendirmiştir.62 Nitekim, OK bu yetki ve görevi ışığında bu çalışmanın yazıldığı 

tarihe kadar işçilerin serbest dolaşımını düzenleyen üç karara imza atmıştır.  

 

Avrupa tarafında özellikle Almanya’nın başını çektiği ve Türk göçmen işçilerin yoğun 

olarak bulunduğu Belçika, Fransa ve Hollanda’nın da takip ettiği ülkeler, 1970’lerin 

ortalarından itibaren Türk işçileri için serbest dolaşıma karşı bir tutum takınmaya 

başlamışlardır.63 Hâl böyleyken, 20 Aralık 1976’da çıkan ve 2/76 sayılı, konuyla ilgili ilk 

OKK, tarafların üzerinde uzun süredir uzlaşamadığı işçilerin serbest dolaşımı hususunda 

Avrupa tarafının negatif konumunu koruması üzerine Türkiye’nin önce bu ülkelerde 

bulunan mevcut Türk işçilerinin haklarına odaklanılmasında mutabık kalması sonucu 

kabul edilebilmiştir.64 Bu OKK ile bir AET üye devletinde yasal olarak çalışmakta olan 

 
60 ibid., para. 14. 
61 ibid., para. 23. 
62 ibid., para. 21.  
63 Erhan & Arat, supra note 42, sf. 92.  
64 ibid. 
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mevcut Türk işçilerinin istihdam pazarındaki hakları belirli çalışma sürelerine göre 

düzenlenmiştir.65  

 

Takip eden ve 2/76 sayılı OKK’yı yürürlükten kaldırarak onun yerini alan 19 Eylül 1980 

tarih ve 1/80 sayılı OKK, kendisinden önceki kararın bir üye devlette yasal olarak bulunan 

ve istihdam pazarının yasal bir parçası olarak çalışmakta olan Türk işçilerine getirdiği 

çalışma sürelerine bağlı hakları güncelleyerek daha da ileri taşımıştır.66 1/80 sayılı OKK 

kişi olarak kapsamını da 2/76 sayılı OKK’nın ilerisine taşıyarak genişletmiş ve bir üye 

devlette yasal olarak bulunup yine yasal olarak çalışan Türk işçilerine ek olarak onların 

aile bireyleri için de çeşitli haklar getirmiştir.67 Bu karar da işçilerin serbest dolaşımında 

hala negatif tutumlarını koruyan AB üye devletlerine karşı Türkiye’nin serbestinin 

kademeli olarak gerçekleştirilmek üzere ileri tarihlere uzatılmasına rıza göstermesi 

sonucu çıkarılmıştır.68      

  

OK’nın 1/80 sayılı kararıyla aynı tarihli 3/80 sayılı bir başka kararı yine işçilerin serbest 

dolaşımını düzenlemiş olup bu kez üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine 

uyguladıkları sosyal güvenlik programları ele alındığından içerik olarak bu çalışmanın 

dışında kalmaktadır.69 Bu sebeple burada sadece ismen değinilecek olup ayrıca detaylı 

olarak incelenmeyecektir.  

 

Burada özellikle Almanya’nın KP uyarınca 1986’da başlayacak Türk işçilerinin serbest 

dolaşımının kendi çıkarlarına zarar vereceği endişesiyle gerekirse KP’nin ilgili 

 
65 Madde 2, Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976). 
66 Madde 6, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 
67 ibid., Madde 7. 
68 Erhan & Arat, supra note 42, sf. 92. 
69 Avrupa Topluluklarına üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladıkları sosyal güvenlik 
programlarına ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 



  

 

19 
 

 

maddesinde değişiklik yapılması ve işçilerin serbest dolaşımından vazgeçilmesi politikası 

öne çıkmaktadır.70 Öyle ki, dönemin Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyareti esnasında 

bu yönde bir anlaşma arayışı içinde olduklarını gizlemeksizin ifade etmiştir.71 

Türkiye’nin tutumundaysa zamanla tam üyelik başvurusuna giden yolda bir tıkanıklık 

yaratmaması için işçilerin serbest dolaşımına dair ısrardan vazgeçilebileceği anlayışı 

hâkim olmaya başlamıştır.72 Ancak Türkiye her halükârda 1986 senesi geldiğinde KP’nin 

36. maddesinden doğan hukuki hakkını gözeterek Türk işçilerine serbest dolaşım 

hakkının tanınması için başvuruda bulunmuştur.73 Fakat dönemin Avrupa Toplulukları 

Bakanlar Konseyi, aynı ay içinde verdiği cevapla bu başvuruyu reddetmiş, işçilerin 

serbest dolaşımı için hukuki zeminin henüz oluşmadığını ve bunun nasıl 

gerçekleştirileceğine OK’nın karar vereceğini beyan etmiştir.74 Bu noktada tıkanan 

işçilerin serbest dolaşımı hususundaki ilerlemeler ABAD’a yansıyan Türk işçilerinin 

durumlarına dair başvurular ışığında devam etmiştir.  

 

AA ve KP’nin ilgili hükümlerine dair görüşüne değinilen Divan’a göre OKK 

hükümlerinin doğrudan etkili olmak için karşılaması gereken şartlar AET’nin üye 

olmayan devletlerle yaptığı anlaşma hükümlerininkiyle aynı olup Demirel kararında 

zikredilen bu kriterler 2/76 ve 1/80 sayılı OKKların yukarıda geçen hükümleri için de 

uygulanabilmektedir.75 Bu yolla Divan, bunların Türk işçilerinin üye devletlerde belirli 

süre yasal istihdamdan sonra kendi tercihleri olacak herhangi bir ücretli işte çalışmalarına 

yönelik açık, net ve uygulanması şarta tabi olmayan haklar içerdiklerini belirtmiştir.76 

Böylece bu OKK hükümlerinin doğrudan etkili olduğunu ilan eden Divan, söz konusu 

 
70 Erhan & Arat, supra note 42, sf. 92. 
71 ibid., sf. 88. 
72 ibid., sf. 92. 
73 ibid. 
74 ibid. 
75 Case C-192/89, S. Z. Sevince v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (20 Eylül 
1990), para. 14. 
76 ibid., para. 17. 
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kararlar Türk işçilerinin ikametine dair bir referans içermeseler de istihdam ve ikametin 

birbirine bağlı olduğunu ve belirli bir süre çalıştıktan sonra dilediği işi seçme hakkı 

tanınan bir Türk işçisi için ikamet hakkının da kastedildiğini vurgulamıştır.77  

 

İkamet hakkında bu noktaya kadar gelebilen Divan, Türk işçilerinin serbest dolaşımı 

2003 tarihli Abatay and Others başvurusuna konu olduğunda daha sonraları pek çok kez 

atıf yapılan ünlü diktasında bulunmuştur. Bu kararıyla Divan, ortaklık hukukuna ait 

hükümlerin üye devletlerin Türk vatandaşlarının ülkelerine ilk girişleri veya oradaki ilk 

istihdamlarına dair düzenleme yapma yetkilerine halel getirmediğini ancak sadece 1/80 

sayılı OKK uyarınca belirli bir süre yasal olarak çalışıp üye devlete yine yasal olarak 

entegre olmuş Türk işçilerinin durumunu düzenlediğini belirtmiştir.78 Öyle ki Divan, üye 

devlet vatandaşlarının aksine, Türk işçilerinin Topluluk içinde serbest dolaşım hakkı 

bulunmadığını yalnızca yasal olarak giriş yaptıkları ve yine yasal olarak belirli bir süre 

çalıştıkları üye devletlerde bazı haklara haiz olduklarını vurgulamıştır.79 Buradan yaptığı 

çıkarımla Divan, Türk işçilerinin ülkelerine ilk girişlerini düzenleme yetkisinin tümüyle 

üye devletlere ait olduğunu ve bu işçilerin yalnızca durumlarının düzenli, yani yasal, 

olduğu üye devletlerde istihdam ve buna bağlı ikamete dair Topluluk hukukundan doğan 

bazı haklar öne sürebileceklerini ifade etmiştir.80  

 

Böylece AA, KP ve OKKların, Türk işçileri ve aile bireylerinin haklarına dair 

hükümlerinden üye devletlere vizesiz seyahat yönünde bir hak kazanamayan Türk 

vatandaşlarının bu alandaki dolaşım serbestilerine yönelik mihenk taşı niteliğindeki 

gelişmeler ABAD’ın içtihadına konu ve yine aynı OKKlarda yer alan yeni kısıtlama 

 
77 ibid., para. 29. 
78 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 63. 
79 ibid., para. 64. 
80 ibid., para. 65. 
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getirme yasaklarından doğmuştur. Buna göre, 2/76 sayılı OKK ve 1/80 sayılı OKK, Türk 

işçileri ve aile bireyleri için bu kararların yürürlük tarihinde var olan üye devlet 

uygulamalarının sonraki düzenlemelerle daha kısıtlayıcı hale getirilemeyeceğine dair 

birer hüküm içermektedir.81 Bu hükümler vizesiz seyahat konusunda çalışmanın kapsamı 

için taşıdıkları önem gereği ilerleyen bölümlerde ayrıca ve detaylı olarak ele alınacaktır.  

 

2.1.2. İş Kurma Serbestisi ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Hukuki Temelleri 

 

İş kurma serbestisi, AB hukukundaki haliyle bir Birlik vatandaşının uyruğu olduğu devlet 

dışındaki bir üye devlette serbest iş faaliyeti icra etmeye başlamasını veya halihazırda var 

olan faaliyetini devam ettirmesini koruyan82 ve kapsamına tıpkı diğer serbestilerde 

olduğu gibi pazara erişim hakkını, vatandaşı olunan üye devletten serbestçe çıkıp bir diğer 

üye devlete yine serbestçe giriş yapma hakkını ve sosyal hakları almaktadır.83 Bu serbesti 

kişi olarak kapsamına gerçek kişileri aldığı kadar tüzel kişileri de almaktadır.84 

 

Bu haliyle iş kurma serbestisi günümüzün ABİHA’sında 49. maddeyle şu şekilde 

düzenleme alanı bulmuştur: 

 

“… üye devlet uyruklarının diğer bir üye devletin topraklarında iş kurma serbestisine 

kısıtlamalar getirilmesi yasaktır. Bu yasak, bir üye devletin topraklarında yerleşik diğer 

üye devlet uyruklarının ticari temsilcilik, şube veya bağlı şirket kurmasına ilişkin 

kısıtlamalara da uygulanır.  

 
81 Madde 7, Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976); Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, 
(19 Eylül 1980). 
82 Jarass, supra note 55, sf. 142, cited in Göçmen, supra note 5, sf. 141. 
83 Göçmen, supra note 5, sf. 135-138. 
84 Madde 49, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon Antlaşması’yla 
değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957).  
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İş kurma serbestisi … iş kurulan ülke mevzuatının kendi uyrukları için belirlediği 

koşullarda, bağımsız çalışan kişi olarak faaliyete başlama ve sürdürme ve özellikle 54. 

maddenin 2. paragrafında tanımlanan şirketler olmak üzere teşebbüs kurma ve yönetme 

hakkını kapsar.”85 

 

Bu maddenin öncülü olan Roma Antlaşması’ndaki iş kurma serbestisi hükümlerinden 

başlayarak Divan, söz konusu serbestiye dair düzenlemeleri doğrudan etkili olarak 

görmüş ve muhataplarınca ulusal mahkemeler karşısında hak talep etmek için öne 

sürülebileceklerini kabul etmiştir.86 

 

Hizmetlerin serbest dolaşımıysa Roma Antlaşması’nda belirlenmiş bir süre hedefinde 

Konsey’in yönergeleriyle gerçekleştirilecek bir hedef olarak yer almış olup bugün gelinen 

noktada ABİHA’nın 56. maddesinde “… hizmetin sunulacağı kişinin bulunduğu üye 

devletten başka bir üye devlette yerleşik üye devlet uyrukları bakımından, Birlik içinde 

hizmet sunma serbestisine ilişkin kısıtlamalar yasaktır”87 şeklinde düzenlenmektedir. Bu 

düzenleme hem hizmet sunan gerçek kişileri hem de tüzel kişileri kapsamakta olup ayrıca 

onlar adına çalışanları da hizmetin ifasında görev aldıkları ölçüde kapsamaktadır.88

  

Görüleceği üzere kurucu antlaşmadaki düzenlemeler yalnızca hizmet sağlayanlara 

yönelik olup hizmet alanların durumu takip eden yıllarda çıkartılan yönergelerle ve Divan 

içtihadıyla şekillenmiştir.89 Öyle ki Divan’ın Luisi and Carbone kararına göre hizmet 

 
85 ibid. 
86 Case C-2/74, Jean Reyners v. The Belgian State, Judgment of the Court, ECJ, (21 Haziran 1974), para. 
32.  
87 Madde 56, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon Antlaşması’yla 
değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
88 Göçmen, supra note 5, sf. 124.  
89 Yalincak, O. H., Freedom of Movement Rights of Turkish Nationals in the European Union, Columbia 
Journal of European Law, Vol. 19.3, (2013), sf. 402. 
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alıcıların serbest dolaşımı her ne kadar serbestiyi düzenleyen madde lafzında açıkça yer 

edinmese de hizmet alıcıların hizmet sağlayıcısının ülkesine gidebilmesinin bu 

serbestinin ayrılmaz bir parçası olup malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımına 

dahil olmayan kazanca yönelik faaliyetlerin tümünün serbestleştirilmesi amacını 

gerçekleştirmektedir.90 Buna göre, turistler, tıbbi tedavi gören kişiler ve eğitim veya iş 

amacıyla seyahat eden kişiler bu serbesti kapsamında değerlendirilmelidirler.91 

 

Türkiye ile AB arasındaki ortaklık hukukundaysa iş kurma serbestisine ve hizmetlerin 

serbest dolaşımına yönelik durum bu kadar açık değildir. AA’nın Roma Antlaşması’ndan 

aldığı ilhamla, akit taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için getirdiği 

düzenlemelerden biri olan 13. maddesine göre “Akit Taraflar, yerleşme serbestliği 

kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 52 ilâ 56. 

(Dahil) maddeleri ile 58. maddesinden esinlenmekte uyuşmuşlardır”92. Hizmetlerin 

serbest dolaşımıysa takip eden 14. maddede ele alınmış olup “Akit Taraflar, hizmet edimi 

serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşma’nın 55, 

56 ve 58 ilâ 65. (Dahil) maddelerinden esinlenmekte uyuşmuşlardır”93 şeklinde 

düzenlenmiştir. 

 

Fakat işbu maddeler Divan tarafından doğrudan etkili görülmeyerek kendilerinden önceki 

işçilerin serbest dolaşımına dair 12. madde gibi program hüküm mahiyetinde olup 

konuyla ilgili AET’yi kuran antlaşmadaki hükümlere atıf yaparak serbestiler önündeki 

engellerin ortadan kaldırılmasına dair genel şartları ortaya koyan ve bu amaca 

ulaşılabilmesi için kendisi açık ve net yükümlülükler getirmeyen düzenlemeler olarak 

 
90 Joined Cases C-286/82 & C-26/83, Graziana Luisi v. Ministero Del Tesoro & Giuseppe Carbone v. 
Ministero del Tesoro, Judgment of the Court, ECJ, (31 Ocak 1984), paras. 9, 10 ve 12. 
91 ibid., para. 16. 
92 Madde 13, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963) 
93 Madde 14, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  



  

 

24 
 

 

zikredilmiştir.94 Dolayısıyla, AA’nın 13 ve 14. maddeleri, kendiliğinden, Türk 

vatandaşları lehine bir iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı hakkı 

sağlamayıp ileride bu serbestiler önündeki engellerin kaldırılması için atılacak adımlarda 

Roma Antlaşması’nın ilgili maddelerinden ilham alınmasından başka bir sonuç 

doğurmamaktadırlar.95 Yine, doğrudan etkili olmadıkları için ulusal mahkemeler önünde 

de ileri sürülememektedirler. 

 

Bu düzenlemeyi takip eden KP’de iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımına 

dair yer alan tek hüküm ikisi için de ortak olan yeni kısıtlama getirme yasağı yani 

standstill maddesidir. Her ne kadar ilerleyen başlıklarda detaylıca incelenecek olsa da 

konu bütünlüğü açısından burada sadece atıf yapılacak olan işbu düzenleme KP’nin 

41(1). maddesinde yer almakta olup “Akit Taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve 

hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar”96 şeklindedir.     

  

Divan, 2000 senesindeki ünlü Savas kararında, KP’nin 41(1). maddesinin bir standstill 

hükmü olarak doğrudan etkili olduğunu kabul etmiş ancak kapsamına dair yaptığı 

incelemede, bu hükmün, Türk vatandaşları lehine, kendiliğinden bir iş kurma hakkı (ve 

aynı yorum hükmün kapsamındaki diğer serbesti için de yapılabileceğinden ötürü 

hizmetlerin serbest dolaşımı hakkı) ve onun bütünleyicisi olarak ikamet hakkı 

tanımadığını ifade etmiştir.97  

 

 
94 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 42; Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli 
v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 47. 
95 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 45. 
96 Madde 41(1), Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
97 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 64, 69. 
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Bu haliyle ne AA ne de KP, Türk vatandaşlarına iş kurma serbestisine ve hizmetlerin 

serbest dolaşımına yönelik kendiliğinden bir hak tanımamaktadır. Ancak standstill 

hükmünden bir sonraki paragrafla, yani KP’nin 41(2). maddesiyle bu alanlarda 

düzenleme yapma yetkisinin kimde olduğu netlik kazanmaktadır. Buna göre, “Ortaklık 

Konseyi, Ortaklık Anlaşması’nın 13. ve 14. maddelerinde yer alan ilkelere uygun olarak, 

Akit Taraflar’ın yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimindeki kısıtlamaları 

aralarında gitgide kaldırmalarında uygulanacak sıra, süre ve usulleri tespit eder.”98   

 

Bu düzenlemeye göre, AA’daki program hüküm temelinde iş kurma serbestisinin ve 

hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması yönündeki süreci belirleyecek olan OK’dır. 

Yani bir başka deyişle bu serbestilere yönelik engellerin kaldırılması için OKKlar 

gerekmektedir.99 Ancak ne yazık ki OK bu çalışmanın yazıldığı tarihe kadar bu alanlarda 

herhangi bir karar almamıştır.   

 

Bu noktada iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı hususlarında Türkiye ve 

AB arasındaki ortaklık ilişkisindeki ilerlemenin gerçekleşebileceği son kaynak olarak 

ABAD içtihadı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu içtihatsa KP’nin 41(1). maddesindeki 

standstill hükmü çerçevesinde geliştiğinden öncelikle yeni kısıtlama getirme yasaklarının 

incelenmesini gerekli kılmaktadır.  

 

 

 

 
98 Madde 41(2), Katma Protokol, (23 Kasım 1970).  
99 Göçmen, supra note 14, sf. 179. 
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2.2. Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımına İlişkin Yeni Kısıtlama Getirme 

Yasakları 

 

Türkçe karşılığı noktasında fikir birliği bulunmayan, kimi yerlerde yeni kısıtlama getirme 

yasağı, kimi yerlerde mevcut durumun kötüleştirilmesi yasağı olarak ifade edilen100 ve 

anlam karmaşasını önlemek amacıyla bu çalışma boyunca İngilizce orijinalinde olduğu 

gibi standstill adıyla zikredilen hükümlere ortaklık hukuku metinlerinde kişilerin ve 

hizmetlerin serbest dolaşımına dair düzenlemelerde rastlanmaktadır.  

 

Standstill hükmü, parçası olduğu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra akit tarafların 

anlaşmada düzenlenen alanlarda birbirlerine karşı daha kısıtlayıcı yeni önlemler almasını 

yasaklayan bir etkiye sahiptir.101 Bir diğer deyişle, söz konusu hüküm yürürlüğe 

girdiğinde tarafların birbirlerine karşı uyguladıkları şartlar yeni önlemlerle 

zorlaştırılamamaktadır. Fakat bu durum o alanda tarafların lehine değişiklikler 

yapılmasına engel değildir.102 Böylece taraflar standstill hükmünün kapsamına giren 

alanlarda birbirlerine karşı olan uygulamalarda, yürürlük tarihindeki mevcut durumu 

daha lehe şartlarla güncellemeyeceklerse o haliyle korumak yükümlülüğü altına 

girmektedirler. 

 

Türkiye ve AB arasındaki ortaklık hukukunda işçilerin serbest dolaşımına dair OK’nın 

2/76 ve 1/80 sayılı kararlarında birer standstill mahiyetinde hüküm yer almaktadır. İş 

kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarındaysa KP’nin yukarıdaki 

 
100 Turan, B., Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukunda Yeni Kısıtlama Getirme Yasağına İlişkin 
Hükümlerin Etkileri, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ATAUM), Araştırma Dizisi No: 42, (2019), sf. 47.  
101 Nicola, R., A practitioners’ guide to the EC-Turkey Association agreement, Kluwer Law International, 
(2000), sf. 27.  
102 Schröder, B. & Höhmann, D., AB ile Türkiye arasındaki ortaklık hukukundaki “standstill” hükmünün 
uygulama alanları ve etkileri, Almanya Federal Meclisi Bilimsel Araştırma Servisi, WD 3 – 3000 – 188/11, 
(21 Haziran 2011), sf. 5.  
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başlıklarda değinildiği üzere 41(1). maddesinde ortak tek bir standstill hükmü 

bulunmaktadır.  

 

Çalışmanın konusunu oluşturan Türkiye ve AB ilişkilerinde vize meselesinin ortaklık 

hukukundaki yansıması olan kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımında ilerlemeler yine 

yukarıda değinildiği üzere ABAD içtihadıyla gerçekleşmiştir. ABAD işbu içtihadını 

oluştururken her ne kadar ortaklık hukukunun kaynakları olan AA, KP ve OKKlardan 

genel anlamda yararlandıysa da özel olarak bu ilerleme standstill hükümlerinin 

yorumunda yaşanan kademeli gelişmeyle mümkün olmuştur.  

 

Taşıdıkları bu önem sebebiyle, çalışmanın bu kısmında yeni kısıtlama getirme yasakları 

önce genel bir çerçevede ele alınacak olup ortaklık hukuku kaynaklarındaki standstill 

mahiyetli hükümler incelemeleriyle verilecek, keza kişi, konu ve zaman bakımından 

kapsamları ve Divan içtihadıyla gelişen uygulamadaki yansımalarına değinilecektir. Bu 

genel çerçeveden yola çıkarak ikinci adımda çalışmanın konusunu da oluşturan Türk 

vatandaşlarının AB üye devletlerinde vizesiz dolaşımıyla ortaklık hukukundaki standstill 

hükümlerinin çakıştığı ve bu konuda mihenk taşı önemindeki Divan kararları tarihsel 

sürece uygun olarak detaylıca ele alınacaktır.  

 

2.2.1. Standstill Hükümlerinin Genel Çerçevesi 

 

Bu başlık altında işçilerin serbest dolaşımına dair ortaklık hukukunda yer alan standstill 

hükümleriyle iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair standstill hükmü 

ayrı ayrı kişi, konu ve zaman bakımından kapsamlarıyla incelenecektir. Her birinin 

uygulamadaki yansımaları, yeni düzenleme getirme yasağının istisnasını teşkil eden 

durumlar ve uygulanmayacağı hallere değinilerek ayrıca ele alınacaktır.   
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2.2.1.1. İşçilerin Serbest Dolaşımında Standstill Hükümleri 

 

İşçilerin serbest dolaşımı alanında, Türkiye ve AB arasındaki ortaklık hukukunda bugüne 

kadar standstill mahiyetinde iki hüküm yer almıştır. Bunlardan ilki 2/76 sayılı OKK’nın 

7. maddesi hükmü olup şu şekildedir: “Topluluk üyesi devletler ve Türkiye yasal olarak 

sınırları içinde ikamet eden ve çalışan işçilere işe girme konusundaki şartlara yeni 

kısıtlamalar getiremez”103. İkinci standstill düzenlemesi ise 1/80 sayılı OKK’nın 13. 

maddesine yer almış olup şu şekildedir: “Topluluk üye devletleri ve Türkiye, kendi 

topraklarında yasal olarak ikamet eden ve istihdam edilen işçiler ve aile bireylerine 

uygulanan işe girme şartlarına, yeni kısıtlamalar getiremezler”104. 

 

Divan bu maddelerin lafzının taraf bir devletin ülkesinde yasal olarak ikamet eden ve 

istihdam edilmiş bir işçinin istihdama ulaşmasında yeni kısıtlama getirilmesini önleyen 

açık birer standstill hükmü içerdiğini105 ve bunların parçası oldukları OKKların doğasına 

uygun olarak işçilerin serbest dolaşımına dair program hüküm olan AA’nın 12 ve KP’nin 

36. maddelerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeler olduklarını belirtmiştir106. 

Böylece işbu standstill hükümlerinin doğrudan etkili, yani, kapsamlarına giren kişilerce 

akit tarafların ulusal mahkemeleri önünde doğrudan ileri sürülebilecek mahiyette 

olduklarına hükmedilmiştir.107  

 

 
103 Madde 7, Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976). 
104 Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 19 Eylül 1980 tarihli 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, 
(19 Eylül 1980). 
105 Case C-192/89, S. Z. Sevince v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (20 Eylül 
1990), para. 15. 
106 ibid., para. 21. 
107 ibid., para. 24. 
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Kabaca her iki maddenin kişi bakımından kapsamına, yani bu hükümlerin içerdiği 

düzenlemeden yararlanabilecek olan kişilere, üye devletlerde yasal olarak ikamet eden ve 

çalışan Türk işçileri girerken, sonraki düzenleme mahiyetindeki 1/80 sayılı OKK’nın 13. 

maddesi bu kapsama Türk işçilerinin aile bireylerini de dahil etmektedir.108 Öyleyse 

öncelikle bu hükümlerin kişi bakımından kapsamında kalabilmek için bir kişinin Türk 

vatandaşı olup AB üyesi bir devlette yasal olarak çalışmakta ve buna bağlı yine yasal 

olarak ikamet etmekte olması ya da bu şartları sağlayan bir Türk işçisinin aile üyesi 

olması gerekmektedir.109 Vatandaşlık aile bireyleri için aranan şartlardan değildir.110 Bu 

noktada öne çıkan iki kavram, işçi ve aile bireyidir. Bu kavramlara dair bir tanım söz 

konusu hükümlerin yer aldığı metinlerde bulunmamakta olup ABAD içtihadında bu 

kavramlar mümkün olduğu ölçüde AB hukukundaki yansımalarına göre 

yorumlanmışlardır.111  

 

Göçmen’e göre işçi kavramının biçimsel ve ekonomik olmak üzere iki boyutu 

bulunmaktadır.112 Divan’ın Lawrie-Blum kararıyla ortaya çıkan biçimsel boyuta göre 

istihdam ilişkisinin temel özelliğini, bir kişinin belirli bir süre zarfında ve belirli bir ücret 

karşılığında, bir başka kişi için ve bu ikinci kişinin yönlendirmesi altında hizmet ifa 

etmesi oluşturmaktadır.113 Ekonomik boyut ise kendisini Levin kararında göstermekte 

olup Divan’a göre istihdam ilişkisi altındaki faaliyet, tümüyle marjinal ve tali olarak 

kabul edilebilecek küçük ölçekli faaliyetler hariç tutularak, etkili ve hakiki ekonomik 

faaliyetlerin icrasını kapsamaktadır.114  

 
108 Göçmen, supra note 14, sf. 170, 171.  
109 Turan, supra note 100, sf. 51. 
110 ibid. 
111 Göçmen, supra note 14, sf. 171. 
112 Göçmen, supra note 5, sf. 119. 
113 Case C-66/85, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, Judgment of the Court, ECJ, (3 
Temmuz 1986), para. 17. 
114 Case C-53/81, D. M. Levin v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (23 Mart 1982), 
paras. 15 – 17; Bu çalışmanın kapsamına dahil olmadıklarından detaylı incelemesi yapılmamış olsa dahi, 
Divan, işçi kavramının ekonomik tanımını daha pek çok içtihadıyla ayrıntılandırmıştır. Örneğin, kişinin 
hangi amaçla istihdam edildiğini incelediği 1989 tarihli Bettray kararıyla rehabilitasyon amaçlı ücret 
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Benzer şekilde Divan, Türk işçilerinin aile bireylerinin kimleri kapsayacağını da 2012 

tarihli Dülger kararında kavramın AB hukukundaki tanımına atıfla belirlemiştir.115 Buna 

göre, aile bireyleri kavramı, söz konusu işçinin eşi, kendisinin ve eşinin 21 yaş altındaki 

altsoyu ile bakımı onlarca üstlenilen altsoyu ve işçinin ve eşinin bakmakla yükümlü 

olduğu üstsoyunu kapsamaktadır.116 

 

Ancak standstill hükümlerinin lafzında Türk işçileri için üye devletlerde “yasal olarak 

ikamet eden ve istihdam edilen işçiler” diyerek bahsedildiğinden işçi tanımını karşılayan 

her Türk vatandaşının bu hükümler kapsamına girip girmeyeceği tartışması doğmaktadır. 

2003 tarihli Abatay and Others kararına yansıyan bu tartışma için Divan bir taraftan 1/80 

sayılı OKK’nın 13. maddesindeki standstill hükmünün halihazırda bir üye devletin 

istihdam pazarına kayıtlı ve yasal olarak çalışan Türk işçilerini değil aksine bir üye 

devletin istihdam pazarına ilk defa erişmek isteyen Türk işçilerini kapsadığını ifade 

ederken diğer yandan maddenin lafzı gereği standstill hükmünden yalnızca bir üye 

devletin ilk giriş, ikamet ve uygun olduğunda istihdama yönelik şartlarına uyan ve o üye 

devlette yasal olarak ikamet eden Türk vatandaşlarının yararlanabileceğini eklemiştir.117 

Böylece ABAD, standstill hükmünün kişi bakımından kapsamına dair tartışmayı sona 

erdirmek bir yana, ilerleyen başvurularda hukuk sözcülerince analiz edileceği üzere, 

kendi içinde çelişen bir karara imza atmıştır.118 Aile bireylerinin standstill kapsamındaki 

 
karşılığı istihdamın etkili ve hakiki bir ekonomik etkinlik olarak kabul etmemiştir. Yine, 1992 tarihli Raulin 
kararıyla çağrı üzerine çalışmakta olan başvurucunun durumunun çok sınırlı çalışmış olması hasebiyle tali 
ve marjinal bir ekonomik etkinliğin emaresi olabileceğini belirtmiştir. Divan kararlarına ek olarak 
Konsey’in 2004/38 sayılı Direktifiyle çeşitli sebeplerle çalışamasa da işçi sıfatını muhafaza eden kişilerin 
de serbesti kapsamında işçi olarak kabul göreceğini düzenlemiş, iş arayan statüsündeki kişilerin de 
serbestiden yararlanıp yararlanamayacağı ayrıca tartışma konusu olmuştur.   
115 Case C-451/11, Natthaya Dülger v. Wetteraukreis, Judgment of the Court, ECJ, (19 Temmuz 2012), 
para. 33. 
116 ibid., para. 8, 9.  
117 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), paras. 79, 84.  
118 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Opinion of the Advocate General Wahl, ECJ, 
(11 Temmuz 2013), para. 33. 
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hakları bağlı oldukları Türk işçisinden doğduğu için onlarda bu şartlar 

aranmamaktadır.119 

 

Tartışmalar bir yana standstill hükümlerinin uygulama alanı bulabilmeleri için kişi 

bakımından kapsamında kalan kişilerce yürütülen faaliyetin yine bu hükümlerin konu 

bakımından kapsamında kalıyor olması gerekmektedir.120 Bu noktada Divan’ın tekraren 

vurguladığı üzere söz konusu standstill hükümleri, üye devletlerin yasama yetkilerine bir 

sınırlama getirmeyip yalnızca kişi bakımından kapsamına girenlerin muhatap tutulacağı 

mevzuatı işaret etmektedirler.121 Zira bunlar, ‘quasi-procedural’ yani usuli-benzeri 

hükümler olduğundan kişi olarak kapsamına giren Türk vatandaşı işçiler veya aile 

bireyleri için, üye devletlere giriş, ikamet veya istihdam alanlarında kendiliğinden 

herhangi bir hak tanımamaktadır.122 Öyleyse bu düzenlemelerin konu olarak kapsamına 

üye devletlerin Türk işçilerinin istihdamına yönelik yeni kısıtlama getiren mevzuatları 

girmektedir.  

 

Ancak yeni kısıtlama getiren ulusal mevzuatlar yalnızca doğrudan istihdama dair olmak 

zorunda değildir. Aynı şekilde Türk işçilerinin istihdama erişimini engelleyen diğer 

kısıtlamalar da bu yasağın konu bakımından kapsamında kalmaktadır. Bunların başında 

gelen ikamet hakkı için Divan, çalışma izninin Türk vatandaşları için ikamet hakkı 

tanımaması halinde bu kişilerin üye devlet iş piyasasına girişlerinin etkisini yitireceğine 

hükmetmiş123, yine çalışma iznine tabi olmayan kişi ve mesleklerin standstill hükmünden 

sonraki bir düzenlemeyle bu izne tabi hale getirilmesinin de yeni bir kısıtlama teşkil 

 
119 Göçmen, supra note 14, sf. 171. 
120 Turan, supra note 100, sf. 54. 
121 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 59-69.   
122 Göçmen, supra note 14, sf. 172.  
123 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 65. 
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ederek yasak kapsamına gireceğini belirtmiştir124. Keza aile birleşimine dair getirilen 

sonraki tarihli kısıtlamalar ile serbestinin uygulanmasını ve amacını etkileyecek 

nitelikteki sınır dışı etme uygulamalarının Türk işçisi aleyhine değiştirilmesinin de yasak 

kapsamında olduğuna hükmedilmiştir.125  

 

Bir durumun standstill hükmünün konu bakımından kapsamında kalabilmesi için bu 

hükümlerce düzenlenen alanlara dair bir faaliyet olmasının yanı sıra bunun AB hukuku 

boyutunda bir faaliyet olması yani tümüyle bir üye devlet içinde kalmaması 

gerekmektedir.126 Divan’ın ünlü Bosman kararına göre işçilerin serbest dolaşımına dair 

hükümler tümüyle ülke içinde kalan hallerde, yani söz konusu durumları AB hukukuna 

bağlayan bir faktörün yokluğunda uygulama alanı bulamamaktadır.127 Fakat bu sınır aşırı 

unsur şartı, Türk işçilerinin serbest dolaşımına dair başvurulara tabi olaylar bir Türk işçisi 

veya aile bireyiyle bir üye devlet arasında vuku bulduğundan Türk işçilerinin serbest 

dolaşımı için sağlanmaktadır.  

 

Standstill hükümlerinin uygulanma şartlarını anlayabilmek için incelenmesi gereken son 

unsur bu hükümlerin zaman bakımından kapsamlarıdır. Söz konusu hükümler ilgili 

oldukları alanlarda üye devletler için kısıtlayıcı yeni düzenleme yasağı getirdiklerinden 

zaman bakımından kapsamları bu yasakların başladığı tarihleri işaret etmektedir.128  

 

Bu durum işçilerin serbest dolaşımına dair standstill mahiyetinde olan 2/76 sayılı 

OKK’nın 7. maddesi ve 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesi için ayrı ayrı ele alınmalıdır. 

 
124 Schröder & Höhmann, supra note 102, sf. 12. 
125 Aile birleşimi için bkz. Turan, supra note 100, sf. 60; Case C-561/14, Caner Genc v. 
Integrationsministeriet, Judgment of the Court, ECJ, (12 Nisan 2016), para. 50. Sınır dışı etme 
uygulamaları için bkz. Göçmen, supra note 14, sf. 173. 
126 Göçmen, supra note 14, sf. 173. 
127 Case C-415/93, Bosman, Judgment of the Court, ECJ, (15 Aralık 1995), para. 89. 
128 Turan, supra note 100, sf. 64. 
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Nitekim, Abatay and Others kararında Divan, 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesinin üye 

devletleri, bu kararın yürürlük tarihi olan 1 Aralık 1980’dekine kıyasla Türk 

vatandaşlarının daha az yararına davranmak hususunda yasakladığını belirtmiştir.129 2010 

tarihli Commission v. The Netherlands davasında ise Komisyon, işçilerin serbest dolaşımı 

kapsamında Türk işçileri için standstill hükmünün 2/76 sayılı OKK’nın yürürlük tarihi 

olan 20 Aralık 1976’dan itibaren üye devletleri yeni kısıtlama getirme noktasında 

yasakladığını savunmuştur.130 Ancak Divan’ın bu konuda henüz bir kararı 

bulunmamaktadır.  

 

Öyleyse, Türk işçileri için yeni kısıtlama getirme yasağının uygulama zamanı o dönemde 

AB üyesi olan devletler131 için 2/76 sayılı OKK’nın yürürlük tarihi olan 20 Aralık 1976, 

olmayanlar için 1/80 sayılı OKK’nın yürürlük tarihi olan 1 Aralık 1980’dir.  Ancak bu 

noktada işçilerin aile bireyleri için bir parantez açılması gerekmektedir. ABAD’ın 

Bozkurt kararına göre 1/80 sayılı OKK daha lehe olduğu noktalarda 2/76 sayılı OKK’nın 

yerini almıştır.132 Bir başka deyişle, 2/76 sayılı OKK’daki düzenleme 1/80 sayılı 

OKK’dakinden daha lehe bir durum yarattığı sürece 2/76 sayılı OKK temel alınacaktır. 

Göçmen’e göre, aile birleşimi her şeyden önce Türk işçilerinin ortaklık hukukundan 

doğan haklarını kullanarak AB üye devletlerinde istihdamına bağlı olduğundan, bu 

husustaki ilk standstill hükmü olan 2/76 sayılı OKK’nın 7. maddesi temel alınmalıdır.133 

Bu çalışmanın da katıldığı bu görüşe göre 2/76 sayılı OKK’nın aile birleşimi hususunda 

 
129 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 74. 
130 Case C-92/07, European Commission v. Kingdom of the Netherlands, Judgment of the Court, ECJ, (29 
Nisan 2010). 
131 Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Birleşik Krallık, İrlanda 
ve Danimarka. Fakat Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 itibariyle Avrupa Birliği’nden ayrılmıştır. Bu ülkenin 
AB üyesi olarak taraf olduğu anlaşmalar -Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisine dair anlaşmalar ve 
OKK kararları da dahil olmak üzere- 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu ülke için geçerliliklerini 
koruyacaktır.  
132 Case C-434/93, Ahmet Bozkurt v. Staatsecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (6 Haziran 
1995), para. 14. 
133 Göçmen, İ., Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile 
Birleşimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilty 16, Sayı 1, (2014), sf. 92. 
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da 1/80 sayılı OKK’dan daha az lehe olmadığı sonucuna varılmakta olup Türk işçilerinin 

aile bireyleri için yeni kısıtlama getirme yasağının 2/76 sayılı OKK’nın yürürlük tarihiyle 

birlikte geçerli olduğu öne sürülebilmektedir.134 Göçmen’in görüşü en nihayetinde 

işçilerin serbest dolaşımı için de uygulanabilirlik kazanmakta olup 1/80 sayılı OKK’nın 

13. maddesi Türk işçileri için 2/76 sayılı OKK’nın 7. maddesinden daha lehe bir 

düzenleme olmadığından standstill hükmünün uygulanma tarihi 20 Aralık 1976’ya kadar 

geriye gitmektedir.  

 

Fakat bu duruma bir istisna Divan’ın 2010 tarihli Toprak/Oguz kararı ile getirilmiştir. 

Karara konu olayda Türk vatandaşı işçilerin oturma iznine dair üye devlet mevzuatının 

1/80 sayılı OKK’nın yürürlük tarihinden sonra, önce bu işçilerin lehine olacak şekilde 

değiştirildiği ancak sonra ikinci bir değişiklikle oturma iznine erişimi kısıtlayıcı önlemler 

getirildiği görülmektedir.135 Her ne kadar son durum, 1 Aralık 1980’dekinden daha 

kısıtlayıcı olmasa da Divan, sonradan lehe yapılan değişikliğin başka bir değişiklikle 

kısıtlanmasını da 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesi kapsamında standstill hükmüne aykırı 

bulmuş ve bu kararında söz konusu hükmün zaman bakımından kapsamını sonraki lehe 

değişikliğin yürürlük tarihinden başlatmıştır.136  

 

2.2.1.2. İş Kurma Serbestisi ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımında Standstill Hükmü 

 

Bugüne kadar Türkiye ve AB arasındaki ortaklık hukukunda iş kurma serbestisi ve 

hizmetlerin serbest dolaşımına dair tek bir standstill hükmü yer almış olup bu hüküm ikisi 

için de ortaktır.137 Söz konusu düzenleme, yukarıda da bahsedildiği üzere, KP’nin 41. 

 
134 ibid. 
135 Joined Cases C-300/09 & C-301/09, Staatssecretaris van Justitie v. F. Toprak & I. Oguz, Judgment of 
the Court, ECJ, (9 Aralık 2010), para. 20, 27. 
136 ibid., para. 62. 
137 Madde 41(1), Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 



  

 

35 
 

 

maddesinin ilk fıkrasında yer almakta olup “Akit taraflar, aralarında, iş kurma hakkı ve 

hizmetlerin serbest dolaşımına yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar”138 şeklindedir. 

Divan, genel nitelikte bir standstill hükmü olarak sınıflandırdığı bu fıkra lafzını açıkça 

yine ortaklık hukukundaki benzerleri olan işçilerin serbest dolaşımına dair 2/76 sayılı 

OKK’nın 7. maddesi ile 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesinden ayırmaktadır.139 Zira 

sonraki düzenlemeler yeni kısıtlama koyma yasağına ek olarak Türk işçileri ve aile 

bireylerinin yasal olarak üye devletlerde ikamet etmesi ve çalışmasını da lafızlarında 

içermektedir.140 Bu detayların aksine KP’nin 41(1). maddesi sadece tarafların bu serbesti 

alanında yeni kısıtlama koymaktan sakınacağını belirtmektedir.141 

 

2000 tarihli Savas kararında Divan, söz konusu hükmü Roma Antlaşması’ndaki muadili 

53. madde ve ortaklık hukukunun işçilerin serbest dolaşımına dair doğrudan etkili 

bulunan standstill hükümleriyle kıyaslayıp AA’nın amaçları çerçevesinde yorumlayarak 

KP’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarafların iş kurma serbestisi alanında yeni 

kısıtlama getirmesini yasaklayan, açık, kesin ve koşulsuz bir standstill hükmü olduğu 

sonucuna varmıştır.142 Aynı sonuca 2003 tarihli Abatay and Others kararında bu 

maddenin kapsadığı bir diğer alan olan hizmetlerin serbest dolaşımı açısından da 

varılmıştır.143 Böylece KP’nin 41(1). maddesinin, bireylerce ulusal mahkemeler önünde 

 
138 Madde 41(1), Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
139 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 60. 
140 Madde 7Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976); Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, 
(19 Eylül 1980). 
141 Madde 41(1), Katma Protokol, (23 Kasım 1970); Ancak Divan, lafız farklılıklarına rağmen bu 
maddelerde yer alan standstill hükümlerinin aynı anlama gelir şekilde kabul edilmesine hükmetmiştir, bkz. 
Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment of 
the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 69, 70. 
142 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 46. 
143 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 67. 
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ileri sürülebilecek düzeyde doğrudan etkili bir standstill hükmü içerdiğine 

hükmedilmiştir.144  

 

KP’nin 41(1). maddesinin kişi bakımından kapsamına iş kurma serbestisinden veya 

hizmetlerin serbest dolaşımından yararlanan Türk vatandaşı gerçek kişiler ve Türkiye 

uyruklu tüzel kişilerin dahil olduğunu belirtmek yanlış olmaz.145 İş kurma serbestisi 

kapsamına giren gerçek kişiler serbest çalışan olarak ekonomik faaliyet yürütenler olup 

buradaki serbest çalışan kavramı Göçmen tarafından bir kez daha biçimsel ve ekonomik 

olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Divan’ın Janny and Others kararına atıfla varılan 

tanımlamaya göre yürüteceği “etkinliğin, çalışma koşullarının ve ücretlendirmenin 

seçilmesi yönünden her türlü itaat ilişkisinin dışında, sadece kendi sorumluluğunda ve 

kendisine doğrudan ve tam olarak ödenen bir ücret karşılığında”146 çalışan ve tümüyle 

marjinal ve tali olmayıp hakiki ve etkili olarak kabul edilen bir ekonomik faaliyet yürüten 

kişi serbest çalışandır.147 Bu tanıma uyan bir ekonomik faaliyet yürüten serbest çalışan 

kişinin iş kurma serbestisi kapsamında olması için bunlara ek olarak yerleşme amacı 

gütmesi gerekmektedir.148 

 

Hizmetlerin serbest dolaşımı ise Hukuk Sözcüsü Villalón’a atıfla hizmeti sağlayanın sınır 

aşarak hizmet alıcıların ikamet ettiği ülkede hizmet sunmasını, hizmet alıcıların sınır 

aşarak hizmet sağlayıcının bulunduğu ülkede hizmet almasını ve nihayetinde hizmet 

sağlayıcı ve alıcının hareketine gerek olmaksızın hizmetin kendisinin sınır aşması 

durumlarını kapsamaktadır.149 Bunlardan ilki olan hizmet sunucuların tanımı yukarıda 

 
144 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 54.  
145 Göçmen, supra note 14, sf. 181. 
146 Göçmen, supra note 5, sf. 122. 
147 ibid. 
148 Turan, supra note 100, sf. 78. 
149 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Opinion of Advocate General 
Cruz Villalón, ECJ, (11 Nisan 2013), para. 47. 
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incelenen serbest çalışan tanımıyla birebir aynı olup aralarındaki tek fark iş kurma 

serbestisinden yararlanmak isteyenlerin aksine hizmet sunucuların hizmeti sundukları 

ülkede yerleşme niyetlerinin bulunmaması, geçici süreyle sadece hizmet sunum faaliyeti 

tamamlanana kadar o ülkeye giriş yapmalarıdır.150 Bu kategori hem hizmet sağlayıcısı 

tüzel kişileri hem de bu kişilerin sundukları hizmetin sağlanması için görevlendirerek üye 

devletlere gönderdikleri çalışanlarını kapsamaktadır.151 İkinci kategori, hizmet alıcıların 

kendi ülkelerinden çıkarak hizmetin sunulduğu üye devlete gitmesini ve hizmeti orada 

alarak kendi ülkelerine geri dönmelerini kapsamaktayken Divan bunu AB hukuku için 

hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında görüp ortaklık hukuku için, ilerleyen başlıklarda 

inceleneceği üzere, farklı bir yorumda bulunmuştur. Bu tasnifteki son kategoride 

hizmetler ülkeler arası internet, telefon gibi kişilerin dolaşımına gerek olmayan yollarla 

sağlanmaktadır.152  

 

Divanca tekraren vurgulandığı üzere standstill hükmü üye devletlerin iş kurma serbestisi 

ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarındaki münhasır yasama yetkilerine bir sınırlama 

getirmeyen ‘quasi-procedural’ yani usuli-benzeri hükümler olup kişi olarak kapsamına 

giren Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere, üye devletlere giriş, ikamet, istihdam, iş 

kurma ve hizmet sağlama alanlarında kendiliğinden herhangi bir hak tanımamaktadır.153 

Öyleyse bu düzenlemenin konu olarak kapsamına üye devletlerin bu kişilerin iş kurma 

serbestisi veya hizmetlerin serbest dolaşımından yararlanmasına yönelik yeni kısıtlama 

getiren mevzuatları girmektedir.154  

 

 
150 Turan, supra note 100, sf. 80. 
151 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 106, 113.  
152 Pınar, H., Hizmetin Serbest Dolaşımı Kapsamında Türk Vatandaşları için Vizesiz Avrupa, Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIII, (2009), sf. 89. 
153 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 52-55. 
154 ibid., para. 49. 
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Yine işçilerin serbest dolaşımına dair standstill hükümlerinde olduğu gibi doğrudan iş 

kurma serbestisi veya hizmetlerin serbest dolaşımına dair düzenlemeler olmamakla 

birlikte bu serbestilerden, özellikle yerleşme niyeti taşındığı için iş kurma serbestisinden, 

yararlanılmasını zorlaştırma potansiyeli olan, ikamet ve çalışma hakkı155, aile birleşimi156 

gibi yan alanlardaki kısıtlayıcı yeni ulusal düzenlemeler de bu yasağın konu olarak 

kapsamına girmektedirler.  

 

Nihayetinde, bir durumun standstill hükmünün konu bakımından kapsamında 

kalabilmesi için iş kurma serbestisi veya hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarına dair bir 

faaliyet olmasının yanı sıra AB hukuku boyutunda bir faaliyet olması yani, işçilerin 

serbest dolaşımına dair standstill hükümleri incelenirken değinildiği gibi tümüyle bir üye 

devlet içinde kalmaması gerekmektedir.157  

 

Bu serbestiler için standstill hükmünün zaman bakımından kapsamı KP’nin taraf 

devletler için yürürlük tarihi olup158 bu tarih, AB’nin o dönemdeki üyeleri159 için KP’nin 

kendi yürürlük tarihi olan 1 Ocak 1973 iken Birliğe sonradan üye olan devletler için 

üyelik tarihleridir.160 Fakat tıpkı işçilerin serbest dolaşımına dair standstill hükümlerinin 

zaman bakımından kapsamında olduğu gibi, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest 

dolaşımı alanlarındaki yeni kısıtlama getirme yasağı, sonraki daha lehe değişikliğin yine 

 
155 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 65-67. 
156 Case C-138/13, Naime Dogan v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (10 Temmuz 
2014), para. 36. 
157 Göçmen, supra note 14, sf. 185.  
158 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 69. 
159 Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Birleşik Krallık, İrlanda 
ve Danimarka. Fakat Birleşik Krallık 31 Ocak 2020 itibariyle Avrupa Birliği’nden ayrılmıştır. Bu ülkenin 
AB üyesi olarak taraf olduğu anlaşmalar -Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisine dair anlaşmalar ve 
OKK kararları da dahil olmak üzere- 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu ülke için geçerliliklerini 
koruyacaktır. 
160 Bkz. Case C-629/16, CX v. Bezirkshauptmannschaft Schärding, Judgment of the Court, ECJ, (11 
Temmuz 2018), para. 49, Divan, Avusturya için yürürlük tarihini bu ülkenin Birliğe üye oluş tarihi olan 1 
Ocak 1995 olarak zikretmiştir.  
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başka bir düzenlemeyle kısıtlanması halini, her ne kadar son durum KP’nin yürürlük 

tarihindekinden daha kısıtlayıcı olmasa bile, kapsamaktadır.161  

 

2.2.1.3. Standstill Hükümlerinin Uygulanması  

 

Kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair ortaklık hukukunda mevcut yeni 

kısıtlama getirme yasaklarının uygulamadaki yansımasına dair ABAD içtihadıyla 

kademeli olarak bir test ortaya konmuştur.  

 

Söz konusu teste göre, Divan, amacı ve doğurduğu etki, ilgili standstill hükümlerinin 

yürürlük tarihinden sonra Türk vatandaşları için işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma 

serbestisi veya hizmetlerin serbest dolaşımını öncekine nazaran daha kısıtlayıcı hale 

getiren yeni ulusal düzenlemelerin yasak olduğuna hükmetmiştir.162 Keza bu yasak, 

standstill hükmünün yürürlük tarihinden sonra getirilen söz konusu serbestilerin kişi 

bakımından kapsamına giren Türk vatandaşları için daha lehe düzenlemelerin sonraki bir 

ulusal düzenlemeyle, ilk halden daha zorlayıcı olmasa bile, kısıtlanmasını da 

kapsamaktadır.163  

 

Ancak Divan, bu belirlemesini takiben bazı hallerde standstill hükümlerinin getirdiği bu 

yasağın uygulanmayabileceğini de eklemiştir. Bu hallerin varlığında Türk vatandaşları 

için söz konusu ekonomik serbestilere yönelik uygulamaları standstill hükmünün 

yürürlük tarihinden sonra kısıtlayan yeni ulusal düzenlemeler veya daha sonra çıkarılmış 

 
161 Joined Cases C-300/09 & C-301/09, Staatssecretaris van Justitie v. F. Toprak & I. Oguz, Judgment of 
the Court, ECJ, (9 Aralık 2010), para. 62. 
162 İşçilerin serbest dolaşımı için bkz. Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment 
of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), para. 33.; iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı için bkz. 
Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 69. 
163 Case C-256/11, Dereci and Others v. Bundesministerium für Inneres, Judgment of the Court, ECJ, (15 
Kasım 2011), para. 98. 
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lehe bir düzenlemeyi kısıtlayan düzenlemeler haklı görülebilmektedir.164 Bir diğer 

deyişle, haklı sebepler olarak adlandırılabilecek bu haller, işçilerin serbest dolaşımına 

dair 1/80 sayılı OKK’nın 14(1). maddesinde şu şekilde sayılmıştır: “Bu Kesim’de yer 

alan hükümler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedenlerine dayanan 

kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla uygulanır”165. Bunlara ek olarak Divan, kamu yararına 

ilişkin ağır basan halleri de haklı sebepler kapsamında görmüştür.166 Divan daha sonra bu 

haklı sebeplerin iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair standstill 

hükümlerinin uygulanması için de geçerli olduğunu ifade etmiştir.167 Fakat bu hallerin 

varlığında bile Divan, alınacak ulusal önlemin, bu önlem ile güdülen meşru amaca 

ulaşmak için uygun olduğu ve yine bu amaca ulaşmak için gerekli olanın ötesine 

geçmediği, yani gerekli ve orantılı olduğu müddetçe, haklı gösterilebileceğini 

eklemiştir.168   

 

Öyleyse standstill testi kapsamında bakılacak ilk unsur, işçilerin serbest dolaşımı 

alanında Türk işçilerinin ve aile üyelerinin, 2/76 sayılı OKK’nın 7. maddesi veya 1/80 

sayılı OKK’nın 13. maddesinin yürürlük tarihinde; iş kurma serbestisi ve hizmetlerin 

serbest dolaşımında ise bu serbestilerin muhatabı olan Türk vatandaşlarının, KP’nin 

41(1). maddesinin yürürlük tarihinde tabi oldukları şartları veya bunların yürürlük 

tarihinden sonra getirilen daha lehe bir düzenlemeyi kısıtlayan, sonradan çıkarılmış bir 

ulusal düzenlemenin var olup olmadığıdır.169 Böylece hem ulusal düzenlemenin 

kısıtlayıcı nitelikte bir düzenleme olup olmadığı hem de yeni bir düzenleme olup olmadığı 

ele alınmış olacaktır. Bu şartlara uyan bir ulusal düzenlemenin varlığı halinde bir sonraki 

 
164 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 40. 
165 Madde 14, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 
166 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 
2013), para. 40. 
167 Case C-138/13, Naime Dogan v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (10 Temmuz 
2014), para. 37. 
168 ibid.  
169 Turan, supra note 100, sf. 67, 96-97. 
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adım olarak bu düzenlemenin meşru bir amaca yönelik olup olmadığı ve eğer öyleyse, bu 

amaca ulaşmak için gerekli ve orantılı olup olmadığı sorgulanacaktır.170 Tüm bu sürecin 

sonunda ulusal düzenleme yeni ve kısıtlayıcı mahiyette olup haklı gösterilemiyorsa veya 

haklı gösterilmesine rağmen varlık amacına ulaşmak için gerekli ve orantılı değilse 

standstill hükmünün kişi bakımından kapsamında kalan süjeler için önceki düzenlemeler 

uygulama alanı bulacaktır.  

 

Burada altı çizilmesi gereken önemli bir nokta Divan içtihadında, ulusal düzenlemelerin 

Türk vatandaşlarının işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi veya hizmetlerin 

serbest dolaşımı alanlarında bir üye devletteki durumlarını kısıtlayıcı olduğunu bulduktan 

sonra ekseriyetle bu düzenlemenin söz konusu standstill hükmünün yürürlük tarihi veya 

daha sonra getirilen lehte bir düzenlemeye kıyasla yeni bir kısıtlama olup olmadığının 

yorumunu, ulusal mevzuat üzerinde münhasır yorum yetkisine haiz ulusal mahkemelere 

bırakmaktadır.171  

 

Kısıtlayıcı ulusal düzenlemeleri haklı gösterebilecek meşru sebeplere ek olarak bir de 

standstill hükmünden yararlanılamayacak hâller vardır. Bunlardan ilki AB hukukunun 

tanıdığı haklardan yararlanmak için uygunsuz ve hileli hareketi önlemeye yönelik üye 

devletlerin tedbir alma hakkıdır.172 Bu durum hakkın kötüye kullanılması yasağını 

oluşturmaktadır.173 Bir diğeriyse KP’nin 59. maddesi uyarınca daha elverişli işlem yasağı 

olup söz konusu madde hükmü şu şekildedir: “Bu Protokol’ün kapsamına giren 

alanlarda, Türkiye üye devletlerin, Topluluğu kuran Antlaşma uyarınca birbirlerine 

tanıdıklarından daha elverişli bir işlemden yararlanamaz”174. Nihayetinde standstill 

 
170 ibid. 
171 ibid., sf. 68; Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, 
Judgment of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 116. 
172 Göçmen, supra note 14, sf. 190.  
173 ibid. 
174 Madde 59, Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
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hükmünün uygulanmaması noktasında taraf devletlere yetki verilen son durum ise yine 

KP’de bu sefer 60. maddesinde düzenlenen ekonomik endişelere yönelik hükümdür. 

Buna göre, “Topluluğun, bir veya birkaç üye devletin bir ekonomik faaliyet sektörünü; 

bir veya birkaç üye devletin dış mali istikrarını tehlikeye düşüren ciddi bozukluklar ortaya 

çıkar veya Topluluğun bir bölgesinin ekonomik durumunun bozulması şeklinde güçlükler 

belirirse; Topluluk, gerekli korunma tedbirlerini alabilir veya ilgili üye devlet veya 

devletleri bu tedbirleri almakla yetkili kılabilir”175. Türkiye de aynı durumlarda kalırsa 

koruma tedbirleri alabilmektedir.176  

 

İşte Divan, özünde kendisinin yürürlük tarihinden sonra düzenlediği alanda daha 

kısıtlayıcı şartların getirilmesini engelleyen standstill hükümlerinin Türkiye ve AB 

arasındaki ortaklık hukukundaki kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair 

versiyonları için bu kademeli incelemeleri yapmaktadır. Nitekim bu test, standstill 

hükümlerinin Divan’ın önüne getirildiği en temel durum olan ekonomik serbestilerin kişi 

bakımından kapsamında kalan Türk vatandaşlarının üye devletlere girişlerine dair 

mevzuat için de uygulama alanı bulmuştur. Öyleyse Divan’ın bu hususta mihenk taşı 

önemine haiz kararlarının ayrıca incelenmesi hem standstill hükümlerine yaklaşımın 

anlaşılması hem de bu hükümler vasıtasıyla çalışmamızın iki ayağından birini oluşturan 

Türk vatandaşlarının ortaklık hukukundan doğan serbest dolaşım hakları vasıtasıyla AB 

ülkelerine vizesiz seyahat durumlarının irdelenmesi için önem arz etmektedir.  

 

 

 

 
175 Madde 60(2), Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
176 ibid., Madde 60(1). 
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2.2.2. İçtihat Hukukunun Tarihsel Gelişimi 

 

Ortaklık hukukunun maddi boyutunu oluşturan AA ve KP, yukarıda detaylıca ele alındığı 

üzere kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı hususunda Türk vatandaşları için 

kendiliğinden hak kazandıran düzenlemeler içermemektedirler.177 OK ise iş kurma 

serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarında hiçbir karara imza atmamışken 

işçilerin serbest dolaşımında aldığı üç karar her ne kadar üye devletlerde mevcut Türk 

işçilerinin ve aile bireylerinin hakları açısından kazanımlar içerseler de bu kişilerin üye 

devletlere girişlerine dair bir düzenleme barındırmamaktadırlar. Bu ortamda, işçilerin 

serbest dolaşımı için 2/76 ve 1/80 sayılı OKKlar, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin 

serbest dolaşımındaysa KP, yürürlüğe girdikleri tarihte bu kategorilere giren Türk 

vatandaşları için mevcut olan uygulamaların yeni düzenlemelerle kısıtlanmasını 

yasaklayan standstill hükümleri içermektedirler.178 Fakat bu düzenlemeler de 

muhataplarına AB üye devletlerine serbest giriş hakkını doğrudan 

kazandırmamaktadır.179  

 

Gelgelelim özellikle 1980’lerden itibaren AB üye devletleri ve Türk vatandaşları arasında 

işçilerin serbest dolaşımı ağırlıklı olmak üzere kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı 

alanlarında pek çok uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Bunların ekseriyetinde, serbestilerin kişi 

bakımından kapsamında kalan Türk vatandaşlarının ülkeye ilk girişlerine dair taraflar 

arasında ortaklık hukukundaki düzenlemelerin yorumlanması noktasında farklılıklar 

cereyan etmiştir. Nihayetinde ulusal mahkemelerce ABAD nezdinde ön karar 

 
177 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 45. 
178 Madde 7, Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976); Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, 
(19 Eylül 1980). 
179 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 64, 65; Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and 
Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 62. 
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başvurusuna konu yapılan bu yorum farklılıklarında standstill hükümleri Divan içtihadını 

şekillendirirken, içtihatta Türk vatandaşlarının ekonomik serbestiler kapsamında AB 

üyesi devletlere giriş haklarını şekillendirmiştir.  

 

Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye ve AB ilişkilerindeki vize meselesinin ortaklık 

hukuku boyutunu aydınlatan dört ABAD kararı tarihsel ilerlemeye uyularak detaylarıyla 

incelenecektir. Bu noktada öncelikle karara temel olan olaylar silsilesi üzerinde durulacak 

akabinde eğer mevcutsa hukuk sözcülerinin görüşleri incelenecektir. En nihayetinde 

Divan’ın kararı üzerinde durulup bu kararın yansımaları ele alınacaktır.  

 

2.2.2.1. Tum/Dari Kararı 

 

ABAD, 2007 senesindeki Tum/Dari kararında KP’nin 41(1). maddesinde yer alan 

standstill hükmünün iş kurma serbestisi bakımından muhteva ettiği daha kısıtlayıcı yeni 

düzenleme getirme yasağının bu amaçla bir üye devlete giriş yapacak Türk 

vatandaşlarının ülkeye girişlerini de kapsayacak şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağı 

sorusuyla karşılaşmıştır.180 Böylece Divan’ın daha evvel Savas kararında doğrudan etkili, 

yani muhatabı Türk vatandaşlarınca üye devletlerin ulusal mahkemeleri karşısında hak 

aramak için öne sürülebilecek güçte kabul ettiği181 söz konusu hükmü, kapsamında kalan 

kişilerin üye devletlere girişleri bakımından yorumlaması istenmiştir.  

 

Tum/Dari kararında başvuruya konu olay, Türk vatandaşları olan Mehmet Darı ve Veli 

Tüm’ün ilki 1998’de Fransa’dan, diğeri Kasım 2001’de Almanya’dan olacak şekilde 

 
180 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007). 
181 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 46. 
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Birleşik Krallık’a gelmeleriyle başlamaktadır.182 Birleşik Krallık’a sığınma talebinde 

bulunan davacıların bu talepleri reddedilmiş ve 1990 tarihli Dublin Konvansiyonu 

uyarınca geldikleri diğer üye devletlere iadelerine karar verilmiştir.183 İade edilmelerine 

kadar geçecek sürede Birleşik Krallık’ta bulunabilmeleri içinse kendilerine geçici giriş 

izinleri verilmiştir ancak bu geçici giriş izinleri hem resmi bir giriş vizesine denk 

olmamakta hem de hamilerinin ekonomik faaliyette bulunmalarına imkân 

tanımamaktadır.184  

 

İadelerine kadar geçecek süre zarfında çeşitli alanlarda iş kuran davacılar, bu 

faaliyetlerine olanak tanıyacak resmi vize başvurularında bulunmuş olup yine bu 

başvurularının KP’nin 41(1). maddesindeki standstill hükmü gereği, bu protokolün 

Birleşik Krallık için yürürlük tarihi olan 1 Ocak 1973’deki göçmenlik mevzuatına göre 

değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.185 Fakat değerlendirmesine başvuru 

esnasında yürürlükte olan göçmenlik yasasını temel alan Birleşik Krallık’ın İçişleri 

Bakanlığınca davacıların iş kurmalarına olanak tanıyacak vize başvuruları 

reddedilmiştir.186  

 

Bakanlığın bu ret kararını yargı yoluna taşıyan davacılar hem ilk derece mahkemesinde 

hem de temyiz merciinde lehlerine kararlar almış bunun üzerine İçişleri Bakanlığı 

durumu Lordlar Kamarası’na intikal ettirmiştir.187 Tarafların argümanlarını inceleyen 

Lordlar Kamarası karar sürecini durdurarak ABAD’a ön karar başvurusunda bulunmuş 

ve yukarıda izah edildiği üzere KP’nin 41(1). maddesinin, bir üye devlet için yürürlük 

 
182 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 27. 
183 ibid., para. 28. 
184 ibid., para. 29. 
185 ibid., para. 30. 
186 ibid., para. 31. 
187 ibid., paras. 31-32. 
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tarihinden itibaren, o üye devlete iş kurma maksadıyla giriş yapmak isteyen Türk 

vatandaşlarının ülkeye girişlerine dair şart ve usullere yeni kısıtlamalar getirilmesini de 

yasaklar şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağını sormuştur.188 

 

Slovakya hükümeti ve Avrupa Komisyonunca da belirli ölçüde desteklenen 

argümanlarında Tüm ve Darı, KP’nin 41(1). maddesinin kendiliğinden iş kurma ve onun 

tamamlayıcısı olarak ikamet hakkı gibi haklar tanımadığını kabul etmiş ancak bu hükmün 

üye devletlere, Türk vatandaşları için, KP’nin yürürlük tarihindeki şartları zorlaştırmama 

yükümlülüğü getirdiğini, Savas kararında da hüküm altına alındığı üzere iş kurma hakkı 

ve ona bağlı ikamet hakkı için geçerli olan bu uygulamanın, bu hakların kullanılması için 

ön şart niteliğindeki söz konusu üye devlete ilk giriş hususunda da geçerli olması 

gerektiğini öne sürmüşlerdir.189  

 

Öte tarafta argümanları Hollanda tarafından desteklenen Birleşik Krallık, öncelikle, 

ülkesine yasal olarak giriş yapmamış yabancıların, ki sığınma talepleri ve vize başvuruları 

reddedilen ve iadelerine kadar geçici vizeyle muhafaza edilen davacıları da bu kategoride 

görmektedir, KP’nin 41(1). maddesiyle getirilen korumadan yararlanamayacaklarını zira 

Divan’ın Savas kararında da vurguladığı üzere bu standstill hükmünün kapsamının üye 

devletlere yasal olarak giriş yapmış ve oralarda iş kurmuş Türk vatandaşları olduğunu 

ileri sürmüştür.190 Buna göre, yasal olarak giriş yapmak koşulunu karşılamayan davacılar 

gibi yabancılara karşı Birleşik Krallık’ın KP’nin kendisi için yürürlük tarihi olan 1 Ocak 

1973’dekinden daha kısıtlayıcı mevcut göçmenlik yasalarını uygulama hakkı 

bulunmaktadır. Terditli olarak Birleşik Krallık, Dublin Konvansiyonu uyarınca geldikleri 

üye devletlere iade edilebilir durumda olan sığınma başvurusu başarısız olmuş 

 
188 ibid., para. 34. 
189 ibid., para. 40-44. 
190 ibid., para. 35. 
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yabancıların KP’nin 41(1). maddesinden yararlanamayacağını zira aksi yönde bir 

yorumun hakkın kötüye kullanılmasına sebep olacağını öne sürmüştür.191    

 

Bu noktada, Divan’ın 2000 tarihli Savas kararı her iki tarafın argümanı için de dayanak 

olarak sunulduğundan kısaca incelenmesi ABAD’ın Tum/Dari kararındaki tutumunu 

anlamak için kanımca önem arz etmektedir. 2000 tarihli karara konu olayda bir Türk 

vatandaşı olan Bay Savaş, turist vizesiyle yasal olarak giriş yaptığı Birleşik Krallık’ta 

vizesinin geçerlik süresi bitmesine rağmen kalmaya devam ederek iş yeri açmış ve daha 

sonra bu durumunu yasallaştırmak için ilgili Birleşik Krallık makamlarına başvurarak, bu 

başvurusunun KP’nin 41(1). maddesi gereği, bu protokolün söz konusu üye devlette 

yürürlük tarihi olan 1 Ocak 1973’deki göçmenlik mevzuatınca değerlendirilmesini talep 

etmiştir.192 Ancak başvurusu esnasında ülkede bulunuşu yasal olmadığından bu 

başvurusu reddedilmiş, ret kararına karşı başlattığı yargı süreci neticesinde KP’nin 41(1). 

maddesinin Türk vatandaşları için doğrudan etkili olup olmadığı ve ülkeye yasal olarak 

giriş yapmış olsa da mevcut göç mevzuatına aykırı olarak ülkede bulunan Türk 

vatandaşlarının standstill hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı sorularıyla ABAD’a 

taşınmıştır.193 Yukarıda değinildiği üzere Divan, Savas kararıyla KP’nin 41(1). maddesini 

doğrudan etkiye haiz bir standstill hükmü olarak ilan etmiştir.194 Söz konusu hükmün 

kapsamına yönelikse Divan, bu hükmün muhatabı olan kişilerin istihdam kapsamında 

çalışmak veya kendi işini kurmak konusunda ya da bunlarla ilişkili olarak oturum 

konusunda yalnızca üye devletteki durumu düzenli yani yasal olduğu sürece hak 

iddiasında bulunabileceğine hükmetmiştir.195 Aynı şekilde Divan, KP’nin 41(1). 

 
191 ibid., para. 38. 
192 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 16 – 30. 
193 ibid., paras. 31 – 35. 
194 ibid., para. 46. 
195 ibid., para. 65. 
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maddesinin Türk vatandaşlarının iş kurma serbestisi ve buna bağlı oturum hakları 

konusunda kısıtlayıcı yeni düzenlemeler getirilmesini yasakladığını da belirtmiştir.196 

 

Tum/Dari kararının taraflarından Birleşik Krallık, Divan’ın Savas kararından, Türk 

vatandaşlarının KP’nin 41(1). maddesinden yararlanabilmesi için öncelikle bir üye 

devlete yasal olarak giriş yapmış olmaları gerektiği sonucunu alarak bu hükmün iş kurma 

serbestisi ve ona bağlı oturma iznini kapsasa da ülkeye girişe dair düzenlemeleri 

kapsamadığı yorumunda bulunmuştur.197 Böylece ülkeye giriş izni vermekle, zaten yasal 

olarak giriş yapmış birinin iş kurma serbestisi ve oturma iznini düzenlemek arasında 

önemli bir fark olduğunun altını çizen Birleşik Krallık, bunlardan ilkinin Türkiye, AB 

üyesi olmadığı müddetçe üye devletlerin münhasır yetkisinde kalmaya devam edeceğini 

öne sürmüştür.198 Öte yandan Tüm ve Darı, Birleşik Krallık’ta 11 yıl boyunca yasa dışı 

olarak bulunan Bay Savaş’ın başvurusunda KP’nin 41(1). maddesi uygulanıp kendisinin 

bu protokolün Birleşik Krallık için yürürlük tarihi olan 1 Ocak 1973 tarihindeki göç 

mevzuatına tabi tutulmasını öne sürerek ülkeye resmi giriş için yasal başvuru yapan 

kendilerinin de aynı uygulamaya tabi tutulmaları gerektiğini iddia etmişlerdir.199  

 

Hukuk Sözcüsü Geelhoed için Divan’ın Savas kararının bu başvurudaki her iki tarafça da 

kullanılabiliyor olmasının nedeni kararın kendi içinde tutarsız olmasıdır. Zira, Divan, 

Savas kararında bir yandan Türk vatandaşlarının üye devletlere ilk girişinin bu devletlerin 

münhasır yetkisinde kaldığını ve söz konusu vatandaşların bu devletlerdeki iş kurma ve 

buna bağlı ikamet haklarından yalnızca durumları düzenli olduğu müddetçe 

yararlanabileceğini vurgulamakta, öte yandan KP’nin o üye devlet için yürürlük 

 
196 ibid., para. 71. 
197 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 35. 
198 ibid., para. 37. 
199 ibid., para. 42. 
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tarihindekinden daha kısıtlayıcı şartların kendilerine uygulanmasını önlemek için iş 

kurma ve buna bağlı ikamet haklarını kullanacak Türk vatandaşlarının, o üye devletteki 

bulunuşları yasal olmasa bile, KP’nin 41(1). maddesine başvurabileceklerini kabul 

etmektedir.200 Ancak en nihayetinde Hukuk Sözcüsü, Savas kararında Divan’ın muhatap 

olduğu sorunun Türk vatandaşlarının üye devletlere iş kurma amaçlı giriş hakkı elde 

etmek için KP’nin 41(1). maddesinden yararlanıp yararlanamayacakları olmadığını da 

kabul etmiştir.201   

 

Böylece Tum/Dari başvurusundaki esas noktanın Savas kararı sonrası açıkta kalmış iki 

temel soruya yönelik olduğunu belirten Hukuk Sözcüsü için bu sorular, KP’nin 41(1). 

maddesinden yararlanabilmek için bir üye devlete yasal olarak kabul edilmiş olmanın 

Türk vatandaşları için bir ön şart olup olmadığı ve söz konusu maddedeki iş kurma 

serbestisi konseptinin üye devletlere giriş yapma şartlarını da kapsayıp kapsamadığıdır.202    

 

Bu sorulardan ilki için Hukuk Sözcüsü, Divan’ın, Savas’taki, Türk vatandaşına 

uygulanan ulusal mevzuatın KP’nin yürürlük tarihindeki mevzuattan daha kısıtlayıcı 

şartlar getirip getirmediğine dair yorumun ulusal mahkeme yetkisinde olduğuna dair 

kararının yalnızca Türk vatandaşının söz konusu üye devlete iş kurma izniyle yasal olarak 

giriş yaptığı hâller için geçerli olduğu kanısında olup AB hukukunun üye devlet 

yetkisinde kalan ulusal mevzuatın boşluklarından yararlanmak amacıyla 

kullanılamayacağını belirtmiştir.203 Yine, tarafların argümanlarında yer edinen ve daha 

spesifik bir düzenleme içeren 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesindeki standstill hükmüne 

değinen Hukuk Sözcüsü, sırf bu hükümden daha genel hatlarda olduğu için KP’nin 41(1). 

 
200 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Opinion of 
Advocate General Geelhoed, ECJ, (12 Eylül 2006), para. 28, 42. 
201 ibid., para. 43. 
202 ibid., para. 44. 
203 ibid., para. 49. 



  

 

50 
 

 

maddesinin iş kurma amacındaki Türk vatandaşlarına daha geniş haklar tanıyacak şekilde 

yorumlanamayacağını zira öncekinin bir OKK olduğunu ve iş kurma serbestisine dair 

böyle bir kararın henüz bulunmadığını vurgulamıştır.204  

 

Böylece Geelhoed, kendi incelemesindeki ilk soru için, ev sahibi üye devlete, bu devletin 

ulusal göç mevzuatına göre, yasal olarak kabul edilmiş olup orada yine yasal olarak 

ikamet ediyor olmayı Türk vatandaşlarının KP’nin 41(1). maddesine dayanabilmeleri için 

ön şart olarak görmüştür.205   

 

Bu gözleminden sonra ikinci soru için Hukuk Sözcüsü, KP’nin 41(1). maddesindeki iş 

kurma serbestisi konseptinin üye devletlere giriş hakkını içerip içermediğine 

odaklanmıştır. Bu noktada Geelhoed, ilk olarak, davacıların AA’nın iş kurma serbestisine 

dair 13. maddesinin, Roma Antlaşması’nın aynı konulu 43. maddesinden esinlenilmesini 

ön gördüğünden bahisle AB hukukunda ülkeye girişi de içerecek şekilde yorumlanan iş 

kurma serbestisinin ortaklık hukuku için de aynı şekilde yorumlanması gerektiği tezini 

ikna edici bulmadığını belirterek başlamıştır.206 Zira, AB hukukundaki bu yorumun 

sebebinin AB’nin hedeflediği içeride sınırları olmayan bir iç pazara yönelik olduğunu ve 

üye olmayan bir devletle olan ilişkilerde başka hiçbir gereklilik aranmaksızın bu yorumun 

aynen uygulanmasının makul olmadığını vurgulamıştır.207 Karşılaştırmalı olarak ortaklık 

hukukunun amacına değinen Hukuk Sözcüsü, bunun taraflar arasında ekonomik bir iş 

birliği kurmak olduğunu ve bugüne kadar bu iş birliğinden bir gümrük birliği doğmuşsa 

da AB üyesi devletler arasındakine benzer bir iç pazar doğmadığını, serbest dolaşımlara 

dair maddelerde Roma Antlaşması’na yapılan atıfların sadece ileriki bir tarihte 

 
204 ibid., para. 51. 
205 ibid., para. 52. 
206 ibid., para. 55. 
207 ibid., para. 57. 
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gerçekleşecek serbestleşme için başlangıç noktası teşkil ettiğini belirtmiştir.208 Bu halde, 

Türkiye ve üye devletler arasında serbest dolaşım tümüyle sağlanmadığı sürece, iş kurma 

amacındaki Türk vatandaşlarına üye ülkelere giriş hakkı tanınması iş kurma serbestisinin 

bir tamamlayıcısı olarak düşünülemez. 

 

Üye devlet ülkesine giriş yapmakla o ülkedeki pazara erişmenin birbirinden ayrılması 

gerektiğine inanan Hukuk Sözcüsü için Türk vatandaşlarının üye devletlere girişine dair 

düzenlemeler KP’nin 41(1). maddesinin konu bakımından kapsamında kalmamalı, üye 

devletler bu alandaki düzenlemelerini kendi çıkarları uyarınca daha kısıtlayıcı hale 

getirebilmelidir.209  

 

Böylelikle Hukuk Sözcüsü bir yandan Türk vatandaşlarının bir üye devlete yasal olarak 

giriş yapıp orada yine yasalara uygun olarak bulunuyor oluşunu KP’nin 41(1). maddesine 

dayanılabilmesi için bir ön şart olarak görürken öte yandan bu maddenin kapsamının konu 

olarak söz konusu kişilerin üye devletlere girişini düzenleyen ulusal mevzuatları 

kapsamadığı yorumunda bulunmuştur. Ancak bu çıkarımları, Tum/Dari olayındaki gibi 

iş kurmak için bir üye devlete giriş yapmak isteyen kişilerin tabi olduğu göç mevzuatının 

öncelikle iş kurmaya dair mevzuata uyulmuş olmasını şart koştuğu Birleşik Krallık’ın 

göç mevzuatı örneğindeki gibi durumlarda ne yapılacağı sorusunu yanıtlamamıştır. 

Ancak Geelhoed için üye devletlerin göç konusundaki münhasır düzenleme yapma 

yetkisi, bu ülkelerin kendi kamu politikası gereklilikleri ve sosyo-ekonomik ve nüfus 

çıkarları doğrultusunda ülkeye girişe dair kriterleri belirleyebilmesini ve gerekli 

olduğunda zorlaştırabilmesini de içermektedir.  

 

 
208 ibid. 
209 ibid., para. 59. 
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Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsü, KP’nin 41(1). maddesinin iş kurma serbestisinden 

yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarınca üye devletlere girişte bu protokolün o üye 

devlet için geçerlik tarihinde yürürlükte olan ülkeye girişe dair mevzuata tabi 

tutulmalarına yönelik kullanılamayacağı sonucuna varmıştır.210  

 

Ancak ABAD aynı görüşleri paylaşmamıştır. Divan öncelikle bu süreçte atıf yapılan 

içtihat üye devlete iş kurmak amacıyla girişi içerecek bir yorum getirmemiş olsa da bunun 

sebebinin o davalardaki davacıların zaten üye devletlere yasal olarak giriş yapmış kişiler 

olması olduğu dolayısıyla, Divan’ın ülkeye girişi düzenleyen ulusal mevzuatlarla o 

davalar kapsamında hiç ilgilenmediğini açıklığa kavuşturmuştur.211 Ancak önündeki 

başvuruda davacılar her ne kadar Birleşik Krallık topraklarında bulunsalar da bunun yasal 

bir giriş izniyle değil geçici bir vizeyle olduğunu dolayısıyla, önceki içtihatta olduğu gibi 

ülkeye giriş yapmış kabul edilemeyeceklerini belirtmiştir.212  

 

Birleşik Krallık’ın, davacıların argümanı lehinde bir yorumun üye devletlerin göç 

alanındaki münhasır egemenliğinin ihlalini teşkil edeceği tezini kabul etmeyen Divan, 

her ne kadar önceki içtihadında bugünkü haliyle AB hukukunda Türk vatandaşlarının 

ülkeye kabulüne dair düzenlemelerin üye devletlerin münhasır yetki alanı olduğunu kabul 

etmiş olsa da bu çıkarımının o davalar kapsamında söz konusu standstill hükmünün Türk 

vatandaşlarına maddi haklar tanıyıp tanımadığı sorusuna negatif cevap verme amaçlı 

olduğunu vurgulamıştır.213 Divan, standstill hükümlerinin yürürlük tarihinden sonra 

kapsadıkları alanlarda üye devletlerin manevra alanını sınırlamasının yabancıların ülkeye 

 
210 ibid., para. 61. 
211 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 51.  
212 ibid., para. 45. 
213 ibid., para. 56, 57. 
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girişlerini düzenlemeye dair münhasır yetkilerini çiğnediği şeklinde 

yorumlanamayacağının altını çizmiştir.214  

 

Yine Birleşik Krallık’ın, Savas kararına dayanarak öne sürdüğü, KP’nin 41(1). 

maddesinden yararlanılabilmesi için üye devlete yasal olarak giriş yapılmış olması 

gerekliliği argümanını reddeden ABAD, söz konusu maddenin iş kurma serbestisine dair 

yeni bir kısıtlama getirilmesini ‘genel olarak’ yasakladığını ve bu haliyle işçilerin serbest 

dolaşımına dair 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesinden ayrıldığını ifade etmiştir.215 Öyle 

ki, KP’nin 41(1). maddesi, iş kurma serbestisi önündeki engellerin kademeli olarak 

kaldırılması için elverişli şartların yaratılması amacına hizmet etmekte olup, KP’nin 

41(2). maddesi uyarınca OK’nın halihazırda bu serbestinin sağlanmasına yönelik bir 

kararı olmadığından AA’nın 13. maddesiyle birlikte bu alanda ortaklık hukukundaki 

yegane düzenlemelerdendir.216 Böylece Divan, Hukuk Sözcüsü’nün aynı argümana dair 

görüşünden tümüyle farklı bir hükme varmıştır.    

 

İşte bu sebeplerle Divan, KP’nin 41(1). maddesindeki standstill hükmünün AA uyarınca 

iş kurma serbestisinden yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarının giriş yapacakları üye 

devletlerdeki ülkeye girişe dair ulusal düzenlemeleri de kapsayacak şekilde 

yorumlanması gerektiğine hükmetmiştir.217  

 

Ancak kararını bitirmeden önce Birleşik Krallık’ın terditli ikinci talebine dönen Divan, 

AB hukukundan istismar veya hakkın kötüye kullanılması amacıyla 

yararlanılamayacağını ve bu yönde bir niyetin varlığının tespitinin ulusal mahkemeler 

yetkisinde olduğunu belirterek, Tum/Dari dosyasında hüküm veren ulusal yargı 

 
214 ibid., para. 58. 
215 ibid., para. 59 – 61. 
216 ibid., para. 62. 
217 ibid., para. 63. 
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mercilerinin davacıların KP’nin 41(1). maddesinden yararlanma taleplerinde hakkın 

kötüye kullanılmasına yönelik bir niyet görmediklerini ve söz konusu başvuruların 

reddinde kamu politikası, kamu güvenliği veya sağlığı gibi meşru ulusal çıkarların 

korunmasının da söz konusu olmadığını hatırlatmıştır.218 Kaldı ki, KP’nin 41(1). 

maddesinin sığınma talebi reddedilen Türk vatandaşlarına dair bir kısıtlama içermediğini 

belirten Divan, standstill hükmünün uygulanmasında bu gerçeğin alakasız olduğunu ve 

hakkın kötüye kullanımı teşkil etmeye yetmediğini vurgulamıştır.219  

 

Evvelki içtihadıyla Divan, KP’nin 41(1). maddesindeki standstill hükmünü önce 

doğrudan etkili, yani muhataplarınca ulusal mahkemeler karşısındaki hak arayışlarında 

dayanılabilecek bir hüküm olarak nitelemiş220 daha sonra kapsamına iş kurma 

serbestisinin tamamlayıcısı olarak oturma hakkına dair düzenlemelerin de girdiğini 

belirtmiştir221. 2007 yılındaki Tum/Dari kararı bu içtihat silsilesine bir yenisini ekleyerek 

ortaklık hukuku bağlamında bir adım daha atmaktadır. Bu kararla birlikte, iş kurmak 

amaçlı üye devletlere giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının üye devletlere girişlerine 

dair ulusal düzenlemelerin de konu olarak standstill hükmünün kapsamında kaldığı kabul 

edilmiştir.222  

 

Fakat bu husus kendi içinde bir inceleme içermektedir. Zira, Divan’ın ülkeye girişe dair 

düzenlemeleri standstill kapsamında bulmasını kararın hemen akabinde kamuoyunda 

yankılandığı üzere Türk vatandaşları için, en azından iş kurmak amaçlı gidecek olan Türk 

vatandaşları için, AB ülkelerine girişte vize uygulamasının kaldırıldığı şeklinde 

 
218 ibid., para. 64, 65. 
219 ibid., para. 68. 
220 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 46. 
221 ibid., para. 69. 
222 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 69. 
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yorumlamak hata olacaktır.223 Burada Divan’ın ülkeye girişe dair mevzuatı standstill 

kapsamında yorumlaması demek, üye devletlerin, ülkelerine iş kurmak amacıyla giriş 

yapmak isteyen Türk vatandaşlarına, KP’nin söz konusu ülkeler için yürürlüğe girdiği 

tarihte geçerli olan ülkeye girişe dair ulusal mevzuatı veya sonraki tarihli daha lehe 

düzenlemeleri uygulayacakları anlamına gelmektedir. Nitekim, Divan da ülkeye girişe 

dair düzenleme yapma yetkisinin münhasıran üye devletlerde bulunduğunu ve söz konusu 

standstill hükmünün Türk vatandaşları için bu yönde bir serbest giriş hakkı tanımadığını 

vurgulamıştır.224  

 

Kamuoyundaki vizesiz seyahat algısına dair Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan 

değerlendirmede de belirtildiği üzere “Bu kararın, vatandaşlarımızın vize almadan 

İngiltere’ye veya bir başka AB üye ülkesine seyahat edebilecekleri şeklinde 

yorumlanması mümkün değildir. Karar, Türk vatandaşlarının İngiltere’ye girişlerine izin 

verme konusunda İngiltere’nin yetkisini ortadan kaldırmamaktadır. Bir başka deyişle, 

İngiltere, gerekli işlemleri tamamlamadan seyahate çıkan vatandaşlarımızı ülkesine 

kabul etmeme yetkisine sahip olmayı sürdürmektedir. Aynı durum, diğer AB üye ülkeleri 

açısından da geçerlidir”225.  

 

Tam bu noktada ilave edilmesi gereken bir başka husus ise üye devletlerin her ne kadar 

ülkeye giriş yapmaya yönelik düzenlemeler standstill hükmü kapsamında kabul edilmiş 

olsa da gerektiğinde tersine hareket etme imkanına sahip olduklarıdır. Nitekim, her ne 

kadar başvuruya konu olayda davacılar Tüm ve Darı’nın durumları buna örnek teşkil 

 
223 Korkut, İ. F., Vizesiz Avrupa Mümkün Mü?, Hukuk Gündemi, Ankara Barosu, (2008-9), sf. 46. 
224 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 58. 
225 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, BN:20-26 Ekim 2007, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 20 
Eylül 2007 tarihli “Tüm ve Darı Kararı” Hakkında Basın İçin Bilgi Notu, bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/bn_20---26-ekim-2007_-avrupa-birligi-adalet-divani_nin-20-eylul-2007-tarihli-
_tum-ve-dari-karari_-hakkinda-basin-icin-bilgi-notu-.tr.mfa  
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etmediğinden Divanca negatif cevaplanmış olsa da, Birleşik Krallık’ın terditli 

argümanına dair yorumunda Divan, AB hukukundan istismar veya hakkın kötüye 

kullanılması amaçlarıyla yararlanılamayacağını, bu hususta değerlendirme yapması 

gerekenin ulusal mahkemeler olduğunu belirtmiştir.226 Tum/Dari olayında ulusal 

mahkemelerin ne başvurucular bakımından hakkın kötüye kullanımına dair bir niyet ne 

de Birleşik Krallık bakımından meşru ulusal çıkarların korunmasına dair bir sebep 

bulmadığının altı çizilmiştir.227  

 

Öyleyse Tum/Dari kararı sonrasında iş kurma serbestisinden yararlanmak amacıyla üye 

devletlere giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları, ülkeye girişlerine dair KP’nin o ülke 

için yürürlük tarihindeki ilgili mevzuata veya sonraki daha lehe mevzuata tabi 

tutulacaklardır. Her ne kadar pratikteki yansımaları kararın üzerinden on üç yıl geçmesine 

rağmen henüz oturmamış olsa da teoride, KP’nin yürürlük tarihinde iş kurmak amaçlı 

giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen üye devletlerle, sonradan 

bu kişilerden vize talep etmemeye başlayan devletlere vizesiz girebileceklerdir. Ancak 

üye devletler, bilhassa ulusal mahkemeleri aracılığıyla, söz konusu bir talebin AB 

hukukundan doğan bu kolaylığın kötüye kullanılması amacı taşıdığı sebebiyle veya 

sadece kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı veya kamu yararına ilişkin ağır 

basan sebepler gibi meşru sayılan bir ulusal çıkarın zikriyle standstill yasağından muaf 

olabileceklerdir.  

 

 

 

 
226 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 64. 
227 ibid., para. 65. 
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2.2.2.2. Soysal/Savatli Kararı 

 

KP’nin 41(1). maddesinde hem iş kurma serbestisi hem de hizmetlerin serbest dolaşımı 

alanlarında geçerli bir yeni kısıtlama getirme yasağı mevcuttur. Bu yasağın Türk 

vatandaşlarının üye devletlere girişlerini düzenleyen mevzuata iş kurma serbestisi için 

uygulanışı yukarıda detaylıca incelenen Tum/Dari kararıyla gerçeklemiş, bu yorumun 

hizmetlerin serbest dolaşımını da kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu olmuştur. Divan, 

2009 senesinde, bir üye devlete hizmet sunmak için girerken vizeden muaf tutulan Türk 

vatandaşlarının KP’nin bu devlet için yürürlük tarihinden sonra getirilen yeni bir 

düzenlemeyle vizeye tabi hale getirilmesinin standstill hükmü kapsamında yeni bir 

kısıtlama olup olmadığı sorusunu cevaplayarak bu tartışmayı sona erdirmiştir.228  

 

Karara konu olaydaki başvuru sahipleri Mehmet Soysal ve İbrahim Savatlı, Türkiye’de 

ikamet eden Türk vatandaşlarıdır.229 Her iki başvuru sahibi de merkezi Türkiye’de kayıtlı 

uluslararası nakliyat yapmakta olan bir şirkette tır şoförü olarak çalışmakta olup 

Türkiye’den Almanya’ya ürün taşımacılığı yapmaktadırlar.230 Bu amaçla kullandıkları 

tırlar ise Almanya’da kayıtlı bir şirkete aittir.231 Davacıların işleri gereği Almanya’ya 

giriş yapmalarına yönelik 2000 yılına kadar yaptıkları giriş vizesi başvuruları olumlu 

sonuçlanmış olup kullandıkları tırların Türkiye’de değil Almanya’da kayıtlı bir şirkete ait 

olduğunun anlaşılması üzerine 2001 ve 2002 yıllarındaki vize başvuruları Almanya’nın 

İstanbul’daki Başkonsolosluğunca reddedilmiştir.232  

   

 
228 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the 
Court, ECJ, (19 Şubat 2009). 
229 ibid., para. 26. 
230 ibid. 
231 ibid. 
232 ibid., para. 27, 28. 
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Davacılar bu ret kararına karşı Berlin İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuş ve 

KP’nin 41(1). maddesi uyarınca Almanya’ya girişlerinde vizeden muaf tutulmaları 

gerektiğini iddia etmişlerdir.233 Zira söz konusu üye devlet, KP’nin kendisi için yürürlük 

tarihi olan 1 Ocak 1973’de hizmet sunmak amaçlı giriş yapacak Türk vatandaşlarından 

vize talep etmemekteydi.234 Almanya, takip eden bölümlerde ele alınacağı üzere, 1 

Temmuz 1980 tarihli yeni bir yasayla Türk vatandaşlarını ülkeye girişleri için vizeye tabi 

olanlar listesine almıştır.235 Bunu daha sonra Schengen Anlaşması ve AB düzenlemeleri 

takip etmiş ve Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti sona erdirilmiştir.236 Soysal 

ve Savatlı’nın argümanlarına göre bu durum yeni kısıtlama getirme yasağına karşı bir 

ihlal teşkil etmekte olup kendileri 1973 yılındaki yasaya tabi olmalıdırlar.237 

 

Başvuruları Berlin İdare Mahkemesince reddedilen davacılar kararı bir üst mahkeme olan 

Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşımışlardır.238 Divan’ın Abatay and 

Others içtihadına atıf yapan Yüksek Mahkeme, bu kararda da görüldüğü üzere 

başvurucuların durumundaki Türk hizmet sağlayıcısının işgücünün, KP’nin 41(1). 

maddesine başvurabildiğini belirtmiştir.239 Fakat Divan’ın, hizmet sağlamak amacıyla 

üye devletlere giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarına KP’nin yürürlük tarihinden sonra 

vize zorunluluğu getirilmesinin standstill hükmünün ihlali olduğuna dair de herhangi bir 

içtihadı bulunmamaktadır.240 Bu vaziyet iki taraflı bir tartışma yaratmaktadır. Yüksek 

Mahkemeye göre bu tartışmanın taraflarından biri KP’nin söz konusu maddesinin, 

 
233 ibid., para. 29. 
234 ibid. 
235 Prof. Bülent Çilekli’nin Konuşma Metni, Almanya ve Göç, 50. Yılında Almanya’da Türkler 
Sempozyumu, Berlin, (1-2 Kasım 2011), sf. 108.  
236 Agreement between the Governments of the States of Benelux Economic Union, the Federal Republic 
of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, (14 
Haziran 1985); The Council of the European Union, Council Regulation No 539/2001 of 15 March 2001 
listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders 
and those whose nationals are exempt from that requirement, OJ L 81, (21 Mart 2001). 
237 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the 
Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 29. 
238 ibid., para. 30. 
239 ibid., para. 32. 
240 ibid., para. 34. 
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yürürlük tarihinden sonra ekonomik özgürlükler alanında getirilecek her türlü kısıtlayıcı 

yeniliği genel olarak engellediğini savunurken diğer taraf, bu madde hükmünün üye 

devletlerin, Türk vatandaşlarının yasal durumunu etkilesin veya etkilemesin, yasama 

yetkisini kısıtlayacak şekilde yorumlanamayacağını savunmaktadır.241 

 

Yüksek Mahkeme işte böyle bir tartışma içinde Divan’a iki soru yöneltilmiştir. Bunlar, 

KP’nin 41(1). maddesinin, Almanya’nın, uluslararası mal taşımacılığı yapmakta olan bir 

Türk şirketinde, Almanya’da kayıtlı tırın şoförü olarak çalışan bir Türk vatandaşının, her 

ne kadar KP’nin Almanya için yürürlük tarihinde bu kategorideki kişilerin ülkeye girişleri 

için vize istenmiyor olsa da, Almanya’ya girmesini Schengen vizesine sahip olmasına 

bağlı tutmasının hizmetlerin serbest dolaşımına  yönelik yeni bir kısıtlama oluşturduğu 

şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağı ve bu ilk soruya verilen cevap pozitifse, KP’nin 

41(1). maddesinin bu kategorideki Türk vatandaşlarının Almanya’ya girişlerinde vizeye 

ihtiyaç duymayacakları anlamına gelecek şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağıdır.242 

 

Divan için esasen kendisine sorulan tek bir soru mevcut olup o da KP’nin 41(1). 

maddesinin, bu protokolün yürürlük tarihinden itibaren, Türkiye’de kayıtlı bir işletmenin 

çalışanı olarak ve hizmet sağlamak amacıyla üye devletlere giriş yapmak isteyen Türk 

vatandaşlarından vize talep edilmesini yasaklayacak şekilde yorumlanıp 

yorumlanamayacağıdır.243 Bu bağlamda söz konusu maddenin muhataplarınca ulusal 

mahkemeler önünde ileri sürülebilecek doğrudan etkiye haiz bir düzenleme olduğunu 

hatırlatan Divan, Abatay and Others kararına verdiği atıfla, bu düzenlemenin Türkiye’de 

kayıtlı olup üye devletlerde yasal olarak hizmet sağlayan Türk işletmecilerinin 

çalışanlarınca da ileri sürülebileceğini zira, bu kişilerin hizmetin sağlanabilmesi için 

 
241 ibid., para. 35. 
242 ibid., para. 37. 
243 ibid., para. 43. 
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şirketin vazgeçilmezi olduklarını ifade etmiştir.244 Yine önceki içtihadına atıfla Divan, 

her ne kadar söz konusu madde Türk vatandaşlarına tek başına bir hizmet sağlama 

serbestisi veya buna bağlı olarak oturma izni ya da ülkeye giriş hakkı tanımasa da bu 

serbestinin kullanılmasını zorlaştıracak amaç veya etkideki yeni düzenlemeleri genel 

itibariyle yasakladığının altını çizmiştir.245  

 

Bu noktada Divan, hizmet sağlama serbestisinden yararlanmak isteyen Türk 

vatandaşlarını vizeye tabi tutan ulusal mevzuatın bu serbestiden hakiki olarak 

yararlanılmasını engelleyici güçte olduğunu kabul etmiştir.246 Buna gerekçe olarak kısıtlı 

bir süre zarfında geçerli olacak bir vizeyi alabilmek için katlanılması gereken idari ve 

ekonomik yükle, vize talebinin reddedilmesi halinde ekonomik serbestinin tümden 

engellendiği gerçeğini göstermiştir.247 Bu sebeplerle Divan, KP’nin yürürlük tarihinde 

hizmet sağlamak için giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen 

Almanya’nın sonraki bir düzenlemeyle vize talep eder hale gelmesini standstill hükmü 

çerçevesinde Türkiye’de yerleşik Türk vatandaşlarının Almanya’da hizmet sağlama 

serbestileri önünde yeni bir kısıtlama olarak değerlendirmiştir.248 Ayrıca, söz konusu 

ulusal mevzuatın Schengen Anlaşması’nın AB müktesebatına yansıması sonucu ulusal 

seviyede uygulanmasına yönelik olduğu argümanını da reddeden Divan, AB hukukunun 

ikincil kaynaklarının, mümkün olduğu ölçüde, AB’nin taraf olduğu uluslararası antlaşma 

hükümlerine uygun yorumlanması gerekliliğini hatırlatmıştır.249  

 

Soysal/Savatli kararını tamamlamadan önce Divan, hem Türk vatandaşlarına hem de 

Birlik vatandaşlarına aynı şekilde uygulanan düzenlemelerin standstill hükmüne aykırılık 

 
244 ibid., paras. 45, 46. 
245 ibid., para. 47. 
246 ibid., para. 55. 
247 ibid. 
248 ibid., para. 57. 
249 ibid., para. 58, 59. 
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teşkil etmeyeceğini ancak söz gelimi başvurudaki vize mevzuatının Türk vatandaşlarına 

uygulanmayıp Birlik vatandaşlarına uygulandığı ve böylece Türk vatandaşlarının daha 

elverişli bir duruma getirildiği hallerin daha elverişli işlem yasağını düzenleyen KP’nin 

59. maddesine aykırılık teşkil edeceğini belirtmiştir.250  

 

Soysal/Savatli kararını bu çalışma kapsamında incelemeye tabi tutulan diğer kararlardan 

ayıran ilk nokta, Divan’ın bu kararı öncesinde Hukuk Sözcüsü’nün görüşünü almamış 

olduğu gerçeğidir. ABAD Statüsü’nün 20(5). maddesine göre Divan, bir başvuruda 

Hukuk Sözcüsü’nün görüş bildirmesine gerek olmadığına karar verebilmektedir.251 

Ancak bunu yapıyor olması Divan’ın başvurunun yeni bir hukuk sorunu teşkil etmediği 

kanısında olduğunu göstermektedir.252 Wägenbaur’a göre Divan’ın bu yönde bir karar 

vermesi, kendisine yöneltilen soruya daha önceki bir veya daha çok içtihadında yanıt 

verdiğini düşünmesindendir.253 O halde Soysal/Savatli kararına sebep veren KP’nin 

41(1). maddesinin, Türk vatandaşlarından sonradan vize talep eden düzenlemeleri 

kapsayacak şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağı sorusu Divan için daha önce 

cevapladığı bir sorudur. Kanımca Divan’ın bu yöndeki en yakın cevabı yine Türk 

vatandaşlarının üye devletlere girişine dair mevzuat değişikliğini KP’nin 41(1). maddesi 

kapsamında yorumladığı Tum/Dari kararı olup her ne kadar bu önceki karar iş kurma 

serbestisine ve Soysal/Savatli kararı hizmetlerin serbest dolaşımına dair olsa da Divan 

için bu yeni bir hukuk sorunu teşkil etmemektedir zira, her iki serbestiye dair standstill 

hükmü de aynı madde çatısı altında ele alınmaktadır.   

 

 
250 ibid., para. 61. 
251 Madde 20(5), Avrupa Birliği Adalet Divanı Statüsü, Konsolide Edilmiş Hali, (18 Nisan 1951). 
252 ibid. 
253 Wägenbaur, B., Court of Justice of the European Union, Commentary on the Statute and Rules of 
Procedure, CH Beck, (2013), sf. 61.  
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Divan’ın pek çok kararında doğrudan etkili kabul edilen KP’nin 41(1). maddesindeki yeni 

kısıtlama getirme yasağı Abatay and Others kararıyla bu maddenin kişi olarak 

kapsamında kalan Türk vatandaşlarının oturma izinlerine dair mevzuatı254, Tum/Dari 

kararıyla iş kurma serbestisinden yararlanacak Türk vatandaşlarının üye devletlere 

girişini düzenleyen mevzuatı255 ve nihayetinde Soysal/Savatli kararıyla hizmetlerin 

serbest dolaşımından yararlanacak Türk vatandaşlarının üye devletlere girişini 

düzenleyen ulusal mevzuatları da kapsayacak şekilde yorumlanmıştır256.  

 

O halde, Soysal/Savatli kararının sonucu olarak üye devletler KP’nin kendileri için 

yürürlük tarihinde -ki bu kurucu altı devlet, Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda için 1 

Ocak 1973 olup kalan üye devletler için AB’ye üyelik tarihleridir- hizmetlerin serbest 

dolaşımı kapsamında ülkelerine giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının tabi olduğu 

mevzuatı veya sonraki daha lehe bir değişikliği yine bu kişiler için zorlaştıramamaktadır. 

Böylece hizmetlerin serbest dolaşımı için AB üyesi devletlere girmek isteyen Türk 

vatandaşları ya KP’nin bu devletler için yürürlük tarihinde tabi oldukları uygulamalara 

tabi olmaya devam etmekte ya da sonradan kendi lehlerine yapılan değişikliklere tabi 

olmaktadırlar. Dolayısıyla KP’nin kendisi için yürürlük tarihinde hizmetlerin serbest 

dolaşımından yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarından vize istemeyen üye devletlerle 

sonradan bu kategorideki kişilerden vize talep etmeyi bırakan devletlere Soysal/Savatli 

kararı gereği bugün de vizesiz girilebilmelidir.   

 

Ancak Divan, Soysal/Savatli kararına eklediği son paragrafla bunun mutlak bir durum 

olmadığını da hatırlatmaktadır. Ortaklık hukukunun düzenlediği ekonomik serbestilere 

 
254 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 46. 
255 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 69. 
256 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the 
Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 57. 
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ve bilhassa standstill hükümlerine uyulmamasını haklı gösterir sebepler ve istisnalar 

Divan’ın bu konulardaki içtihadında sıkça belirtilmektedir. Soysal/Savatli kararında 

hatırlatılan KP’nin 59. maddesidir.257 Daha elverişli işlem yasağını düzenleyen bu madde 

uyarınca Türk vatandaşlarının tabi tutulacağı şartlar, AB ülkelerinin birbirlerini tabi 

tuttukları şartlardan daha elverişli olamamaktadır.258 O halde Soysal/Savatli’nın sonucuna 

dair yukarıdaki çıkarım, söz konusu ulusal düzenlemeler Türk vatandaşlarını Birlik 

vatandaşlarına nazaran daha elverişli bir duruma sokmadıkça uygulanabilmektedir. 

Nitekim Divan’a göre, bu iki kategori vatandaşa eşit uygulamada bulunulması daha 

elverişli işlem yasağının ihlalini teşkil etmemektedir.259  

 

Diğer davalarda henüz kullanılmamış bir argüman olarak Schengen uygulamasının öne 

atıldığı Soysal/Savatli kararında, Almanya ulusal mevzuatının yalnızca bir Konsey 

tüzüğünün uygulanmasından ibaret olduğunu savunmuştur.260 Buna göre, belirli AB üyesi 

devletler arasında sınırların kaldırılması ve ortak dış güvenliğin sağlanmasıyla mutlak bir 

serbest dolaşımı öngören Schengen Anlaşması’nı müktesebata dahil ederek, AB ülkeleri 

çapında ortak vize rejimini düzenleyen ve AB ülkelerine girişte vatandaşlarından vize 

talep edilecek ve edilmeyecek ülkelerin listelerinin eklendiği 539/2001 sayılı Konsey 

tüzüğü ile Türkiye vize talep edilen ülkeler listesine alınmıştır.261 Türkiye’den vize talep 

eden Alman mevzuatı ise Almanya’nın argümanına göre yalnızca söz konusu tüzüğün 

uygulanmasından ibarettir. Ancak Divan, çok kısa bir cevapla AB hukukunun ikincil 

kaynağı konumundaki bu tüzüğün AB’nin taraf olduğu uluslararası antlaşma hükümlerine 

 
257 ibid., para. 61. 
258 Madde 59, Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
259 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the 
Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 61. 
260 ibid., para. 52, 53. 
261 The Council of the European Union, Council Regulation No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third 
countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those 
whose nationals are exempt from that requirement, OJ L 81, (21 Mart 2001). 
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uygun şekilde yorumlanması gerektiğini belirterek söz konusu argümanı reddetmiştir.262 

Fakat kanımca Divan burada sonuçları daha derin siyasi tartışmaları tetikleyecek bir 

konumda bulunmaktan kaçınmıştır. Zira, Türk vatandaşlarının, kategorisi ne olursa olsun, 

vizeye tabi tutulacağını belirten tüzük, AB üyesi devletler arasında sınır kontrollerinin 

kaldırılmasıyla Birlik vatandaşlarının serbestçe birbirlerinin ülkesine giriş yapabilmesini 

düzenlemektedir. O halde, söz gelimi Soysal/Savatli kararı uyarınca hizmet sağlamak 

amacıyla Almanya’ya vizesiz olarak giriş yapan bir Türk vatandaşı herhangi bir kontrole 

tabi olmaksızın Schengen Anlaşması’na tabi diğer AB üye devletlerine serbestçe seyahat 

edebilecektir. Bu durumda diğer devletlerin KP’nin kendileri için yürürlük tarihinde söz 

konusu kategorideki Türk vatandaşlarından vize talep edip etmemelerinin pratikte bir 

önemi kalmamış olacaktır. Neredeyse Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine dahil AB 

üyesi devletler içinde mutlak serbest dolaşımına denk olabilecek bu ihtimalin detaylarının 

doğuracağı ve ilerleyen bölümlerde ele alınacak siyasi depremden kaçınmak isteyen 

Divan, uygun yorum ilkesini hatırlatmakla yetinmiştir.  

 

Kamuoyunun Türk vatandaşları için vize uygulamasına dair dava diye genel anlamda 

yaklaştığı Soysal/Savatli kararının yukarıda incelenen açılarla değerlendirilmesi 

gerekliliğinin yanı sıra karar sonrası öne çıkan belki de en önemli soru KP’nin 41(1). 

maddesindeki hizmetlerin serbest dolaşımına dair düzenleme temelinde verilen bu 

kararda Divan’ın söz konusu serbestinin kişi bakımından kapsamından neyi 

anladığıdır.263 2009 tarihli kararın hemen arkasından yapılan değerlendirmelerde 

Divan’ın AB hukukundan doğan hizmetlerin serbest dolaşımına dair uyuşmazlıklarda bu 

ekonomik serbestinin hizmet sağlayıcıları kapsadığı kadar hizmet alanları da kapsadığını 

istikrarlı bir şekilde tekrar etmesine dayanılarak, Soysal/Savatli kararının sadece hizmet 

 
262 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the 
Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 59. 
263 Bilgin, A. B., Adalet Divanı’nın Soysal Kararına İlişkin İKV Değerlendirmesi, İktisadi Kalkınma Vakfı, 
bkz. https://www.ikv.org.tr/images/upload/file/bilginotu.pdf  
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sağlamak amaçlı üye devletlere giriş yapacak Türk vatandaşlarına değil ama söz konusu 

serbestinin ayrılmaz bir parçası olarak hizmet almak için giriş yapacaklara da 

uygulanabileceği belirtilmiştir.264 Bu yönde açık kalan tartışmaya Divan’ın cevabı 2013 

yılında Demirkan dosyasıyla gelmiştir.  

 

2.2.2.3. Demirkan Kararı 

 

Hizmet alıcıların durumuna dair ortaklık hukuku metinlerinde veya OK kararlarında özel 

bir düzenlemenin olmadığı ve ABAD’ın da Türk hizmet alıcıları ile ilgili doğrudan bir 

kararının olmadığı dönemde kimi görüşler hizmetlerin serbest dolaşımının hizmet 

alıcıları da kapsayacağı yönündeydi.265 Bu görüşte olanların temel argümanları, söz 

konusu serbestinin düzenlendiği AA’nın 14. maddesi ile KP’nin 41(1). maddesinin 

kurucu antlaşmanın aynı husustaki 59. maddesi temel alınarak ve neredeyse aynı 

terimlerle formüle edilmiş olması, keza bu serbestinin taraflar arasında sağlanabilmesi 

için 59. madde dahil kurucu antlaşmadaki hizmetlerin serbest dolaşımına dair ilgili diğer 

hükümlerden esinlenmekte uyuşulmasıdır.266 Bununla beraber, Divan kararlarında AB 

hukuku için hizmetlerin serbest dolaşımının hizmet alıcıları da kapsadığının belirtilmiş 

olması ve Divan’ın daha önceki kararlarında ortaklık hukuku düzenlemelerini AB 

hukukundaki karşılıklarına uygun şekilde yorumlayarak Türkiye’nin durumunu 

olabildiğince üye devletler arasındaki duruma yaklaştırdığı da bir başka dayanaktır.267 

Nitekim, Karayiğit, Ayaz ve Bozkurt kararlarına atıfla, Divan’ın öncekinde aile üyelerinin 

haklarını, sonrakinde ise işçi tanımını her ne kadar davalar ortaklık hukukundan doğmuş 

 
264 Kaya, G., Avrupa Birliği ve Türkiye Ortaklık Hukukunda Hizmet Alıcıların Durumu: Avrupa Birliği 
Adalet Divanı’nın Demirkan Davası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 
(Nisan 2016), sf. 191. 
265 Bkz. Yalincak, supra note 89, sf. 418, 419; Karayiğit, M. T., Vive la Clause de Standstill: The Issue of 
First Admission of Turkish Nationals into the Territory of a Member State within the Context of Economic 
Freedoms, European Journal of Migration and Law 13, Martinus Nijhoff Publishers, (2011), sf. 420, 421; 
Göçmen, supra note 14, sf. 193. 
266 Karayiğit, supra note 265, sf. 420. 
267 ibid. 
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olsa da bu kavramların AB hukukundaki karşılıklarına göre yorumladığını 

hatırlatmıştır.268 Tüm bunlara ek olarak, ne AA’nın ilgili 14. maddesinin ne de KP’nin 

41(1). maddesinin lafzında bu düzenlemelerin sadece hizmet sağlayıcılarla sınırlı 

olduğunun belirtilmiş oluşu ve keza akit taraflardan da AB hukukundaki hizmetlerin 

serbest dolaşımı konseptinden başka bir konseptin bu belgelerle düzenlendiğine dair bir 

beyan gelmemiş olması doktrindeki tartışmaları söz konusu serbestinin hizmet alıcıları 

da kapsayacağına dair bir yoruma sürüklemiş ve Divan’ın Soysal/Savatli kararındaki 

hizmet sağlayıcılara yönelik yorumunun hizmet alıcıları da içerdiği sonucuna 

varılmıştır.269  

 

Tarihler 23 Eylül 2013’ü gösterdiğinde ABAD, oldukça tartışmalı ve bir o kadar da 

ünlenmiş Demirkan kararına imza atarak hizmet alıcıların serbest dolaşımına dair fikrini 

açıklamıştır.270 Dava konusu olay, bir Türk vatandaşı olan Leyla Ecem Demirkan’ın, 

Alman vatandaşı olan üvey babasını hasta olmasından ötürü ziyaret etmek amacıyla 

Almanya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne yaptığı kısa dönemli (turistik amaçlı) vize 

başvurusunun 2007 yılında reddedilmesiyle başlamaktadır.271 Bunun üzerine Demirkan, 

Alman makamlarının bu kararına karşı Berlin İdare Mahkemesi’ne başvurarak ya vize 

başvurusuna dair ret kararının geri alınıp kendisine başvurduğu vizenin verilmesini ya da 

KP’nin 41(1). maddesi uyarınca Almanya’ya girişi için vize almasına gerek olmadığına 

hükmedilmesini talep etmiştir.272 2009 yılında Berlin İdare Mahkemesi davacının 

Almanya’ya vizesiz seyahat edemeyeceğine hükmederek söz konusu talepleri 

reddetmiştir.273 İlk derece mahkemesi bu kararında, KP’nin 41(1). maddesinde 

 
268 Case C-275/02, Engin Ayaz v. Land Baden-Württemberg, Judgment of the Court, ECJ, (2004), para. 44-
46 & Case C-434/93, Ahmet Bozkurt v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (6 Haziran 
1995), para. 22-24 cited in Karayiğit, supra note 265, sf. 421. 
269 Karayiğit, supra note 265, sf. 421. 
270 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Judgment of the Court, ECJ, 
(24 Eylül 2013). 
271 ibid., para. 22. 
272 ibid., para. 23. 
273 ibid., para. 25. 
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düzenlenen standstill hükmünün, ekonomik amaç güden faaliyetler dışında, Türk 

vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanıyan bir düzenleme olmadığını ve aile ziyareti 

amaçlı talep edilen girişlere dayanak olamayacağını belirtmiştir.274  

 

Demirkan, Berlin İdare Mahkemesi’nin bu kararına karşı temyiz başvurusunu Berlin-

Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapmıştır.275 Temyiz mercii, standstill 

hükmünün uygulanabilirliği kapsamında öncelikle KP’nin Almanya için yürürlüğe 

girdiği tarihte davacının durumundaki Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerinde vize 

aranmadığını gözlemlemiştir.276 Bunu takiben, söz konusu standstill hükmünün hizmet 

sağlayanların yanında hizmet alıcılar için de geçerli olup olmadığını sorgularken 

Almanya’daki genel kanının bu hükmün hizmet alıcıları da kapsadığı yönünde olduğunu 

not etmiş ancak ABAD’ın KP’nin 41(1). maddesini incelediği Soysal/Savatli kararında 

hizmet alıcıların durumuna açıklık getirmediğini ifade ederek temyiz sürecini durdurmuş 

ve ön karar prosedürünü başlatmıştır.277  

 

Buna göre, Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi, Divan’a iki soru yöneltmiştir. 

Bunlar, KP’nin 41(1). maddesindeki hizmetlerin serbest dolaşımı kavramının hizmet 

almak için üye devletlere yapılacak girişleri de kapsayıp kapsamadığı ve eğer kapsıyorsa 

bunun söz konusu başvuruya konu olaydaki gibi belirli bir hizmeti almak için değil ama 

üç aya kadar akraba ziyaretinde bulunmak ve böylece salt hizmet alma ihtimaliyle 

yapılacak girişleri de içerip içermeyeceğidir.278 

 

 
274 ibid. 
275 ibid., para. 26.  
276 ibid., para. 28. 
277 ibid., para. 28-31. 
278 Göçmen, İ. (çvr.), Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Leyla Ecem Demirkan v. Almanya Federal 
Cumhuriyeti Kararı, Küresel Bakış, Yıl: 3, Sayı: 11, (Ekim 2013), sf. 69. 
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Hukuk Sözcüsü Cruz Villalón’un görüşü, bu soruların cevabında Divan’ın kararını büyük 

ölçüde etkilediğinden kararın kendisinden önce söz konusu görüşü incelemekte fayda 

vardır. İlk soru için Hukuk Sözcüsü cevabına üç adımda ulaşmıştır. İlk olarak Divan’ın 

söz konusu standstill hükmüne dair mevcut içtihadına yönelen Villalón, bu hükmün 

defaten taraflara hareket etmeme yükümlülüğü getiren doğrudan etkili bir standstill 

düzenlemesi olarak bulunduğuna ancak tek başına muhatabı olan Türk vatandaşlarına bir 

serbesti hakkı tanımadığına ve sadece üye devletleri, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin 

serbest dolaşımından yararlanmak isteyen Türk vatandaşlarına, ülkeye girişleri de dahil, 

yeni kısıtlamalar getirmekten men ettiğine dikkat çekmiştir.279  

 

Bu ilk belirlemelerinden sonra Villalón, ilk soruya dair ikinci adımında hizmet alıcı 

kavramını irdelemiştir. Bu noktada hizmet sağlayan ve hizmet alan kişi kavramları 

arasında nitel ve nicel ayrımına giden Hukuk Sözcüsü, nicel olarak ilkinin kapsamı daha 

dar bir grubu gösterirken ikincisinin turistleri de içermesi dolayısıyla neredeyse herkesi 

kapsayabileceğini vurgulamıştır.280 Niteliksel olarak ise, hizmet sağlayıcılar, sağladıkları 

hizmetle sınırlı olan ve bu hizmet karşılığı ödeme alan kişilerken, bir tüketici için hizmet 

ekonomik bir faaliyet teşkil etmek zorunda değildir.281 Bu sebeple, tüketicilerin sınır 

geçişlerine dair bu geniş korumanın sağlanması, hizmetlerin serbest dolaşımını, mutlak 

serbest dolaşımdan ayırt edilemez bir karaktere sokmaktadır.282 Dolayısıyla, Hukuk 

Sözcüsü’ne göre, hizmet sağlayıcılar için kısıtlamalar kaldırılırken hizmet alıcılar için 

kaldırılmaması hem ekonomik olarak makul hem de çelişmeyen bir olasılıktır.283  

 

 
279 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Opinion of Advocate General 
Cruz Villalón, ECJ, (11 Nisan 2013), para. 34, 35. 
280 ibid., para. 49.  
281 ibid., para. 50. 
282 ibid. 
283 ibid., para. 47. 
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Böylece ilk soru için son adımına geçen Villalón, KP’nin 41(1). maddesinin hizmet 

alıcıları da içerecek şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağını irdelemiştir. Villalón’a 

göre kendisi de bir uluslararası anlaşma olan KP’nin bir hükmüne dair yapılacak yorumun 

Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin uluslararası anlaşmaların yorumlanmasını 

düzenleyen 31(1). maddesi uyarınca yapılması gerekmektedir.284 Söz konusu madde “Bir 

andlaşma, hükümlerine andlaşmanın bütünü içinde ve konu ve amacının ışığında 

verilecek alelade manaya uygun şekilde iyi niyetle yorumlanır”285 şeklinde olduğundan 

evvela 41(1). maddenin lafzına yönelen Hukuk Sözcüsü madde metninde hizmet 

alıcıların da bu serbestiye dahil olup olmadıklarının açık olmadığını ancak hizmetlerin 

serbest dolaşımı ifadesinin diğer dillerdeki karşılığının yalnızca hizmet sağlayanları ima 

ettiğini, her halükârda 41(1). madde terminolojisinin kurucu antlaşmanın 59. maddesinin 

lafzı olduğunu belirtmiştir.286 Ancak akit tarafların KP’yi imzalarken Roma 

Antlaşması’nın 59. maddesindeki hizmetlerin serbest dolaşımını kast etmiş olmalarına 

rağmen kafalarında bu terimin sınırlarına dair bir kesinliğin olmadığını düşünen 

Villalón’a göre Divan’ın 1984 tarihli Luisi and Carbone kararına kadar serbestinin 

kapsamı AB hukuku için bile tartışmaya açıktı.287 

 

Buradan standstill hükmünü, 41. maddenin bütünü içinde yorumlamaya geçen Hukuk 

Sözcüsü, bu maddede iki aşamalı bir hukuki yaklaşım sergilendiği sonucuna varmıştır.288 

Buna göre, 41. madde ilk fıkrasıyla yeni kısıtlama getirme yasağını düzenlerken ikinci 

fıkra var olmaya devam eden kısıtlamaların OK tasarruflarınca kaldırılacağını 

düzenlemektedir.289 Fakat OK’nın hizmetlerin serbest dolaşımına dair bu yönde bir 

 
284 ibid., para. 53. 
285 Madde 31(1), Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, (22 Mayıs 1969). 
286 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Opinion of Advocate General 
Cruz Villalón, ECJ, (11 Nisan 2013), para. 54. 
287 ibid., para. 55. 
288 ibid., para. 58. 
289 ibid. 
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tasarrufu olmadığını hatırlatan Villalón, bu duruma KP’nin 59. maddesinde yer alan daha 

elverişli işlem yasağını ve KP’de hizmetlerin serbest dolaşımına dair başka bir düzenleme 

yer almadığı gerçeğini (örneğin, Roma Antlaşması’ndaki gibi serbestinin kısıtlanmasını 

haklı gösterir nedenlerin düzenlendiği bir hüküm) ekleyerek akit tarafların standstill 

hükmünün bu denli geniş bir alanı kapsaması niyetinde olmadıkları yorumuna 

varmıştır.290 

 

Divan’ın Luisi and Carbone kararına atıf yapan Hukuk Sözcüsü, burada geliştirilen 

hizmetlerin serbest dolaşımının kapsamına dair yorumun mümkün olduğunca ortaklık 

hukukundaki serbestiye de yansıtılması gerektiği argümanına karşı çıkarak, Abatay and 

Others kararı gereği Birlik antlaşmaları ve üye olmayan bir devletle yapılan antlaşma 

hükümleri arasındaki benzerlik veya birebir aynılığın tek başına, Birlik antlaşmalarındaki 

düzenlemelerin üye olmayan devletle yapılan antlaşmalara yansıtılmasına yetmediği 

görüşünde bulunmuştur.291 AA ve AB hukukundaki antlaşmaları kıyaslayan Hukuk 

Sözcüsü, malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaştığı bir iç pazar 

öngören AB antlaşmaları içinde hizmetlerin serbest dolaşımının hizmet alıcıları da 

içerecek şekilde yorumlanmasının antlaşmalarca tanınan serbestilerin korunması 

amacıyla yapıldığını ve Birlik vatandaşlarının serbest dolaşımı için ilk adımı teşkil 

ettiğini zira, bunun iç pazarın oluşturulması için elzem olduğunu belirtmiştir.292 Ancak 

Türkiye ve AB arasında ticareti ve ekonomik ilişkileri sağlamayı amaçlayan, bütünüyle 

ekonomik amaçlı bir anlaşma olarak gördüğü AA’nın AB antlaşmalarından bu noktada 

farklılaştığı dolayısıyla, standstill hükmünün, hizmet alıcıları da kapsayacak ve tam 

anlamıyla serbest dolaşımına varacak kadar geniş bir yorumu desteklemediği sonucuna 

varmıştır.293  

 
290 ibid., para. 59. 
291 ibid., para. 62. 
292 ibid., para. 67-69. 
293 ibid., para. 65, 69. 
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Böylece Hukuk Sözcüsü Villalón, KP’nin 41(1). maddesindeki standstill hükmünün ve 

AA’nın 14. maddesinde zikredilen hizmetlerin serbest dolaşımının Türk vatandaşı hizmet 

alıcıların hizmet sağlayıcıların bulunduğu üye devletlere gitmelerini kapsamadığı 

sonucuna varmış bu sebeple, ikinci soruyu cevaplamaya yer olmadığı kanısını belirtmiş 

ancak Divan ilk soruda farklı bir sonuca varırsa diye ikinci soru hakkında da görüş 

bildirmiştir.294 İlkine nazaran çok daha kısa ifade ettiği bu ikinci görüşünde, Hukuk 

Sözcüsü, hizmet alıcılar kavramındaki hizmetlerin turizm, tıbbi hizmetler, özel eğitim ve 

kiralamaları kapsayabileceği, söz konusu hizmet alımının sınır geçme amacının marjinal 

veya tali bir parçası olmadıkça bu kişilerin hizmetlerin serbest dolaşımı hakkından 

yararlanabileceklerini belirtmiştir.295 Ancak davacının spesifik bir hizmet alımından 

ziyade tümüyle akraba ziyareti için Almanya’ya gitmek istemesi ve ister istemez hizmet 

alımı gerçekleşebileceğini belirtmesinin bu eşiği geçmeye yetmeyeceği dolayısıyla salt 

hizmet alımı ihtimalinin hizmetlerin serbest dolaşımından yararlanamayacağı sonucuna 

varmıştır.296 

 

Hukuk Sözcüsü’nün görüşünü aldıktan sonra ABAD için ilk soruyla esas olarak cevabı 

istenen, KP’nin 41(1). maddesindeki hizmetlerin serbest dolaşımı konseptinin hizmet 

almak için üye devletlere gidecek Türk vatandaşlarını da kapsayıp kapsamadığıdır. Buna 

cevap verebilmek için Divan, AB hukukundaki hizmetlerin serbest dolaşımı konseptiyle 

ortaklık hukukundakini kıyas yoluna gitmiştir. Buna göre, Abatay and Others içtihadına 

atıfla, AB hukukundaki düzenlemelerin mümkün olduğunca ortaklık hukukundaki 

yansımalarına genişletilmesi gerektiğini hatırlatan Divan, hizmet alıcıların AB 

hukukunda serbesti kapsamına girmesinin malların, kişilerin ve sermayenin serbest 

 
294 ibid., para. 72, 73. 
295 ibid., para. 75. 
296 ibid., para. 76, 77. 
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dolaşımı dışında kalan tüm ekonomik etkinliklerin serbestleştirilmesi hedefine hizmet 

ettiğini belirtmiştir.297 Bu durumu AB’nin iç pazarına dair bir gereklilik olarak gören 

Divan, ortaklığı yaratan AA’da açıkça bu yönde bir düzenleme olmadığından, iç pazara 

dair bir uygulamanın AB’nin üçüncü bir ülkeyle yaptığı bir antlaşmanın yorumuna 

kıyasen doğrudan uygulanamayacağı hükmünde bulunmuştur.298 Bu noktada, AA’nın 

hizmetlerin serbest dolaşımına dair 14. maddesinde geçen kurucu antlaşmanın ilgili 

hükümlerinden esinlenmekte uyuşulmasını bir zorunluluk değil söz konusu serbesti 

gerçekleştirilirken rehber olarak değerlendirme iradesi olduğunu belirten Divan, 

serbestiye dair düzenleme yapma yetkisi olan OK’nın bu konuda henüz bir kararı 

olmadığını da hemen arkasından hatırlatmıştır.299  

 

Böyle bir durumda AA’nın 14 ve KP’nin 41(1). maddelerindeki düzenlemelerin 

ABİHA’nın 56. maddesindeki düzenlemeye kıyasla yorumlanabilmesinin bu 

anlaşmaların amaçları ve bağlamları arasında bir kıyas gerektirdiğini düşünen Divan, bu 

enstrümanlar arasında AB’deki kişilerin serbest dolaşımı ve hizmetlerin serbest dolaşımı 

arasındaki bağdan ötürü bir farklılık olduğu görüşündedir.300 

 

Her şeyden önce tümüyle ekonomik amaçlı olan ortaklık ilişkisinde AA ve KP, 

Türkiye’de iktisadi kalkınmayı hedeflemekte olup ABİHA’nın 21. maddesinde geçen AB 

vatandaşları için dolaşım serbestisinin sağlanmasına benzer bir amaç bu anlaşmalarda 

bulunmamaktadır.301 Öyle ki ortaklık hukukunun diğer kaynakları da böyle bir serbesti 

 
297 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Judgment of the Court, ECJ, 
(24 Eylül 2013), para. 35. 
298 ibid., para. 43, 44. 
299 ibid., para. 45, 46. 
300 ibid., para. 48, 49. 
301 ibid., para. 50, 53. 
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getirmemekte olup Türk vatandaşlarına tanınan bazı haklar yalnızca ev sahibi üye devlet 

sınırları içinde tanınmaktadır.302  

 

Buna ek olarak Divan, KP’nin 41(1). maddesindeki standstill hükmüne yalnızca söz 

konusu uyuşmazlık bir ekonomik etkinliğin yürütülmesinin tabi sonucu olduğunda Türk 

vatandaşlarının üye devletlere girişi ve oradaki ikameti için dayanılabiliyorken AB 

hukukundaki durumun içeride sınırları olmayan bir pazar yaratılması amacı çerçevesinde 

hizmet alıcıları da serbestinin kapsamına alarak ortaklık hukukundan ayrıldığını 

vurgulamıştır.303 

 

Divan’ın AB hukuku ve ortaklık hukukunu karşılaştırmasındaki son basamağı standstill 

hükmünün zaman bakımından kapsamına yönelmiştir. Buna göre standstill hükmünün 

içerdiği yeni kısıtlama getirme yasağı KP’nin yürürlük tarihinden sonraki dönem için 

geçerlidir.304 Halbuki AB hukukunda bile hizmetlerin serbest dolaşımı ilk etapta hizmet 

sunanların serbest dolaşımı olarak düşünülmüş olup hizmet alıcıların bu serbestinin 

parçası olduğu yorumu yukarıda da anılan 1984 tarihli içtihatla yapılmıştır.305 Dolayısıyla 

Divan, AA ve KP imzalanırken tarafların hizmet alıcıları da serbesti kapsamına alma 

niyeti olmadığına kanaat getirmiştir.306 Buna örnek olarak, KP’nin yürürlük tarihinden 

sonra turistik seyahatlerde Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başlayan üye devletlerin 

standstill hükmünü ihlal ettiklerini düşünmemelerini ve kıyasen Türkiye’nin de bu 

tarihten sonra Belçika ve Hollanda vatandaşları için vize uygulaması başlatmasını 

göstermiştir.307 

 

 
302 ibid., para. 53. 
303 ibid., para. 55, 56. 
304 ibid., para. 58. 
305 ibid., para. 59. 
306 ibid., para. 60. 
307 ibid., para. 61. 
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Tüm bu değerlendirmelerin ışığında ABAD, KP’nin 41(1). maddesindeki hizmetlerin 

serbest dolaşımı kavramının Divan’ın Lousi and Carbonne içtihadı temel alınarak hizmet 

alıcıları da içerecek şekilde yorumlanamayacağına karar vermiştir.308 İlk soruya verdiği 

cevap olumsuz olduğu için ikinci soruya cevap vermeye gerek görmemiştir.309        

 

Divan’ın önce Tum/Dari kararıyla iş kurma serbestisi için ardından Soysal/Savatli 

kararıyla hizmetlerin serbest dolaşımı için KP’deki standstill hükmünün, bu 

serbestilerden yararlanmak amacıyla üye devletlere girecek Türk vatandaşlarının ilk 

girişlerine dair ulusal düzenlemeler için de etkili olduğuna karar vermesi doktrinde Türk 

vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkının tanındığı yankılarına sebebiyet 

vermişti.310 Zira, tekraren vurgulandığı üzere Divan’ın istikrarlı içtihadı ortaklık 

hukukundaki kavramların mümkün olduğunca AB hukukundaki yansımalarına göre 

yorumlanmasıydı.311 Pek çok kez bahsedildiği üzere, AB hukukundaki hizmetlerin 

serbest dolaşımının bu serbestinin hizmet alıcıların hizmetin sağlandığı ülkeye serbestçe 

gidişini de kapsadığı Divan içtihadında yer edinmiştir. Bu durum, doktrinde 

Soysal/Savatli kararındaki yorumunun hizmet alıcıları da kapsayacak bir yorum olarak 

algılanmasına sebep olmuştur.312 Haliyle, kapsamına turistlerin de girdiği yine Divan 

kararlarınca ifade edilen hizmet alıcılarının serbest dolaşımının, bir diğer deyişle Türk 

vatandaşlarının AB üye devletlerinde serbest dolaşım haklarının de facto tanındığı 

kabulüyle bunun resmileşmesi için Demirkan davasından gelecek olumlu bir sonuca 

içtihattaki istikrar dolayısıyla kesin gözüyle bakılmaktaydı.313 

 
308 ibid., para. 63. 
309 ibid., para. 65. 
310 Özdemir, S., Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Yeni Kısıtlama Getirme Yasağı: Üç Tespit, Turhan 
Yayınevi, (2011), sf. 594-597; Erdemir, B., Vize: Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, 
Turhan Kitabevi, (2013), sf. 484.  
311 Göçmen, İ. & Tezcan, N., Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi, Ankara Barosu 
Dergisi, Cilt: 72, No. 4, (2014), sf. 616. 
312 Kaya, supra note 264, sf. 191.  
313 Can, H., Avrupa Birliği Üye Devletlerinde Hizmet Almak İsteyen Türk Vatandaşlarının Serbest 
Dolaşımı: Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Ecem Demirkan Kararı, ASOMEDYA, (Ocak/Şubat 2014), sf. 
28. 
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Beklentilerin bu yönde olduğu bir atmosferde Divan’ın mevcut içtihadının gidiş yönünün 

aksine Demirkan kararıyla ortaklık hukukundaki hizmetlerin serbest dolaşımının hizmet 

alıcıları kapsamadığına hükmetmesi büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet vermekle 

birlikte doktrinde çeşitli eleştirileri de beraberinde getirmiştir.314 Farklı alanlarda yapılan 

bu eleştirilerin ekseriyeti söz konusu kararın siyasi saiklerle verilmiş bir karar olduğu 

noktasında birleşmektedir.315 Bir yanda hizmet alıcıların bu kapsamda sayılmasının 

turistler dahil tüketici olarak görülebilecek tüm Türk vatandaşlarını serbest dolaşım 

kapsamına alacağı, pratikte Türk vatandaşları için vize uygulamasını, KP’nin yürürlüğe 

girdiği tarihte vize uygulamayan dokuz AB üye ülkesi için kaldıracağını göz önünde tutan 

eleştirmenler, Divan’ın üyelik müzakereleri için önemli bir başlık olan Türk 

vatandaşlarının serbest dolaşımı konusunda AB tarafının kozunu elinden almak 

istemediği sonucuna varmıştır.316  

 

Kanımca, siyasi etkilerin inkâr edilemeyeceği bir husus olan üye olmayan bir devletin 

potansiyel olarak tüm vatandaşlarına AB üye ülkelerinde serbest dolaşım hakkı 

kazandırabilecek ağırlıkta bir karar olan Demirkan işte bu doğası gereği sonucu ne yönde 

olursa olsun siyasi olmakla eleştirilmeye mahkûm bir karardır. Bununla birlikte, Divan’ın 

Demirkan’a kadarki istikrarlı içtihadından ayrılmış olması da yeteri kadar 

gerekçelendirilememiştir. Öyle ki Hukuk Sözcüsü’nün başvurudaki ikinci soruya verdiği 

cevap, yani hizmet alım amacı tümüyle marjinal ve tali bir faaliyet olarak kalmadığı 

sürece, örneğin ekonomik yanı ağır basan turizm, eğitim, tıbbi veya iş amaçlı sınır 

geçişlerinin hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında değerlendirilmesi bu çalışmanın 

görüşüne göre uygun düşmektedir. Zira bir tarafta böyle bir yorumun hem Divan’ın AB 

 
314 Kaya, supra note 264, sf. 193.  
315 ibid. 
316 Can, supra note 313, sf. 28. 
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hukuku özelinde ve ortaklık hukuku kapsamındaki ekonomik serbestilere dair ayrı ayrı 

geliştirdiği istikrarlı içtihada uygun düşeceği hem de taraflar arasındaki ortaklık 

ilişkisinin Türk ekonomisinin kalkındırılması ve tarafların ekonomik ilişkilerinin 

geliştirilmesi hedefine uygun düşeceği açıktır.  

 

Ancak nihayetinde Divan, Demirkan kararıyla Türk vatandaşlarının AB üye devletlerine 

vizesiz seyahatleri önünde bir engel oluşturmuş, böylece ortaklık hukuku temelindeki bu 

serbesti arayışının hukuki sürecinde bir tıkanma gerçekleşmiştir.317 OK’nın durumu 

değiştirecek bir karar almadığı süre zarfında, bu hedefe ulaşmak için politik bir süreç olan 

ve çalışmamızın ikinci bölümünde detaylıca ele alınan Türkiye ve AB arasındaki vize 

serbestisi süreci başlatılmıştır.    

 

2.2.2.4. Demir Kararı 

 

İş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında Türk vatandaşlarının üye 

devletlere girişlerini düzenleyen ulusal mevzuatın standstill hükümlerinden etkilenip 

etkilenmeyeceğine dair Divan içtihadından sonra 2013 tarihli Demir kararı bu noktadaki 

son serbesti olan işçilerin serbest dolaşımı alanında aynı yorumu yapması bakımından 

öne çıkmaktadır.318  

 

İşçilerin serbest dolaşımı ana başlığı altındaki incelemelerin hemen her kademesinde öne 

çıktığı üzere bu serbesti dahilindeki standstill hükümlerinin kapsamı ABAD içtihadıyla 

şekillenmektedir. Bu alanda Divan’ın çeşitli kararları konu boyunca yeri geldiğinde atıfla 

incelenmiş olup bunlardan öne çıkanlar Sevince kararıyla işçilerin serbest dolaşımı 

 
317 Ceran, supra note 16, sf. 2, 3.   
318 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 
2013). 
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alanındaki standstill hükümlerinin doğrudan etkisinin kabul edilişi319 ve Abatay and 

Others kararıyla bu hükümlerin koruma alanına halihazırda bir üye devletin işgücü 

pazarına entegre olmuş Türk işçilerinin değil aksine henüz entegre olamamış ve istihdam 

olanaklarına ulaşmaya çalışan Türk işçileri ve onların aile bireylerinin girdiğinin 

ilanıdır320. Tüm bu kararlar boyunca Divan’ın tekrar eden uygulaması ortaklık 

hukukundaki bu durumun mümkün olduğunca AB hukukundaki yansımasına göre 

yorumlanması olmuştur.321   

 

Esasen, 2010 tarihli Commission v. The Netherlands kararında ABAD, 1/80 sayılı 

OKK’nın 13. maddesinde yer alan standstill hükmünün, bu OKK’nın ilgili üye devlette 

yürürlük tarihinden itibaren, işçilerin serbest dolaşımından yararlanmak isteyen Türk 

vatandaşlarının üye devletlere ilk girişlerine dair maddi ve usuli düzenlemeler de dahil 

olmak üzere bu serbestinin kullanımını kısıtlayacak her türlü yeni düzenlemenin 

getirilmesini yasakladığını zikretmiştir.322 Fakat bu davadaki esas soru Türk 

vatandaşlarının işçilerin serbest dolaşımı kapsamında üye devletlere ilk girişlerini 

düzenleyen ulusal mevzuatların standstill hükmünce yorumlanması olmayıp Divan’a bu 

yönde doğrudan bir soru 2013 tarihli Demir kararının başvurusunda yöneltilmiştir. Bu 

sebeple, bu başlık altında öncelikle Demir kararına konu olay verilecek olup bunu tıpkı 

önceki karar incelemelerinde olduğu gibi Hukuk Sözcüsü’nün görüşü ve Divan’ın 

kararının değerlendirilmesi takip edecektir.  

 

 
319 Case C-192/89, S. Z. Sevince v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (20 Eylül 
1990), para. 26. 
320 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 83. 
321 Göçmen, supra note 14, sf. 165, 166. 
322 Case C-92/07, European Commission v. Kingdom of the Netherlands, Judgment of the Court, ECJ, (29 
Nisan 2010), sf. 5. 
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Bay Demir, 1 Ekim 1990 tarihinde ilk kez Hollanda’ya giriş yapmış ancak yasadışı ikamet 

sebebiyle tutuklanıp 11 Aralık 1991’de sınır dışı edilmiş bir Türk vatandaşıdır.323 Bir 

Hollanda vatandaşıyla evli olan Bay Demir, eşiyle birlikte yaşayabilmek için 19 Nisan 

1993’de oturma izni başvurusunda bulunmuş, bu başvurusu, çalışma izni 

gerektirmeyecek işlerde istihdamına da izin verecek şekilde 7 Mayıs – 19 Eylül 1993 

aralığı için onaylanmıştır.324 Verilen bu oturma izni daha sonra, 18 Temmuz 1995’e kadar 

uzatılmış, Bay Demir, geçen süre zarfında on aydan uzun süre çeşitli işverenlerin yanında 

çalışmış ancak hiçbir işverence en az bir yıl boyunca ücretli çalıştırılmamıştır.325 Evliliği 

sona eren Bay Demir’in, oturma izninin uzatılması için yaptığı 3 Ağustos 1995 tarihli 

başvurusu 8 Temmuz 1997’de reddedilmiş, ret kararına karşı başlattığı idari temyiz süreci 

ise başarısızlıkla sonuçlanmıştır.326 Bunun üzerine adli yola başvuran Bay Demir’in ret 

kararına karşı yaptığı hukuki başvurusu da 12 Mart 1998 tarihli kararla kabul edilemez 

bulunmuştur.327 Bununla beraber, 1998 ve 2007 yılları arasındaki takip eden oturma izni 

başvurularının tamamı reddedilmiştir.328  

 

Nihayet, Bay Demir, 13 Şubat 2007 tarihinde, ücret karşılığı çalışmasına olanak tanıyan 

belirli süreli oturma izni başvurusunda bulunmuş ancak aynı amaçla alınmış geçici süreli 

oturma izni sahibi olmayışı, oturma izninden muaf ülke vatandaşı olmayışı ve aynı 

işverenin yanında en az bir yıl aralıksız çalışmış olmayışı sebepleriyle başvurusu 

Hollanda Adalet Bakanlığınca 26 Nisan 2007’de reddedilmiştir.329 Bakanlığın bu 

kararına karşı giriştiği idari başvurusu da 10 Eylül 2007’de geri çevrilince Bay Demir, bu 

 
323 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 22. 
324 ibid., para. 22, 23. 
325 ibid., para. 23, 24. 
326 ibid., para. 25. 
327 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Opinion of the Advocate General Wahl, ECJ, 
(11 Temmuz 2013), para. 20. 
328 ibid., para. 21. 
329 ibid., para. 22, 23. 
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idari karara karşı Lahey Bölge Mahkemesi’ne başvurmuştur.330 Bölge Mahkemesi, 

Abatay and Others kararına atıfla, 1/80 sayılı OKK’nın standstill mahiyetindeki 13. 

maddesine, ilk giriş ve ikamet konularında üye devlet mevzuatına uymamış ve sonuç 

olarak o üye devlette yasa dışı ikamet eden Türk vatandaşlarınca dayanılamayacağı 

temelinde, Bay Demir’in başvurusu esnasında Hollanda’daki ikametinin yasaya aykırı 

olduğuna kanaat getirmiş ve temyiz başvurusunu reddetmiştir.331 Bay Demir, Lahey 

Bölge Mahkemesi’nin bu kararını 16 Temmuz 2008’de Hollanda Danıştayı’na taşımış ve 

Danıştay, yargı sürecini durdurarak ön karar sürecini başlatmak için Divan’a iki soru 

yöneltmiştir.332  

 

Divan’a yöneltilen ilk soru 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesindeki standstill hükmünün, 

oturma izni başvurusu yapılmazdan evvel, yasadışı giriş ve ikameti önlemeyi amaçlayan 

şartlar dahil, üye devlet topraklarına ilk girişe dair maddi ve/veya usule yönelik şartları 

da içerir şekilde yorumlanıp yorumlanamayacağıdır.333 İkinci sorusunu ikiye ayıran 

ulusal mahkeme öncelikle, stanstill maddesindeki ‘yasal ikamet’ şartına bu kapsamda ne 

önem atfedilmesi gerektiğini ve daha sonra, ulusal hukuk bakımından, oturma izni 

başvurusunun bu başvuru reddedilmediği müddetçe ikameti yasal kılmasının mı yoksa 

başvuru öncesi ikametin yasadışı olmasının mı ilgili faktör olduğunu sormuştur.334  

 

Divan’ın bu başvurudaki Hukuk Sözcüsü Wahl, Abatay and Others kararı uyarınca 

standstill hükmünün sadece halihazırda üye devlet işgücü pazarına entegre olmuş Türk 

işçilerini kapsamadığını ama yine de üye devlete giriş, orada ikamet ve uygun olduğu 

ölçüde istihdam konusunda o devletin kurallarına uyan ve sonuç olarak o üye devlet 

 
330 ibid., para. 24. 
331 ibid., para. 24. 
332 ibid., para. 25. 
333 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 31. 
334 ibid. 
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ülkesinde yasal olarak bulunan Türk işçilerince bu hükümden yararlanılabileceğini 

hatırlatmıştır.335 İşte bu noktada, Divan’ın KP’nin 41(1). maddesindeki standstill 

hükmüyle işçilerin serbest dolaşımına dair standstill hükümlerinin aynı şekilde 

yorumlanacağını ifade etmesini çelişkili bulan Hukuk Sözcüsü, KP’nin 41(1). maddesi 

için başvuru esnasında Türk vatandaşlarının üye devlette bulunuşlarının yasal olmasından 

bağımsız olduğuna hükmedildiğini ama bunun işçilerin serbest dolaşımı için 

söylenemeyeceğini belirtmiştir.336  

 

Bu ön değerlendirmelerden sonra ilk soruya ilişkin görüşüne geçen Hukuk Sözcüsü, 

Divan’ın, 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesindeki standstill hükmünün, bu kararın 

yürürlük tarihinden sonra getirilecek amacı ve doğurduğu etki bakımından işçilerin 

serbest dolaşımından yararlanılmasını zorlaştırıcı ‘herhangi’ bir yeni kısıtlamaya 

uzatılabileceğini kabul ettiğinden bahisle bu hükmün etkisinin sadece istihdama erişimle 

doğrudan bağlantılı kısıtlamaları değil aynı zamanda, bu özgürlüğü kullanmak için üye 

devletlere giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının ülkeye girişine dair düzenlemeleri 

de kapsadığı sonucuna varmıştır.337  

 

Divan’a yöneltilen ikinci sorunun esasında 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesinin sadece 

üye devletlerde yasal olarak bulunmakta olan Türk vatandaşlarını mı kapsadığına dair 

olduğunu belirten Hukuk Sözcüsü, kapsam olarak söz konusu kararın Türk işçilerinin 

haklarının sayıldığı 6(1). maddesi ile 13. maddesi arasında bir fark olduğundan 

bahsetmektedir.338 Buna göre, bu maddelerden ilki halihazırda ücret karşılığı bir üye 

devlet işgücü pazarında çalışmakta olan ve oraya entegre olmaya başlamış Türk 

 
335 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Opinion of the Advocate General Wahl, ECJ, 
(11 Temmuz 2013), para. 32. 
336 ibid., para. 33. 
337 ibid., para. 39. 
338 ibid., para. 48, 49. 
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vatandaşlarına yönelikken ikincisinin henüz entegre olmamış Türk vatandaşlarının 

istihdama erişimine dair ulusal mevzuatlara yönelik olduğunu, bu sebeple bu ikinci 

maddeye henüz 6(1). maddedeki haklardan yararlanma yeterliliğinde olmayan Türk 

vatandaşlarınca da dayanılabileceğini zira, standstill hükmünün 6. maddeden daha geniş 

çeşitlilikte Türk vatandaşlarını kapsadığını ifade etmiştir.339 

 

Nihayetinde, Hukuk Sözcüsü’ne göre, 13. maddenin kapsamı tartışmalı ulusal 

mevzuattan sonra o üye devlete ilk defa giriş yapacak olan Türk vatandaşlarını da 

kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır.340 Bu bağlamda Wahl, 13. maddedeki standstill 

hükmünün uygulanması açısından üye devlette yasal olarak bulunma şartına atfedilecek 

herhangi bir önemin, hükmün kendisini anlamsız kılacağı sonucuna varmıştır.341 Böylece 

Divan’a yöneltilen ikinci sorunun ikinci kısmına cevap vermeye gerek kalmasa da Hukuk 

Sözcüsü, Divan’ın farklı bir sonuca varma ihtimaline karşılık, bu hususta da görüş 

bildirmiş ve ulusal mevzuat gereği oturma izni başvurusunun, başvuru sonuçlanana kadar 

kişinin üye devlette bulunuşunu yasal kılmasının da yine standstill hükmünün 

uygulanmasıyla bir ilgisi olmadığını belirtmiştir.342  

 

Divan’ın ilk soruya yaklaşımı öncelikle söz konusu standstill hükmünün işçilerin serbest 

dolaşımına dair getirilecek herhangi bir kısıtlamayı genel olarak yasakladığını ve bunun, 

Commission v. The Netherlands içtihadında da belirttiği üzere bu serbesti kapsamında 

giriş yapacak Türk vatandaşlarının ilk girişlerini düzenleyen maddi ve usule dair 

mevzuatı da içerdiğini vurgulamak olmuştur.343 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesinde 

geçen ‘yasal olarak’ ifadesini, üye devletteki Türk işçisi veya aile bireyinin o devletin 

 
339 ibid., para. 50. 
340 ibid., para. 62. 
341 ibid. 
342 ibid., para. 76-78. 
343 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 33, 34. 
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giriş, ikamet ve yeri geldiğinde istihdama dair kurallarını ihlal etmeden, o devlette yasal 

olarak bulunuyor olmaları anlamına gelir bulmuştur.344 Buradan hareketle, söz konusu 

maddenin durumu yasal olmayan Türk vatandaşlarınca kullanılamayacağının ve ulusal 

makamların 1/80 sayılı OKK’nın yürürlük tarihinden sonra dahi, durumları yasal 

olmayan Türk vatandaşlarına karşı daha zorlayıcı önlemler alabileceğinin altını 

çizmiştir.345   

 

Divan için bu başvuruyu diğerlerinden ayıran esas soru, Türk vatandaşlarının üye 

devletlere ilk girişlerine dair maddi veya usule dair yasal mevzuatın amacının oturma izni 

başvurusu yapılmazdan evvel yasadışı giriş ve ikameti önlemek oluşunun, daha kısıtlayıcı 

bir önlem olmasına rağmen, standstill hükmünün uygulanmasını önleyip 

önleyemeyeceğidir.346 Divan bu çeşit mevzuatların yasadışı durumlara standstill 

hükmünü ihlal etmeden uygulanabileceğini ama yasa dışılığı tanımlayamayacaklarını 

belirtmiştir.347 Öyle ki, 1/80 sayılı OKK’dan sonra getirilen bir mevzuat, ülkeye giriş, 

ikamet ve istihdama dair maddi veya usuli nitelikteki düzenlemeleri değiştirerek, Türk 

vatandaşlarının durumunun yasallığını tanımlar ve işçilerin serbest dolaşımı önünde yeni 

bir kısıtlama oluşturursa, amacının ikamet izni başvurusu yapılmadan önce yasadışı giriş 

ve oturumu önlemek olması onu standstill hükmünden muaf tutmamaktadır.348 

 

Sonradan getirilen kısıtlayıcı bir düzenleme, 1/80 sayılı OKK’nın 14. maddesinde sayılan 

hallerde veya kamu yararına ilişkin ağır basan sebeplerin varlığında ve güttüğü amaca 

ulaşmak için gerekli ve orantılı olduğu müddetçe standstill hükmünün ihlali 

sayılmamaktadır.349 Bu noktada Divan, yasadışı giriş ve ikameti önleme amacının kamu 

 
344 ibid., para. 35. 
345 ibid., para. 36. 
346 ibid., para. 37. 
347 ibid., para. 38.  
348 ibid., para. 39. 
349 ibid., para. 40. 
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yararına ilişkin ağır basan bir sebep olduğunu kabul ederek alınan önlemin bu sebebin 

korunmasına uygun ve bunun için gerekli olanın ötesine geçmeyecek şekilde orantılı 

olmasının da önemine dikkat çekmiştir.350   

 

Türk işçilerinin AB üye devletlerinde serbest dolaşımı AA’nın ilgili 12. maddesi ve 

KP’nin 36. maddesi uyarınca elde edilebilmiş bir hak değildir. Ancak KP’nin 36. 

maddesine uygun olarak, bu alan bugüne kadar üç OKK ile ele alınmış ve bunlardan 2/76 

ve 1/80 sayılı OKKlarda yer alan standstill hükümleriyle işçilerin serbest dolaşımı 

alanında üye devletlere yeni kısıtlamalar getirmeme ödevi yüklenmiştir. Divan ilk önce 

bu düzenlemeyi Türk vatandaşları için doğrudan etkili olarak kabul etmiş daha sonra bu 

düzenlemenin halihazırda üye devlet işgücüne entegre olmuş olan Türk işçilerini değil 

fakat bu işgücü pazarına ilk kez erişmeye çalışanları kapsadığını açıklığa kavuşturmuştur. 

Nihayetinde, 2010 yılında standstill hükümlerinin Türk işçilerinin üye devletlere ilk 

girişlerine dair ulusal düzenlemeleri de kapsayacağına hükmetmiştir.  

 

Ancak Divan’ın 2010 tarihli bu açık kararına rağmen, üç yıl sonraki Demir kararı 

esnasında sürece dahil olan üye devletlerden Hollanda, Almanya ve İtalya 

hükümetlerinin, üye devletlerdeki durumları yasa dışı olan Türk vatandaşlarınca 

standstill hükmünden yararlanılamayacağını, başka bir deyişle, bu hükümden 

yararlanabilmek için Türk vatandaşlarının bulundukları üye devletin yasalarına uygun 

şekilde giriş yapmış ve ikamet ediyor olması gerektiğini öne sürmüşler, özellikle 

Almanya, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarında genel bir 

standstill hükmü olan KP’nin 41(1). maddesi ile 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesinin 

birbirinden ayrılması gerektiğini zira ikincisinin spesifik olarak bir üye devlette yasal 

 
350 ibid., para. 41. 
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olarak bulunan işçiler ve onların aile bireylerinden bahsettiğini savunmuştur.351 Alman 

görüşüne göre iki hükmün metni arasındaki bu fark, akit tarafların işçilerin serbest 

dolaşımına dair standstill hükmünü kısıtlamaya yönelik iradesinin yansımasıdır.352  

 

Bu argümanlara cevabında Hukuk Sözcüsü, Abatay and Others kararından hareketle söz 

konusu 13. maddeden, Türk vatandaşlarınca yalnızca üye devletlerin ülkeye giriş, ikamet 

ve uygun olduğunda istihdam kurallarına uygun davrandıkları ve sonuç olarak o ülkede 

bulunuşları yasal olduğu müddetçe yararlanılabileceğini, KP’nin 41(1). maddesinin 

aksine 13. maddenin yasal olarak üye ülkede bulunma şartından bahsettiğini ve Divan’ın 

da içtihatlarında bu şarta atıf yaptığını kabul etmektedir.353 Ancak bunun sebebinin, söz 

konusu içtihatlara konu olaylardan kaynaklandığını zira, Abatay and Others ve sonraki 

kararlarda Divan’ın önündeki olayların tartışmalı yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde 

çoktan üye ülkede ikamet etmekte olan davacıları içerdiğini, bu yüzden Divan’ın 

tartışmalı ulusal düzenlemelerden sonra üye devletlere giriş yapmaya çalışan Türk 

vatandaşlarının durumuna dair bir inceleme yapmak zorunda kalmadığını da 

eklemiştir.354 Hukuk Sözcüsü Wahl, standstill hükmünün uygulama kapsamını tartışmalı 

ulusal mevzuat yürürlüğe girdiğinde üye devlette yasal olarak ikamet etmekte olan Türk 

vatandaşlarıyla sınırlandırmanın, standstill hükmünün etkililiğini ortadan kaldıracağını 

savunmuştur.355 Öyle ki, 13. maddenin üye devletler açısından bu hüküm kapsamındaki 

kişilere karşı bir hareket etmeme yükümlülüğü yarattığını, bu hükmün kapsamının 

sınırlandırılmasının uygulamada üye devletlerin kısıtlanmaması gereken şartları 

 
351 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Opinion of the Advocate General Wahl, ECJ, 
(11 Temmuz 2013), para. 53, 54. 
352 ibid. 
353 ibid., para. 55, 56. 
354 ibid., para. 57. 
355 ibid., para. 58. 
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kademeli olarak zorlaştırmasına olanak tanıyacağını ve standstill hükmünü geçersiz 

kılacağını belirtmiştir.356  

 

Bu tartışmada Hukuk Sözcüsü, Divan’a yöneltilen ikinci soruya ilişkin cevabını da 

vermiş olmakta ve 1/80 sayılı OKK’nın 13. maddesinin uygulanabilmesi için bir Türk 

işçisinin üye devlette yasal olarak bulunuyor olmasına önem atfedilmemesi gerektiğini 

belirtmektedir.357 Ancak Divan, Hukuk Sözcüsü’nün görüşünü takip etmeyerek ikinci 

soruya farklı bir cevap vermiştir. Söz konusu maddede geçen “yasal olarak” teriminin, 

tıpkı Abatay and Others kararında, aynı OKK’nın 6(1). maddesinde geçen “iş gücü 

piyasasına yasal olarak dahil bulunan” kavramı için ifade edildiği gibi, Türk işçisi veya 

onun aile bireylerinin giriş, ikamet ve uygun olduğunda istihdama dair üye devlet 

mevzuatına uygun davranarak o üye devlette yasalara uygun halde bulunuyor olmasını 

ifade ettiğini belirtmiştir.358 Bu yorumu sebebiyle Divan, Demir kararına konu olayda 

nihai kararı beklerken ülkede bulunmaya olanak tanıyan geçici bir oturma izniyle yapılan 

istihdamı yasal olarak görmemiştir.359  

 

Böylece 2/76 sayılı OKK’nın yürürlüğe girdiği tarihte üye olan devletler için bu kararın 

yürürlük tarihinden itibaren, 1/80 sayılı kararın yürürlük tarihi olan 1 Aralık 1980 

sonrasında üye olan devletler içinse üye olma tarihlerinden sonra işçilerin serbest 

dolaşımı kapsamında giriş yapacak Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerine dair 

mevzuatların zorlaştırılamayacağı kararlaştırılmıştır. Yine standstill hükümlerinin zaman 

bakımından kapsamı gereği, bu tarihlerden sonra ulusal mevzuatlarda Türk vatandaşları 

lehine yapılan değişiklikler başka bir değişiklikle daha kısıtlayıcı hale 

 
356 ibid., para. 61. 
357 ibid., para. 76-78. 
358 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 44-48. 
359 ibid., para. 49. 
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getirilememektedir. Öyleyse teoride bu tarihlerden önce Türk işçilerinden ve onların aile 

bireylerinden vize talep etmeyen veya sonraki lehe bir düzenlemeyle vize talep etmeyi 

bırakan üye devletlere bu tarihlerden sonra da vizesiz seyahat edilebilmesi mümkün 

olmuştur. Fakat bu yorumu mümkün kılan standstill hükmünden daha evvel bir üye 

devlete yasal olarak giriş yapmamış Türk işçilerinin ve aile bireylerinin de yararlanıp 

yararlanamayacağı Divan’ın “yasal olarak” kavramına getirdiği yorumla muallakta 

bırakılmıştır.  

 

Divan’ın standstill hükmü konusundaki bir diğer tavrıysa bu hükmün mutlak olmadığı ve 

1/80 sayılı OKK’nın 14. maddesinde sayılan hâller yani kamu düzeni, kamu güvenliği ve 

kamu sağlığı nedenleriyle ya da kamu yararına ilişkin ağır basan sebeplerin varlığı 

halinde standstill ile korunan alanlarda sonradan yapılan değişikliklerle daha kısıtlayıcı 

düzenlemelerin getirilebileceğini hatırlatmak olmuştur.360 Ancak bu hatırlatmasını 

takiben Divan, bu hallerin varlığında bile getirilen daha kısıtlayıcı düzenlemenin kamu 

yararına ilişkin ağır basan sebebi sağlamak için güdülen amaca uygun ve gerekli olanın 

ötesine geçmeyecek şekilde orantılı olmasını aramaktadır.361 

 

2.2.3. Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku Çerçevesinde “Vizesiz Seyahat” 

 

Türkiye ve AB arasındaki ortaklık ilişkisinde kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımını 

sağlayan bir düzenleme bu çalışmanın yazıldığı dönem itibariyle bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla ortaklık hukuku çerçevesinde Türk vatandaşlarına AB üyesi devletlere 

vizesiz seyahat hakkını kendiliğinden ön gören bir düzenleme de mevcut değildir. Ancak 

 
360 ibid., para. 40. 
361 ibid., para. 41. 
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durum her zaman böyle değildi. Nitekim, Türk vatandaşlarının AB üye devletlerine 

girişlerinde vize uygulamasına muhatap tutulmaları görece yeni bir uygulamadır.  

 

Bir sonraki bölümde detaylıca inceleneceği üzere, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa 

halkları arasında yakınlaşmanın sağlanması yoluyla barışın kalıcılaştırılabilmesi 

adımlarından biri olarak Türkiye ile bugünün AB üyesi olan pek çok devlet arasında vize 

muafiyeti uygulamaları bulunmaktaydı.362 Ancak özellikle 1970’lerin ortalarından 

itibaren göçmen işçiye dair bakış açısının değişmesiyle Almanya başta olmak üzere 

dönemin AET ülkeleri işçilerin serbest dolaşımı hususunda KP’nin ön gördüğü hedefin 

gerçekleştirilmemesini istemiş, 1980’de Türkiye’de askeri darbenin yaşanmasıyla artan 

sığınma taleplerini de bahane ederek Türkiye’ye karşı vize uygulamaları 

başlatmışlardır.363  

 

Hâl böyle olunca, AB ülkelerine girişte vize uygulamaları sebebiyle sorun yaşayan ve 

ortaklık hukuku kapsamında düzenlenmiş ekonomik serbestilerden yararlanamayan Türk 

vatandaşları söz konusu üye devletlere karşı hukuki süreçler başlatmışlardır. Bu 

süreçlerin ABAD karşısına taşınmasıyla yukarıda detaylıca incelenen kararlara imza 

atılmış ve ortaklık hukukunda işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi ve 

hizmetlerin serbest dolaşımı için getirilmiş olan standstill hükümlerinin, ucu vizesiz 

seyahate kadar varabilecek bir yorumu ortaya çıkmıştır.  

 

Öyleyse, ortaklık hukuku kapsamında yakalanabilecek bu vizesiz seyahat imkanının 

topluca anlaşılabilmesi için söz konusu içtihatla elde edilen sonucun kapsamına 

değinilmesi gerekmektedir. Öncelikle ABAD’ın içtihat hukukuyla elde edilen yorumun 

konu olarak kapsamına ekonomik serbestilerden yararlanmak için üye devletlere giriş 

 
362 Özsöz, supra note 1, sf. 135. 
363 Erhan & Arat, supra note 42, sf. 85. 
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yapacak Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerini düzenleyen ulusal mevzuatlar 

girmektedir.364 ABAD, söz konusu serbestilere dair ortaklık hukukunda mevcut olan 

standstill hükümlerinin bu ulusal mevzuatlara da uygulanacağına hükmetmektedir.  

 

Böylece bu serbestilerden yararlanmak için AB üye devletlerine yapılacak girişlerde Türk 

vatandaşları için standstill hükümlerinin uygulama tarihindeki ulusal mevzuat sonraki 

değişikliklerle zorlaştırılmışsa ve bu durum haklı gösterilemiyorsa Türk vatandaşları 

önceki mevzuata tabi tutulacaklardır. O halde standstill hükmü yürürlüğe girdiğinde söz 

konusu ekonomik serbestilerden yararlanmak için giriş yapan Türk vatandaşlarına vize 

uygulamayan AB üye devletlerinin bu kişilerden sonraki bir değişiklikle vize talep 

etmeleri, haklı gösterilemediği müddetçe, standstill hükümlerince yasaklanmıştır.  

 

Bu hükümlerin kişi bakımından kapsamınaysa belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları 

girmektedir. Bunlar, işçilerin serbest dolaşımı için Türk vatandaşı işçiler ve onların aile 

bireyleri365, iş kurma serbestisi için Türk vatandaşı serbest çalışan kişiler366 ve 

nihayetinde hizmetlerin serbest dolaşımı içinse yalnızca hizmet sağlayıcı Türk 

vatandaşları ve onların bu amaçla kullandığı işgücüdür367. Demirkan kararının ortaya 

koyduğu şekliyle hizmet almak için AB üye devletlerine geçecek Türk vatandaşlarının 

tabi olduğu ülkeye girişe dair ulusal mevzuat hizmetlerin serbest dolaşımına dair 

standstill hükmünün etki alanında değildir.368  

 

 
364 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 34; Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment 
of the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 63; Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. 
Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 62. 
365 Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 
366 Göçmen, supra note 14, sf. 181. 
367 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of 
the Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 46; Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi 
Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 106. 
368 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Judgment of the Court, ECJ, 
(24 Eylül 2013), para. 63. 
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Divan içtihadı uyarınca AB üye devletlerinin ülkeye girişe dair mevzuatının bir üst 

paragrafta sayılan kategorilerdeki Türk vatandaşları için standstill hükümlerinin 

kapsamında kalması yine belirli zaman sınırlamalarına tabidir. Öyleyse, işçilerin serbest 

dolaşımında Türk vatandaşı işçiler için 1980 öncesi AB üyesi olan devletler için 2/76 

sayılı OKK’nın yürürlük tarihi olan 20 Aralık 1976 iken369, olmayanlar için 1/80 sayılı 

OKK’nın yürürlük tarihi olan 1 Aralık 1980’dir370. Fakat, önceki başlıklarda ele alındığı 

üzere bu çalışmanın da katıldığı Göçmen’in görüşüne göre Türk işçileri için 1/80 sayılı 

OKK’daki standstill hükmü 2/76 sayılı OKK’dakinden daha lehe olmadığından 2/76 

sayılı OKK’nın 7. maddesi yürürlük imkânı bulmaya devam edebilmekte ve Türk işçileri 

için standstill hükmünün yürürlüğü 20 Aralık 1976 olarak kabul edilebilmektedir.371 Keza 

aynı görüşe göre, aile bireylerinin serbest dolaşımı Türk işçilerinin dolaşım serbestisini 

kullanması temelinde değerlendirildiğinden yine Türk işçilerinin serbest dolaşımı için 

geçerli olacak 20 Aralık 1976 yürürlük tarihi, onların aile bireyleri için de geçerli 

olabilmektedir.372 Kaldı ki, Divan’ın içtihadı uyarınca aile birleşimi işçilerin serbest 

dolaşımı kapsamında Türk işçilerinin bu serbestiden yararlanabilmesi için olmazsa olmaz 

bir faktör teşkil etmektedir.373 O halde her ne kadar aile üyeleri önceki OKK’da 

zikredilmemiş olsalar da Türk işçilerinin çalışmak için o dönemki üye devletlere 

yapacakları girişlerde serbestinin kullanılabilmesi için ayrılmaz bir parça olarak 

görülmesiyle standstill hükmünün Türk işçilerinin aile bireylerinin ülkeye girişlerine dair 

mevzuat üzerindeki etkisinin 20 Aralık 1976 tarihiyle başladığı öne sürülebilmektedir. 

Fakat bugün itibariyle bu yönde bir karar bulunmadığını belirtmek gerekmektedir.   

 

 
369 Case C-92/07, European Commission v. Kingdom of the Netherlands, Judgment of the Court, ECJ, (29 
Nisan 2010). 
370 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), para. 74. 
371 Göçmen, supra note 133. 
372 ibid. 
373 Case C-561/14, Caner Genc v. Integrationsministeriet, Judgment of the Court, ECJ, (12 Nisan 2016), 
para. 50. 
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İş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarındaysa, bu serbestilerin 

kapsamında kalan Türk vatandaşlarının AB üye devletlerine girişlerini düzenleyen ulusal 

mevzuat, dönemin üye devletleri için KP’nin yürürlük tarihi olan 1 Ocak 1973, sonradan 

AB üyesi olan devletler bu protokole Birliğe üyelik tarihlerinde taraf olduğundan onların 

ulusal mevzuatı için üyelik tarihleri itibariyle ilgili standstill hükmü etki 

doğurmaktadır.374 

 

Yine, Divan içtihadı uyarınca belirtilmesi gereken önemli bir husus yukarıda bahsedilen 

bu tarihlerden sonra söz konusu kategorilerdeki Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerini 

düzenleyen mevzuatlarda yapılan lehe değişikliklerin bir başka değişiklikle kısıtlanması, 

her ne kadar son hâl ilgili standstill hükmünün yürürlük tarihindekinden daha zorlayıcı 

olmasa da yasaktır.375 Böyle bir ihtimalin varlığında ilgili Türk vatandaşı lehe yapılmış 

değişikliğe tabi tutulacaktır.376 

 

İşte kişi, konu ve zaman bakımından kapsamına dair toplu bir çerçeve çizilmeye çalışılan 

Divan içtihadının bugünkü hali, bu çerçeve içinde sayılan kategorilerdeki Türk 

vatandaşlarının ekonomik serbestilerden yararlanma amacıyla AB üye devletlerine 

girişlerinde muhatap tutulacakları ulusal mevzuatın standstill hükmünden etkilendiğini 

ortaya koymuştur. Bu halde, söz konusu kişilerin yine belirtilmiş olan ekonomik 

serbestileri gerçekleştirmek için üye ülkeye girişlerinde, ilgili standstill hükümlerin 

yürürlük tarihinde vize istemeyen ülkeler ya da sonraki lehe düzenlemeyle bu kişiler için 

vizeyi kaldıran ülkeler, haklı gösterilmedikçe, bugün de bu kişileri vizeye tabi 

tutamayacaklardır.  

 
374 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 69. 
375 Joined Cases C-300/09 & C-301/09, Staatssecretaris van Justitie v. F. Toprak & I. Oguz, Judgment of 
the Court, ECJ, (9 Aralık 2010), para. 20, 27. 
376 ibid., para. 62. 
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Fakat bu vizesiz seyahat imkânı mutlak değildir. Görüldüğü üzere bu imkân ortaklık 

hukukunda yer alan standstill hükümlerinden doğmaktadır. Ancak her şeyden önce, 

standstill hükümlerinin kendileri mutlak değillerdir. 1/80 sayılı OKK’nın 14. maddesinde 

düzenlendiği üzere kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği veya kamu yararına 

ilişkin ağır basan sebepler saklı tutularak bu standstill hükümleri uygulanmaktadır.377 

Öyleyse, bu durumlardan birinin varlığı halinde standstill hükmünün uygulanmasından, 

dolayısıyla bu sayede sağlanan vizesiz seyahat uygulamasından da vazgeçilebilecektir. 

Divan, kamu yararına ilişkin ağır basan bir sebebin varlığında bu yüzden alınan önlemin 

gerekli ve orantılı olması şartlarını da aramaktadır.378 Yani, bir başka deyişle, gerekli ve 

orantılı olduğu sürece kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği sebeplerinden birine 

veya kamu yararına ilişkin ağır basan sebeplere dayanan bir üye devlet standstill 

hükmünü uygulamayı durdurarak Türk vatandaşlarının durumu için daha kısıtlayıcı 

düzenlemeler getirebilmektedir. Nasıl ki standstill hükmü ülkeye girişe dair mevzuatı 

kapsıyorsa onun durdurulması halinde kısıtlanabilecek alanlar da ülkeye girişi 

kapsamaktadır. Dolayısıyla, ortaklık hukuku sayesinde kazanılan vizesiz seyahat 

hakkının, son derece göreli ve politik olan bu sebeplerden biriyle sonlandırılması ya da 

en azından kısıtlanması mümkündür. Öte yandan bazı durumlarda standstill hükümlerinin 

getirdiği korumadan yararlanılamamaktadır. Bunlar, hakkın kötüye kullanımı379, daha 

elverişli işlem yasağı380 ve üye devletin kendi ekonomisinin standstill sebebiyle yürütülen 

uygulamalardan zarar görmesidir381.  

 

 
377 Madde 14, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 
378 Case C-138/13, Naime Dogan v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (10 Temmuz 
2014), para. 37. 
379 Göçmen, supra note 14, sf. 190. 
380 Madde 59, Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
381 Madde 60, Katma Protokol, (23 Kasım 1970).  
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İşte böyle bir sonuçta, Türkiye ve AB arasındaki ortaklık hukukunda yer alan standstill 

hükümlerinin Divan tarafından yorumu sonucu belirli kategorilerde yer alan Türk 

vatandaşları için standstill hükmünün yürürlük tarihinde vize istemeyen üye ülkelere 

bugün de vizesiz seyahat edebilmenin önü açılmıştır. Pratikte bunu uygulamaya sokan 

Almanya ve Danimarka dışında bir üye devlet olmamakla birlikte bu ülkeler de tümüyle 

uygulamamakta, en nihayetinde seyahat öncesi bu ülkelerin Türkiye’deki 

temsilciliklerine gidip hem seyahati gerçekleştirecek kişinin belirlenmiş 

kategoridekilerden biri olduğunun hem de seyahatin ekonomik faaliyet amacıyla 

yapılacağının çeşitli evrakla kanıtlanması gerekmektedir.382 Haliyle, tam anlamıyla 

vizesiz seyahatten söz etmek mümkün değildir.  

 

Türk vatandaşlarının kısa süreli kalışlar için vizesiz seyahatinin yani, Schengen 

düzenlemelerine taraf ülkelere sadece geçerli bir seyahat belgesiyle giriş yapabilmesinin, 

hedeflendiği bir süreç AB ve Türkiye arasında ABAD’ın hizmet alıcıların (bu kategoriye 

turistler de dahil olduğundan pratikte tüm Türk vatandaşlarının) serbesti kapsamında 

olmadığına karar verdiği 2013 senesinde başlamıştır. Çalışmanın bir sonraki bölümü bu 

sürece ve onun kapsamında vizesiz seyahate odaklanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
382 Groenendjk, K. & Guild, E., Visa Policy of Member States and the EU towards Turkish Nationals After 
Soysal, IKV, (2010), sf. 33. 
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II. BÖLÜM 

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞU 

ÇERÇEVESİNDE “VİZESİZ SEYAHAT” 

 

Arka arkaya iki dünya savaşıyla sarsılan Avrupa kıtasında halkların birbirlerini tanıması 

ve yakınlaşmasının ülkeler arası uyumu ve nihayetinde barışı kalıcı kılabileceği inanışıyla 

1957 yılında ‘Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Şahısların Serbest Dolaşımı 

Anlaşması’ imzalanmış ve bu anlaşmanın bir yıl sonra yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin 

de dahil olduğu dönemin Avrupa Konseyi üye ülkeleri birbirlerine karşı vize 

uygulamalarını kaldırmıştır.383 Böylece dönemin Avrupa Konseyi üye ülkeleri 

vatandaşları birbirleri ülkelerine üç ayı geçmemek ve ekonomik kazanca dönük 

aktivitelerde bulunmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilmekteydiler.384 Bu anlaşmayla, 

üç ayı geçen kalışlar veya ekonomik faaliyetler için Avrupa Konseyi üye devletlerinin 

vize talep etme hakkı saklı tutulmaktaydı.385  

 

Bu anlaşmanın taraflarından Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, 

yine 1957 yılında kendi aralarında imzaladıkları Roma Antlaşması’yla AET’yi kurmuş 

ve ekonomik faaliyetler için birbirleri ülkesine giriş yapacak vatandaşlarının serbest 

dolaşımına yönelik adımlar atmıştır.386 Türkiye, bir önceki bölümde detaylıca ele alındığı 

üzere 1963’de imzalanan AA ile bu kulübe ortak olarak dahil olmuş ve yine ekonomik 

faaliyet güden geçişlerde serbest dolaşımın Türk vatandaşlarına da tanınması için bugüne 

kadar süren iki taraflı bir ilişki başlamıştır.  

 

 
383 Özsöz, supra note 1, sf. 135. 
384 Madde 1, Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler Arasında Şahısların Serbest Dolaşımı Anlaşması, (13 Aralık 
1957). 
385 ibid. 
386 Madde 48, 52 ve 59, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
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Ancak 1970’lerde Türkiye’nin içinden geçtiği sorunlar hasebiyle Avrupa ülkelerine 

doğru yaşanan göç yoğunluğu Türk vatandaşlarının ülkelerine girişlerinde vize istemeyen 

Avrupa ülkelerini bazı tedbirler almaya itmiştir.387 Bu tedbirlerin ilk örneği 9 Temmuz 

1980’de Federal Almanya Cumhuriyeti’nin “İltica hakkını kötüye kullanıp, ikamet ve 

yerleşme hakkıyla ilgili düzenlemelerin biçimini bozmak niyetiyle Almanya Federal 

Cumhuriyeti’nin sınırlarına giriş yapan Türk uyrukluların sayısı 1980’in ilk aylarında 

olağanüstü artış göstermiştir. Bu nedenle Almanya Federal Cumhuriyeti topraklarında 

girişin daha sıkı kontrol edilmesi kaçınılmazdır”388 notuyla Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterliği’ne 1957 anlaşmasını Türkiye için askıya aldığını bildirmesidir. Almanya 

asayiş nedeniyle gerekli gördüğü bu tedbiri üç yıl sonra yeniden değerlendireceğini 

belirtmişse de benzer uygulamalar 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Türkiye’den 

Avrupa’ya giden sığınmacı talebindeki artış ve Türkiye’nin imajında yarattığı sorunlar 

nedeniyle Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve nihayetinde tüm AB ülkelerince 

takip edilmiştir.389  

 

AB üye devletleri, Türkiye’ye karşı vize uygulamalarını başlatırken bir yandan da kendi 

aralarında vize uygulamalarını tümüyle kaldırarak sınır geçişlerini serbestleştiriyorlardı. 

Başlangıçta altı kurucu devlet arasında 1985 yılında imzalanan Schengen Anlaşması 

zamanla AB müktesebatının bir parçası haline gelip bazı üyeler hariç tüm AB üye 

devletlerini ve hatta üye olmayan bazı devletleri de kapsar hale gelmiştir.390 Bu 

anlaşmayla taraf devletler arasındaki sınır kontrolleri kaldırılmış ve ortak bir dış sınır 

oluşturularak Schengen bölgesine giriş çıkışlarda ortak usuller uygulanmaya 

başlanmıştır. 2001 senesine gelindiğindeyse 2001/539 sayılı Konsey tüzüğünün kabul 

 
387 Groenendijk & Guild, supra note 382, sf. 53.  
388 Özsöz, supra note 1.  
389 ibid., sf. 135, 136. 
390 Agreement between the Governments of the States of Benelux Economic Union, the Federal Republic 
of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, (14 
Haziran 1985). 
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edilmesi AB devletleri için ortak vize politikasına geçilmesini sağlamıştır.391 Bu tüzüğe 

ekli iki listeyle AB üye devletlerine kısa süreli girişlerde vizeye tabi tutulacak ülkeler ve 

vizeden muaf olan ülkeler de belirlenmiştir.392 Türkiye’nin söz konusu listelerden 

vatandaşlarından vize talep edilecek ülkeler listesine alınması, esas olanın 1957 yılındaki 

Avrupa Konseyi anlaşması olduğu ve Türkiye’ye karşı başlatılan vize uygulamalarının 

geçici olduğu düşüncesinin de sonunu getirmiştir.393 Söz konusu tüzük zamanla pek çok 

değişikliğe uğramış ve en nihayetinde 2018 yılında yürürlükten kaldırılarak yerine 

2018/1806 sayılı tüzük getirilmiştir ancak Türkiye’nin adı vizeye tabi ülkeler listesinde 

kalmıştır.394 

 

Ortak vize politikasına geçilmesiyle birlikte AB dış güvenliğinin sağlanması ve özellikle 

yasadışı göçle mücadele stratejisinin bir parçası olarak kimi vizeye tabi ülkelerle vize 

kolaylığı ve/veya vize serbestisi süreçlerini de başlatmıştır.395 1957’de Avrupa 

Konseyi’nin ilgili anlaşmasıyla vatandaşları için kısa süreli girişlerde vize muafiyeti elde 

eden ancak bugün hem bu anlaşmanın tarafı olup hem de AB üyesi olan devletlerce vize 

uygulamasına tabi tutulan Türkiye, Schengen ülkelerine girişte vatandaşları için vize 

muafiyeti elde etmek amacıyla 2013 senesinde vize serbestisi diyaloğunu resmi olarak 

başlatmıştır.396 Bu çalışmanın kaleme alındığı zaman itibariyle yedi yıllık bir süreyi 

doldurmak üzere olan vize serbestisi diyaloğu henüz tamamlanamamış olmakla birlikte 

 
391 The Council of the European Union, Council Regulation No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third 
countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those 
whose nationals are exempt from that requirement, OJ L 81, (21 Mart 2001). 
392 ibid. 
393 Nas, Ç., Türkiye-AB İlişkilerinde Geri Kabul ve Vize Serbestliği: Hareketliliğin Yönetimi, Marmara 
Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, (2015), sf. 172. 
394 The European Parliament and the Council of the European Union, Regulation (EU) 2018/1806 of the 
European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals 
must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt 
from that requirement, OJ L 303/39, (14 Kasım 2018).  
395 Delcour, L., The EU’s Visa Liberalisation Policy: What kind of transformative power in neighbouring 
regions?, Weinar, A., Bonjour, S. & Zhyznomirska, L. (eds.), The Routledge Handbook of the Politics of 
Migration in Europe, Routledge, (2018). 
396 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, (Aralık 2015), sf. 
1, 2. 
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hem geçmişi 2013’deki resmi başlangıcından öncelere dayanmakta hem de ilk bakışta 

devletler arası vize uygulamalarıyla doğrudan ilgili görünmeyebilecek pek çok alanla iç 

içe ilerlemektedir. Bunlardan biri, vize serbestisi AB’nin düzensiz göçle mücadele 

stratejisinin bir parçası olduğu için şüphesiz Türkiye ile arasındaki geri kabul 

anlaşmasıdır.  

 

Türkiye ve AB arasındaki vize meselesinin hukuki ve politik boyutlarını incelemeyi 

hedefleyen bu çalışmanın ilk bölümü taraflar arasındaki ortaklık ilişkisi kapsamında 

belirli ekonomik faaliyetleri yürüten Türk vatandaşlarının yine bu ekonomik faaliyetlerin 

yürütülmesi amacıyla AB üye devletlerinde serbest dolaşımı ve bunun vizesiz seyahat 

imkanıyla ilişkisini tartışmaya ayrılmıştır. Bu ikinci bölümde, herhangi bir ekonomik 

faaliyet kategorisine bağlı olmaksızın ancak (hizmet almak hariç) ekonomik faaliyette 

bulunmamak kaydıyla tüm Türk vatandaşları için kısa süreli seyahatlerde vize 

muafiyetini hedefleyen vize serbestisi diyaloğu çerçevesinde vizesiz seyahat ele 

alınacaktır.  

 

Bu amaçla öncelikle taraflar arasındaki vize serbestisi diyaloğu genel çerçevesiyle ele 

alınacak olup hem tarihsel gelişim süreci hem de detaylarıyla vize muafiyeti hedefine 

giden yol haritası incelenecektir. AB’nin düzensiz göçle mücadele stratejisinin bir parçası 

olarak vize serbestisi politikası önce genel itibariyle sonra Türkiye özelinde tartışılıp, bu 

süreçte özellikle taraflar arasındaki geri kabul anlaşmasına ayrıca odaklanılacaktır. 

Nihayetinde sürecin tamamlanması için geriye kalan kriterler değerlendirilip vize 

serbestisi diyaloğu çerçevesinde vizesiz seyahatin Türk vatandaşları için ne ifade edeceği 

ve ortaklık hukuku kapsamındaki kazanımlarla arasındaki fark irdelenecektir.  
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1. Türkiye – Avrupa Birliği Arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğunun Genel 

Çerçevesi 

 

Amacı Türkiye’yi Schengen Anlaşması’na taraf ülkelere kısa süreli girişlerde 

vatandaşlarından vize istenecek ülkeler listesinden çıkarıp vizeden muaf ülkeler listesine 

eklemek böylece, Türk vatandaşlarının 180 gün içinde bir kerede 90 günü aşmamak 

kaydıyla bu ülkelere vize almaksızın serbestçe giriş yapabilmelerini sağlamak olan vize 

serbestisi diyaloğu Türkiye ve AB arasında geri kabul anlaşmasının imzalandığı 16 Aralık 

2013 günü ayrı bir mutabakat zaptıyla başlamıştır.397  

 

Böylece başlayan vize serbestisi diyaloğu çalışmanın bu başlığı altında genel çerçevesiyle 

ele alınacak olup öncelikle tarihsel gelişim süreci incelenecektir. Bu noktada AB’nin 

Türkiye ile yürütmekte olduğu vize serbestisi diyaloğunun daha iyi analiz edilebilmesi 

için ilk olarak AB’nin sınır güvenliği ve yasadışı göçle mücadele politikasının bir ürünü 

olarak vize kolaylığı ve/veya serbestisi politikası ve bunun ayrılmaz bir bütünü olan geri 

kabul politikası ele alınacak olup gerekli yerlerde üçüncü ülkelerle yürüttüğü benzer vize 

kolaylığı ve/veya serbestisi süreçleri irdelenecektir. AB genelindeki bu incelemeyi 

Türkiye özelinde yürütülmekte olan vize serbestisi diyaloğu ve taraflar arasındaki geri 

kabul anlaşmasının tarihsel süreci izleyecektir.   

 

Geri kabul anlaşması ve vize serbestisi diyaloğunu başlatan mutabakat zaptının taraflar 

arasında imzalandığı tarihte Avrupa Komisyonunca Türkiye’ye, sürecin hedefine uygun 

şekilde tamamlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken yetmiş iki kriterden oluşan bir 

yol haritası sunulmuş olup tarihsel gelişim sürecini takiben bu yol haritası detaylıca 

incelenecektir. Bunun için bu giriş paragraflarında bile adından ziyadesiyle bahsettiren 

 
397 Ekinci, M. U., Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Diyaloğu, SETA Yayınları 64, (2016), sf. 37. 
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ve madalyonun diğer yüzü olan taraflar arasındaki geri kabul anlaşmasının tümüyle 

yürürlüğe konması ayrıca ele alınacak olup geriye kalan kriterler ve bugün gelinen son 

durum ise yine ayrı bir alt başlıkta değerlendirilecektir.  

 

1.1. Tarihsel Gelişim Süreci 

 

Türkiye ve AB arasında sürmekte olan vize serbestisi sürecinin genel çerçevede 

incelenebilmesi için ilk olarak tarihsel gelişim süreci takip edilecektir. Ancak bu noktada, 

vize serbestisi süreçlerinin geri kabul politikaları ışığında evirilmesi bu iki konseptin ayrı 

ayrı ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye ile yürütülen süreç özelinde bir 

incelemenin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için öncelikle AB’nin vize serbestisi ve geri 

kabul politikalarının ele alınmasında daha sonra Türkiye ile AB arasındaki geri kabul 

anlaşmasının ve vize serbestisi sürecinin tarihsel gelişimine odaklanılmasında yarar 

vardır.  

 

1.1.1. Avrupa Birliği’nin Vize Serbestisi ve Geri Kabul Politikası  

 

AB’nin vize kolaylığı ve/veya serbestisi politikası zamanla yasadışı göçle mücadele ve 

Birlik sınırlarının yasadışı dış tehditlere karşı korunması yolunda geliştirilen bir strateji 

ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bu başlık altında öncelikle AB’nin geri 

kabul politikasının gelişimi, bunu takiben vize serbestisi politikası incelenecektir.  

 

1.1.1.1. Avrupa Birliği’nin Geri Kabul Politikası 

 

AB üye ülkeleri, neredeyse AET’nin kuruluşundan beri düzensiz göç sorunuyla karşı 

karşıyadır. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında yıkık durumda olan 
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Avrupa’nın yeniden inşasında kullanılan yasadışı göçmenler bu sorunun nispeten göz ardı 

edilmesine sebep verirken, zamanla sanayisi gelişimini tamamlayarak toparlanan AB 

üyelerinde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalmasıyla düzensiz göç sorunu daha çok öne 

çıkar olmuş kamu düzenine, ortak pazara ve Avrupa’nın kültürel dokusuna harici bir 

tehdit unsuru olarak algılanmaya başlanmıştır.398 Bu noktada geri kabul anlaşmaları, 

düzensiz göçle mücadele için geliştirilen mekanizmalardan biri olarak öne çıkmıştır.  

 

Bugün ulaştığı son haliyle AB sınırları içerisinde bulunuşu yasa dışı olan yabancıların 

kendi ülkelerine veya AB sınırlarına giriş yapabilmek için geçiş yaptıkları ülkeye geri 

gönderilmesini öngören geri kabul anlaşmalarının kıtadaki ilk örnekleri 19. yüzyıla kadar 

uzanmakta olup o dönemdeki haliyle, ülkeler arası imzalanan ikili anlaşmalarla tarafların 

kendi topraklarında bulunmasını istemediği karşı devlet vatandaşlarının iadesi işlevini 

görmekteydiler.399 Modern anlamda geri kabul uygulamasını ilk olarak İkinci Dünya 

Savaşı sonrası dönemde, 1958 yılında imzalanan Benelüks Ekonomik Birliği 

Antlaşması’nda, taraf ülkeler arasında geri kabul usulleri ve yasadışı yollarla Benelüks 

topraklarında bulunan yabancıların sınır dışına çıkarılması usullerine dair 

düzenlemelerde görmek mümkündür.400 Aynı dönemde, AET üye devletlerinin tarafı 

olduğu geri kabul anlaşmaları, henüz üye devletler arasında sınırlar kaldırılmamışken ve 

yalnızca ekonomik özgürlükler kapsamında kalan üye devlet vatandaşlarının serbest 

dolaşım hakları söz konusuyken 1950’li yıllarda ortaya konmuştur.401 Literatürde birinci 

nesil olarak sınıflandırılan bu ilk anlaşmalar yalnızca üye devletler arasında ikili olarak 

 
398 Yavaş, G., Border Management of the European Union: the Case of the Arab Uprisings, Marmara 
Journal of European Studies 25, Sayı 2, (2017), sf. 82, 83. 
399 Saliji, T., Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası İlişkiler Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, (2018), sf. 3. 
400 Coleman, N., European Readmission Policy: Third Country Interests and Refugee Rights, Immigration 
and Asylum Law and Policy in Europe, Martinus Nijhoff Publishers, (2009), sf. 15.  
401 Batır, K., Avrupa Birliği’nin Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye ile AB Arasında İmzalanan Geri Kabul 
Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir Değerlendirme, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 30, (2017), 
sf. 588, 589. 
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imzalanmış ve ülkelerinde yasadışı olarak bulunan birbirlerinin vatandaşlarının iadesini 

düzenlemiştir.402 Bunların etkisi iç pazarın bugünkü halini alması ve sınırların 

kaldırılması ile sona ermiştir.403   

 

Öyle ki, tarafları arasında iç sınır kontrollerini kaldırarak kişilerin dolaşımını tümüyle 

serbestleştiren ve sınır kontrollerini kapsadığı alanın dış sınırlarına taşıyan 1985 tarihli 

Schengen Anlaşması, 23. maddesiyle Schengen bölgesinde yasadışı yollarla bulunan 

yabancıların bu bölgeden sınır dışı edilmesini düzenlemektedir.404 Bu dönemde geri 

kabule dair odak noktası, özellikle Doğu Blokunun yıkılmasıyla birlikte eskiden bu bloka 

taraf olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelmekte olan düzensiz göç olmuştur.405 Bu 

dönemin ilk geri kabul anlaşmalarından biri hemen 1991’de Almanya ve Polonya 

arasında imzalanmış ve tarafların kendi vatandaşlarına ek olarak, üzerlerinden transit 

geçiş yapıp diğer tarafın ülkesine yasadışı olarak giren üçüncü ülke vatandaşlarını ve 

vatansızların geri kabulünü de içermiştir.406  

 

Geri kabulün ikinci nesli olarak bilinen bu anlaşmalarla AB üye devletleri, yine ikili 

anlaşmalar yoluyla, bu sefer Birlik üyesi olmayan ülkelerle geri kabul anlaşmaları 

imzalamaya başlamış ve bu ülkelerin Birlik topraklarında yasadışı olarak bulunan 

vatandaşlarının iadesini düzenlemiştir.407 Polonya örneğinde de görüldüğü üzere, bir 

önceki nesilden farklı olarak bu ikinci nesil geri kabul anlaşmaları sadece anlaşmaya taraf 

ülke vatandaşı olan yasadışı göçmenleri değil, aynı zamanda bu ülkelerden transit geçiş 

yaparak Birlik üye devletlerine gelen üçüncü ülke vatandaşlarının transit ülkelere geri 

 
402 ibid. 
403 ibid. 
404 Madde 23, Agreement between the Governments of the States of Benelux Economic Union, the Federal 
Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, 
(14 Haziran 1985). 
405 Batır, supra note 401, sf. 589. 
406 Saliji, supra note 399, sf. 34. 
407 Batır, supra note 401, sf. 589. 
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gönderilmesini de içermişlerdir.408 Bu trend, 1992 yılında Edinburgh’ta toplanan AB 

Zirvesi’nde de gündem olmuş, ilticayla mücadele için üye olmayan devletlerle ikili ve 

çok taraflı anlaşmalar yoluyla yasadışı göçmenlerin geri gönderilmesi, böylece AB 

sınırları dışında adeta bir güvenli bölge oluşturulması tartışılmıştır.409  

 

Nihayetinde 1997 yılında imzalanan Amsterdam Antlaşması’nın kurulması hedeflenen 

özgürlük, güvenlik ve adalet alanı içerisinde kişilerin serbest dolaşımının sağlanabilmesi 

için yasadışı göçle mücadele alanında önlem alma yetkisini üye devletlerin tekelinden 

alarak AB kurumlarına devretmesi, AB’nin geri kabul anlaşmalarında tek başına bir aktör 

olmasının önünü açmıştır.410 2007 yılında imzalanan Lizbon Antlaşması’yla bugünkü 

halini alan ABİHA’nın 79. maddesi özellikle Birliği yasadışı göçün önlenmesi ve bununla 

mücadele konusunda tedbir almak ve ortak bir göç politikası geliştirmekle 

yetkilendirmiştir.411 Aynı maddenin üçüncü fıkrasındaysa “Birlik, üye devletlerden 

birinin topraklarına girme, bu topraklarda bulunma veya ikamet etme koşullarını 

karşılamayan veya artık karşılamaz hale gelen üçüncü ülke uyruklarının, uyruğu 

oldukları veya geldikleri ülke tarafından geri kabul edilmeleri için üçüncü ülkelerle 

anlaşmalar akdedebilir”412 demekle AB’nin geri kabul anlaşmaları akdetmesinde hukuki 

temeli tamamlamış olmaktadır. Böylece AB’ye üye olmayan devletlerle geri kabul 

anlaşması yapma yetkisinin AB kurumlarına verilmesiyle üçüncü ve bugün itibariyle 

geliştirilmiş son nesil geri kabul anlaşmaları ortaya çıkmıştır.413 Bu son nesli 

diğerlerinden ayıran özellikler olarak öncelikle anlaşmaların üye devletler tarafından 

 
408 ibid. 
409 Lavenex, S. & Uçarer, E. (eds.), Migration and the Externalities of European Integration, Lexington 
Books, (2003), sf. 84 cited in Saliji, supra note 399, sf. 34. 
410 Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, Amsterdam 
Antlaşması, (2 Ekim 1997), sf. 93. 
411 Madde 79(1), Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon 
Antlaşması’yla değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
412 Madde 79(3), Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon 
Antlaşması’yla değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
413 Batır, supra note 401, sf. 594. 
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anlaşmanın tarafı olacak diğer devletlerle direkt ve ikili şekilde değil, Avrupa Birliğince 

müzakere ediliyor ve tüm üye devletleri temsilen imzalanıyor oluşudur.414 Aynı şekilde 

bu son nesil anlaşmalar, ikinci nesilde de görülmeye başlandığı üzere sadece anlaşmaya 

taraf ülkelerin vatandaşlarının değil aynı zamanda, bu ülkelerden transit geçiş yapan 

üçüncü ülke vatandaşlarının ve hatta bu kez vatansızların da geri kabulünü 

kapsamaktadır.415  

 

Buraya kadar tarihsel gelişimi çerçevesinde ele alınan AB’nin geri kabul politikası bugün 

eriştiği son haliyle uygulamada birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunların başında 

hiç kuşkusuz, devletlerin kendi vatandaşı olmayan kişileri sadece transit olarak geçiş 

yaptılar diye geri kabul etme zorunluluklarının mevcudiyetidir. Kendisi bir uluslararası 

antlaşma olmamasına, yani devletler üzerinde antlaşma olarak bağlayıcılığı olmamasına 

rağmen, bugün gelinen noktada uluslararası hukukta teamül hukukunun bir parçası olarak 

bağlayıcılık kazanmış olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 13(2). 

maddesinde yer alan “Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden 

ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir”416 düzenlemesiyle devletlerin 

kendi vatandaşlarını geri kabul zorunluluğunu getirmiştir. Fakat uluslararası hukuktaki 

bu açık düzenlemenin aksine, devletleri üçüncü ülke vatandaşlarını veya vatansızları geri 

kabule zorlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.417 O halde ikinci nesil geri kabul 

anlaşmalarından beri AB’yle imzalanan anlaşmaların bir parçası olan bu düzenlemenin 

taraf devletler için bir yükümlülük olması tümüyle bu anlaşmalar özelinde 

gerçekleşmektedir.418 Zira, yine teamül hukuku haline döndüğü kabul edilmiş olan, 

 
414 ibid. 
415 ibid. 
416 Madde 13(2), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, UNGA A/RES/217 (III) A, (10 
Aralık 1948). 
417 Saliji, supra note 399, sf. 39, 40. 
418 Göçmen, İ., Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi, 
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, (2014), sf. 37. 
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Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin ünlü pacta sund servanda ilkesine göre 

“Yürürlükteki her andlaşma ona taraf olanları bağlar ve tarafların onu iyi niyetle icra 

etmesi gerekir”419. Fakat uygulamada, devletlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmekte 

isteksiz davrandıkları gözlenmektedir.420  

 

Geri kabul anlaşmalarının uygulanmasına dair ortaya çıkan bir diğer sorun ise, 

anlaşmaların içeriğinde tanımlar mevcut olsa da olmasa da doğası gereği pek çok 

karışıklığa sebep veren sığınmacı ve göçmen kavramlarından kaynaklanmaktadır. 

Bilindiği üzere göçmen, tümüyle kendi tercihleriyle ve genellikle daha refah bir hayat 

sürebilmek için vatandaşı olduğu ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye giden kişiler için 

kullanılan bir terimken421 sığınmacı, genellikle vatandaşı olduğu ülkede hayati tehlike 

altında olduğu için yani mecburiyetten ülkesini terk ederek başka bir ülkeye giden kişi 

için kullanılmaktadır422. Bu noktada, Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre 

Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası antlaşmalar gereği koruma statüsü tanınması 

gereken sığınmacı kategorisindeki kişilerin başvurularının incelenmeyerek yasa dışı 

göçmen konumuna düşürülmeleri ve geldikleri ülkeye iadeleri ilk sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır.423 Bir başka sorunsa AB’nin geri kabul anlaşması uyarınca üçüncü ülke 

vatandaşlarını gönderdiği transit ülkelerin, bu kişilerin vatandaşı olduğu ülkelerle 

arasında bir geri kabul anlaşması olması halinde sığınmacı kategorisine girebilecek 

kişilerin kaçmak zorunda kaldıkları ülkelerine iade edilme durumlarıdır.424  

 

 
419 Madde 26, Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, (22 Mayıs 1969). 
420 İlerleyen başlıklarda Türkiye örneğinde görüleceği üzere, anlaşmanın kendisi üçüncü ülke vatandaşları 
ve vatansızların geri kabulü için yürürlük tarihini ötelemekte buna ragmen bugün gelinen noktada hala 
uygulanmamaktadır.  
421 Perruchoud, R. & Redpath-Cross, J. (eds.), Göç Terimleri Sözlüğü, İkinci Baskı, Uluslararası Göç 
Hukuku No. 31, International Organization for Migration, sf. 37. 
422 ibid., sf. 74. 
423 Saliji, supra note 399, sf. 8. 
424 ibid., sf. 35, 36. 



  

 

104 
 

 

Fakat AB’nin tarafı olduğu geri kabul anlaşmaları uluslararası hukukta non-refoulment 

ilkesi olarak bilinen, sığınmacıların hayati tehlike veya kötü muamele görme riskleri olan 

ülkelere geri gönderilmemesi prensibi dahil, mülteci hukuku ve insan haklarına dair 

uluslararası antlaşma şartlarının da imzacı diğer devlet tarafından kabul edilmesini 

içermektedir.425 Bu halde, yukarıda bahsedilen ve sığınmacı statüsü incelenmediğinden 

yasa dışı göçmen olarak görülen kişilerin aslında sığınmacı olarak kaçtığı ülkeye iadesi 

olasılığının yanında, AB’yle geri kabul anlaşması imzalamış transit konumdaki ülkelerin 

non-refoulment ilkesi gereği bu üçüncü ülke vatandaşları veya vatansızlara uluslararası 

koruma verme zorunluluğu doğmaktadır.426 Uygulamada AB’nin ekseriyette geri iadeyi 

talep eden taraf olduğu gerçeği, geri kabul sürecinde kurumsal açıdan ve kaynakları 

gereği yeterli kapasitede olmayan anlaşmanın diğer tarafı için bir eşitsizlik ve yük teşkil 

etmektedir.427 İşte bu noktada AB, geri kabul anlaşmalarını vize serbestisinin bir ön şartı 

haline getirerek bu eşitsiz durumu muhatabı ülkeler için cazip kılma stratejisi 

izlemektedir.428 Nitekim, Bulgaristan ve Romanya, kendilerine yüklenen tüm yüke 

rağmen geri kabul anlaşmalarını, başta vize serbestisi, daha sonra Birliğe tam üyelik 

yolunda atılması gereken bir adım olarak kamuoylarına sunmuşlardır.429  

 

Böylece AB, vize serbestisi sürecinin muhatabı ülke vatandaşı olarak yasadışı yollarla 

AB ülkelerine geçen ya da yasal yollarla geçip buradaki bulunuşu daha sonra yasadışı 

hale gelen kişilerle, yine vize muafiyeti sürecinin muhatabı ülke üzerinden AB’ye 

yasadışı göç etmiş üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların bu ülkeye iadesini 

sağlamaktadır. Bu suretle AB sınırları, yasadışı göçten korunmaya çalışılmakta, geri 

 
425 Cassarino, J., Readmission Policy in the European Union, European Parliament, Directorate-General 
for Internal Policies, Policy Department C, Citzens’ Rights and Constitutional Affairs, Study, (2010), sf. 
24.  
426 Saliji, supra note 399, sf. 36. 
427 ibid. 
428 Batır, supra note 401, sf. 596. 
429 Cassarino, J., Informalising Readmission Agreements in the EU Neighbourhood, The International 
Specter, Italian Journal of International Affairs, Vol. 42, No. 2, (Haziaran 2007), sf. 179.  
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kabul anlaşmalarının imzalanması ve etkili bir şekilde uygulanması vize serbestisi 

sürecinin ön şartı olarak değerlendirilmektedir. 

 

1.1.1.2. Avrupa Birliği’nin Vize Serbestisi Politikası 

 

AB ülkelerinde iç sınırların kaldırılması, böylece taraf devlet vatandaşlarının birbirleri 

ülkesine serbestçe giriş yapabilmesi, bununla birlikte dışarıya karşı ortak bir ülkeye giriş 

politikası izlenmesi BENELÜKS (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) devletleri arasında, 

Benelüks Ekonomik Birliği’ni kuran anlaşma’nın 1958 yılında imzalanmasıyla 

başlamıştır.430 O tarihlerde yeni kurulmuş olan AET ise üyeleri arasında bugünkü 

anlamıyla ekonomik amaçlı olsun ya da olmasın mutlak bir serbest dolaşımdan ziyade 

kademeli olarak gerçekleştirilecek ekonomik faaliyet amaçlı bir serbest dolaşımı 

düzenlemekteydi.431 Bu üç ülke arasında başlayan kişilerin ekonomik amaçlı olmayan 

serbest dolaşımı uygulamasına Almanya ve Fransa’nın da katılmak istemesiyle 1985 

yılında beş ülke arasında Schengen Anlaşması imzalanmıştır.432 Böylece bugün Schengen 

bölgesi olarak da ifade edilen içeride sınır kontrolleri bulunmayan ve bu bölgeye giriş 

için ortak tek bir politikanın izlendiği bir alan yaratılmıştır. Zamanla Schengen 

Anlaşması’na taraf olmak isteyen AB üye devletleri ve AB üyesi olmamasına rağmen 

Schengen bölgesinde bulunmak isteyen üçüncü devletlerin katılımıyla Schengen bölgesi 

genişleyerek bugünkü halini almıştır.433 

 

 
430 Madde 2(1), Treaty Establishing the Benelux Economic Union, (16 Eylül 1958). 
431 Madde 48, 52 ve 59, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
432 Agreement between the Governments of the States of Benelux Economic Union, the Federal Republic 
of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, (14 
Haziran 1985). 
433 Coleman, C., Schengen Agreement: A Short History, House of Lords, Library Note, LLN 2016/013, (7 
Mart 2016), sf. 2, 5, 6; İrlanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Schengen Antlaşması’na taraf 
olmayan devletken İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç, Avrupa Birliği üyesi olmamalarına rağmen 
Schengen Antlaşması’nın tarafı olan devletlerdir, bu tezin yazıldığı zamanda artık Avrupa Birliği üyesi 
olmayan Birleşik Krallık ise üyeliği döneminde Schengen Antlaşması’na taraf değildi.  
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1997 yılında imzalanan Amsterdam Antlaşması, AB içinde bir özgürlük, güvenlik ve 

adalet alanı oluşturmak maksadıyla Schengen Anlaşması’nı AB müktesebatının bir 

parçası haline getirmiş ve vize konularında o zamana kadar üye devletlere ait olan yetkiyi, 

kişilerin serbest dolaşımıyla ilişkili olduğu müddetçe göçle ilgili yasama yetkisini de 

içerecek şekilde AB kurumlarına vermiştir.434 Birliğe devredilen bu yeni yetki alanına 

dayanarak Konsey, 539/2001 sayılı Konsey tüzüğünü çıkartarak AB’nin ortak vize 

rejimine imza atmıştır.435 Söz konusu tüzüğe ekli iki listeyle, 180 gün içinde bir kerede 

90 günü aşmayacak kalışlarda, Schengen bölgesine girmesi için vatandaşlarından vize 

talep edilecek olan ülkeler ve vatandaşları vizeden muaf olan ülkeler belirlenmiştir.436 

Buna göre Türkiye, 2001 yılından itibaren bu kategorilerden ilkine yani namı diğer kara 

listeye dahil ülkelerdendir.437 Bugün gelinen noktada, 539/2001 sayılı Konsey tüzüğü, 

2018/1806 sayılı tüzük ile değiştirilmiş, AB altmış iki ülke ile vize serbestisi anlaşması 

akdederek onları vizeden muaf ülkeler listesine almış olup Türkiye henüz bu listeye 

girememiştir. 438  

 

Ancak en başa dönülecek olursa, vize serbestisi politikası ortak vize rejiminin oluşmaya 

başlamasıyla 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında, özellikle üyelik perspektifine giren 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin entegrasyonun kolaylaştırılması hedefiyle 

başlamıştır.439 Başlangıçta sadece bu ülkelere yönelik geliştirilen süreç, zamanla  komşu 

bölgelere yönelik vize serbestisi öngören bir politika aracına dönüşmüş ve Schengen 

 
434 Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, Amsterdam 
Antlaşması, (2 Ekim 1997), sf. 93. 
435 Batır, supra note 401, sf. 590; The Council of the European Union, Council Regulation No 539/2001 of 
15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the 
external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, OJ L 81, (21 Mart 2001). 
436 The Council of the European Union, Council Regulation No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third 
countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those 
whose nationals are exempt from that requirement, OJ L 81, (21 Mart 2001). 
437 ibid., Annex II; Delcour, supra note 395. 
438 The European Parliament and the Council of the European Union, Regulation (EU) 2018/1806 of the 
European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals 
must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt 
from that requirement, OJ L 303/39, (14 Kasım 2018).  
439 Delcour, supra note 395. 
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vizesi zorunluluğunun kaldırılabileceği çerçeve ortaya çıkarılmıştır.440 1990’larda Orta 

ve Doğu Avrupa ülkeleri için izlenen ve onlara özel düşünülen serbestleştirme 

politikasına kıyasla, zaman içinde vize muafiyeti için talep edilen şartların artması ve 

buna bağlı şartlılık ilkesinin öne çıkmasıyla bugünkü halini almıştır.441  

 

Dönemin aday ülkeleri olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik uygulanan ilk 

haliyle vize serbestisi süreci hem AB’nin genişlemesinin bir parçası olmaya odaklanmış 

hem de Schengen müktesebatının kendisinin daha çok yeni ve kısıtlı olması hasebiyle 

nispeten yerine getirilmesi gereken daha az sayıda kriter içermiştir.442 Bu ilk dalgadan 

sonra, 2000’lerin başından itibaren uygulanan vize serbestisi süreçleri, AB’nin vize 

muafiyeti için çok daha fazla sayıda kriterin yerine getirilmesini talep etmesiyle öne 

çıkmıştır.443  

 

Sınır kontrollerinin Avrupa’nın dış tehditlere karşı güvenliğini sağlamada ilk hat olarak 

görülmeye başlanmasıyla, AB’nin müktesebata uyumdan beklentisi büyük ölçüde vize 

muafiyeti verilecek ülkelerin Schengen bölgesinin dış sınırlarını, organize suç ve yasadışı 

göç gibi harici tehditlerden koruyabilmesine odaklı güvenlik endişelerine 

yoğunlaşmıştır.444 Böylece vize muafiyeti için yerine getirilmesi gereken kriterler arasına 

sınır güvenliği ve yasadışı göçle mücadeleye dair şartlar da eklenmiştir. Buna ek olarak 

Romanya ve Bulgaristan’ın vize muafiyeti kazanmasıyla bu ülkelerden giriş yapanların 

90 günlük sınırın ötesinde Schengen bölgesinde kalmaya devam etmesi ve benzeri 

ihlallerdeki artışlar AB ülkelerindeki güvenlik endişesini perçinleyerek vize muafiyeti 

 
440 ibid. 
441 ibid. 
442 ibid. 
443 ibid. 
444 ibid.; Grabbe, H., The Sharp Edges of Europe: Security Implications of Extending EU Border Policies 
Eastwards, Institute for Security Studies Western European Union, Occasional Paper 13, (Mart 2000), sf. 
3.  
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uygulamasının diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi noktasında bir 

isteksizlik yaratmıştır.445 Güvenlik odaklı bu yaklaşım Batı Balkan ülkeleriyle başlatılan 

ikinci dalga vize serbestisi süreçlerinde kademeli bir ilerleme stratejisine yol açmıştır.446 

Daha sonra Doğu Ortaklığı ülkeleriyle yürütülen süreçlerde de takip eden bu modele göre 

vize serbestisi süreci kademeler halinde ilerlemekte olup AB muafiyet tanınacak üçüncü 

ülkenin her bir kademedeki performansını ve sonraki kademeye geçişini sıkıca 

izlemektedir.  

 

Bu çerçevede vize serbestisi sürecine girilecek bir ülkeyle öncelikle AB bir geri kabul 

anlaşması ve bunu müteakip bir vize kolaylığı anlaşması imzalamaktadır.447 İlk olarak 

Rusya ile yürütülen vize serbestisi sürecinde uygulanan bu yöntem daha sonra Batı 

Balkan ülkeleri ve Doğu Ortaklığı ülkelerinde de tekrarlanmıştır.448 Böylece sürecin 

başlatıldığı ülke vatandaşlarına Schengen vizesi alımlarında belirli kolaylıklar 

sağlanmakta örneğin, vize başvuru ücretleri ucuzlatılıp talep edilen doküman sayısı ve 

vize başvurusundan sonraki işlem süresi azaltılmaktadır.449 Sürecin muhatabı olan ülke 

bu kolaylıklardan yararlanırken AB tarafı ise yasadışı göçle mücadeledeki en önemli 

silahlarından biri olan geri kabul anlaşmasını kazanmaktadır.450  

 

Bir sonraki adım olarak vize serbestisi sürecindeki ülkeyle AB arasında vize serbestisi 

diyaloğu başlatılarak Avrupa Komisyonunca bu ülkeye karşılaması gereken kriterlerden 

 
445 Trauner, F., EU Justice and Home Affairs Strategy in the Western Balkans, Conflicting Objectives in the 
Pre-Accession Strategy, CEPS Working Document No. 259, (Şubat 2007), sf. 15. 
446 Bkz. Trauner, F., Deconstructing the EU’s Routes of Influence in Justice and Home Affairs in the 
Western Balkans, European Integration Vol. 31, No. 1, (Ocak 2009). 
447 Delcour, supra note 395. 
448 Trauner, F.& Kruse, I., EC Visa Facilitation and Readmission Agreements: Implementing a New EU 
Security Approach in the Neighbourhood, CASE Network Studies & Analyses, No. 363, (2008), sf. 11.   
449 Bkz. Agreement between the European Union and Georgia on the facilitation of the issuance of visas, 
Official Journal of the European Union, L 52/34, (25 Şubat 2011), madde 4 (seyahat amacını gösterir 
gerekli belgeler), madde 5 (çoklu giriş vizesi), madde 6 (vize başvuru ücretleri). 
450 Delcour, supra note 395. 
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oluşan bir yol haritası sunulmaktadır.451 Vize serbestisi süreçlerinin bugün geldiği 

noktada dört başlık altında toplanan kriterlerin yerine getirilip getirilmediği düzenli 

olarak AB üye devletlerinden gelen uzmanlar, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve AB Dış 

İlişkiler Servisince değerlendirilmektedir.452 Bu değerlendirmeler neticesinde muhatap 

ülkenin tüm kriterleri karşıladığı sonucuna varılırsa Avrupa Komisyonu söz konusu 

ülkenin 539/2001 sayılı Konsey tüzüğüne (bugün artık 2018/1806 sayılı tüzük) ekli 

vatandaşlarından vize talep edilecek ülkeler listesinden çıkarılıp vizeden muaf ülkeler 

listesine eklenmesi için Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e öneride bulunmaktadır.453 Bu 

noktada hem Avrupa Parlamentosu’nun hem de Konsey’in onaylaması durumunda vize 

serbestisi süreci tamamlanarak muhatap ülke vatandaşları Schengen bölgesine 

yapacakları kısa süreli seyahatlerde vizeden muaf hâle gelmektedirler. Bu son basamağa 

kadar hukuki çerçevelerle ilerleyen süreç siyasi kurumlar olan Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey’in sürece dahil olmasıyla politik bir hâl almaktadır. Nitekim, Kuzey Makedonya, 

Karadağ ve Sırbistan için Aralık 2009, Arnavutluk ve Bosna Hersek içinse Kasım 2010 

tarihlerinde vize serbestisi tanınırken454, Mayıs 2016’da Kosova’nın tüm kriterleri 

tamamladığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonunca önerilen değişiklik bugün hala 

gerçekleştirilmemiştir455. Aynı şekilde Rusya Federasyonu ile yürütülmekte olan vize 

serbestisi süreci politik bir sebep olarak Rusya’nın Kırım’ı ilhakı gerekçesiyle 2014 

senesinde askıya alınmıştır.456  

 

 
451 ibid. 
452 ibid. 
453 Bkz. European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 
Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap, 
Brussels, (4 Mayıs 2016), sf. 10. 
454 Council of the European Union, Council Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the 
third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those 
whose nationals are exempt from that requirement, 15521/09, Brussels, (24 Kasım 2009). 
455 Ivkovic, A., What is holding Kosovo’s visa liberalisation back?, European Western Balkans, (26 Aralık 
2018).  
456 Abbasova, V., German FM Says EU Will Consider Visa-Free Policy for Russians, Caspian News, (25 
Temmuz 2019).  
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Bu haliyle ilk etapta Batı Balkan ülkeleri için tasarlanan vize serbestisi sürecine Doğu 

Ortaklığı ülkeleriyle yürütülen süreç için AB’nin gözetimini ve kontrol gücünü arttıracak 

bir katman daha eklenmiştir. Doğu Ortaklığı ülkeleriyle girişilen diyalog çerçevesinde 

yerine getirilmesi gereken kriterler diğer ülkelerde olduğu gibi vize serbestisi yol 

haritalarında değil, onun yerine getirilen ve aslında aynı işlevi gören Vize Serbestisi 

Eylem Planlarında (Visa Liberalisation Action Plans) yer almaktadır.457 Bu eylem 

planları kendi içinde iki basamaktan oluşmakta olup ulusal mevzuatlarda talep edilen 

kriterlerin yerine getirilmesi için yapılması gereken yasal değişiklikler ilk basamağı, 

bunların uygulanması ise ikinci adımı oluşturmaktadır.458 Gerekli yasal değişiklikler 

yapıldıktan sonra bunların uygulanmasına dair ikinci adıma geçilmesi AB’nin ilk adımın 

başarılı bir şekilde tamamlandığına dair değerlendirmede bulunup uygulama aşamasına 

geçilmesine onay vermesini gerektirmektedir.459 Böylece AB, Doğu Ortaklığı ülkelerinin 

vize serbestisi sürecinde ek bir kontrol mekanizması daha geliştirmektedir. Nitekim, 

Nisan 2014’de Moldova’ya tanınan vize serbestisi böyle bir sürecin sonucunda 

gerçekleşmiştir.460  

 

Ancak Doğu Ortaklığı ülkelerinin vize serbestisi süreçlerine dair uygulanan kontroller 

burada nihayete ermemiş olup Gürcistan’a vize muafiyeti tanınması sürecinde siyasi 

sebeplerle bir kontrol mekanizması daha yaratılmıştır. 9 Mart 2016 tarihinde Gürcistan’ın 

vize serbestisi sürecindeki tüm kriterleri karşıladığı değerlendirmesinde bulunan Avrupa 

Komisyonu, gerekli yasal değişikliğin yapılması ve bu ülkenin vizeden muaf ülkeler 

listesine alınması için Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e öneride bulunmuştur.461 Ancak 

 
457 Delcour, supra note 395. 
458 ibid. 
459 ibid. 
460 European Commission, Visa Liberalisation with Moldova, Ukraine and Georgia, bkz. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/visa-
liberalisation-moldova-ukraine-and-georgia_en  
461 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession 
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AB’nin içinden geçmekte olduğu mülteci ve göçmen krizi ve özellikle bunun ülke içi 

siyasi atmosfere etkisini gözeten Almanya, Fransa ve İtalya’nın da desteğini alarak bu 

noktada süreci durdurmuştur.462 Buradan hareketle Konsey, AB tarafından belirlenen 

şartların ihlali veya muafiyetin kötüye kullanılması durumlarında geçici olarak vize 

serbestisi uygulamasını askıya alabilecek bir kontrol mekanizması talep etmiştir.463 

Başlangıçta Avrupa Parlamentosu’nun itirazıyla karşılaşan bu talep en nihayetinde 13 

Aralık 2016’da yürürlüğe girmiş, Mart 2017’de ise Gürcistan’a vize muafiyeti 

tanınmıştır. Haziran 2017’de vize muafiyeti tanınan Ukrayna için de benzer bir süreçten 

geçilmiştir.464   

 

1.1.2. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Karşı Vize Serbestisi ve Geri Kabul Politikası 

 

Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi süreci yukarıda da izah edildiği üzere geri kabul 

anlaşmasının imzalanmasını müteakip aynı gün imzalanan bir mutabakatla başlamıştır. 

AB vize muafiyetini, yasadışı göçle mücadelesinin dolayısıyla Birliği dışarıdan gelecek 

tehditlere karşı koruyabilmenin bir aracı olarak gördüğünden Türkiye ile arasındaki vize 

serbestisi diyaloğu da tıpkı muafiyet tanınan diğer ülkelerle yürütülen süreçler gibi geri 

kabul anlaşmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Her ne kadar vize serbestisi süreci 16 Aralık 

2013’de imzalanan mutabakatla başlamış olsa da taraflar arasındaki geri kabul 

anlaşmasının müzakereleri çok daha eskiye dayanmaktadır. Dolayısıyla, burada tarihi 

ilerlemeye sadık kalınarak öncelikle taraflar arasındaki geri kabul anlaşmasının, bu 

kapsamda AB’nin Türkiye’ye yönelik geri kabul politikasının üzerinde durulacak, 

 
of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requiremen 
(Georgia), 2016/0075 (COD), Brussels, (9 Mart 2016). 
462 Delcour, supra note 395. 
463 ibid. 
464 ibid. 
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tarihsel sürecin 16 Aralık 2013 gününe kadar getirilmesini takiben vize serbestisi süreci 

işlenecektir.  

 

1.1.2.1. Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşması 

 

Türkiye, komşusu olan ülkeler ve kendisini çevreleyen bölge coğrafyalarına nazaran 

ekonomik gelişmesinin belirli bir seviyeye ulaşması ve coğrafyasındaki ülkelerde 

yaşanan istikrarsızlıklara paralel olarak göç alan bir ülke konumuna gelmiştir.465 Ancak 

aynı zamanda, kendisine çektiği göç kadar hem kendi vatandaşlarından hem de kendisini 

geçiş yolu olarak kullanan üçüncü ülke vatandaşlarından, özellikle AB ülkelerine göç 

veren bir ülkede olmuştur.466 Bugün Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’la paylaştığı 

kara sınırı ve Yunanistan’la arasındaki Ege Denizi dolayısıyla Asya, Orta Doğu ve kimi 

Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için Avrupa’ya gidiş güzergahı oluşturmaktadır.467  

 

Bu özel konumu sebebiyle AB, sınırlarını yasadışı göç akımına karşı korumak ve bunu 

da sınırlarının ötesinde yapabilmek için Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kritik 

rolüne önem vermektedir.468 İşte bu sınır güvenliğinin sağlanabilmesi ve AB’ye Türkiye 

üzerinden yasa dışı göçmen akımının önlenebilmesi için, Türkiye vatandaşı olup AB 

ülkelerinde yasa dışı olarak bulunan veya yasal olarak bulunurken durumu sonradan 

yasadışı hale gelen kişilerle, Türkiye’yi transit ülke olarak kullanıp AB’ye iltica eden 

üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların Türkiye’ye iade edilebilmesi, böylece 

Türkiye’nin bir nevi tampon bölge konumuna getirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe 

 
465 Aksel, D. & Danış, D., Diverse Facets of Europeanization at the Iraqi-Turkish Border, Baklacıoğlu, N. 
& Özer, Y. (eds.), Migration, Asylum and Refugees in Turkey: Studies in the Control of Population at the 
Southeastern Borders of the EU, Edwin Mellen Press, (2014), sf. 273, 274. 
466 Saliji, supra note 399, sf. 59. 
467 FRONTEX, Migratory Map, bkz. https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/ ; IOM, 
Migration in Turkey, bkz. https://turkey.iom.int/migration-turkey  
468 Saliji, supra note 399, sf. 59. 
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ulaşabilmek içinse AB ve Türkiye arasında bir geri kabul anlaşması imzalanmasına 

yönelik süreç başlatılmıştır.  

 

Bu yöndeki ilk adım olarak Avrupa Komisyonu 4 Mart 2003’de Türkiye’ye AB ile bir 

geri kabul anlaşması akdetmesi önerisinde bulunmuştur.469 Takip eden 2005-2006 

döneminde taraflar arasında dört tur müzakereleri yapılan olası bir geri kabul anlaşmasına 

Türkiye çekinceyle yaklaşmıştır.470 Esasen 2005 yılıyla başlayan katılım müzakereleri 

çerçevesinde Türkiye zaten bir aday ülke olarak göçle ilgili mevzuatını ve uygulamalarını 

AB müktesebatına uyumlu hale getirme yükümlülüğü altına girmiştir.471 Ancak olası bir 

geri kabul anlaşması için Türkiye yalnızca kendi vatandaşı olan kişilerin geri kabulüne 

sıcak bakmış, kendisini transit ülke olarak kullanan üçüncü ülke vatandaşlarıyla 

vatansızların geri kabulü yükümlülüğünün böyle bir anlaşmada yer almasına tereddütle 

yaklaşmıştır.472 Yine de bu ihtimalin haiz olması durumunda AB’nin geri çevirdiği 

göçmenlerin toplanma noktası olacak bir ülke olmamak adına bu dönemde Türkiye, göç 

aldığı pek çok ülkeyle ikili geri kabul anlaşmaları akdetmeye başlatmıştır.473  

 

Bu noktada Türkiye’nin geri kabul anlaşmasını imzalamaya dair yaklaşımını değiştiren 

bir faktör olarak AB’nin Batı Balkan ülkeleriyle imzaladığı geri kabul anlaşmalarını 

takiben bu ülkelerle vize kolaylığı süreci başlatması ve en nihayetinde vize serbestisi 

tanınmış olması öne çıkmaktadır. Hâl böyleyken, AB’nin vize muafiyetini geri kabul 

anlaşmasının imzalanması ve etkili uygulanması şartıyla bir ödül olarak sunduğu 

ortamda, Türkiye kendisinin içinde bulunduğu ve benzer durumdaki diğer ülkelere 

nazaran adaletsiz olduğunu düşündüğü durumunu değiştirmek adına 2009 ve 2010 

 
469 Batır, supra note 401, sf. 596. 
470 ibid. 
471 Saliji, supra note 399, sf. 61. 
472 ibid. 
473 ibid. 
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senelerinde geri kabul anlaşmasının taslak metnini görüşüp 21 Haziran 2012’de Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne 

İlişkin Anlaşma (GKA) adıyla parafe etmiştir.474 Böylece nihayete erdirilen anlaşma 

metni son haliyle 16 Aralık 2013’de taraflarca imzalanmış, bir yıl sonra 1 Ekim 2014’de 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onaylamasıyla yürürlüğe girmiştir.475 

GKA’nın imzasıyla aynı gün Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi sürecini başlatan 

bir mutabakat metni de imzalanmış olup bu husus bir sonraki alt başlıkta detaylıca ele 

alınacaktır. Ancak madalyonun vize serbestisi yüzüne geçmezden evvel Türkiye ve AB 

arasındaki GKA’nın içeriğine bakmakta fayda vardır.  

 

GKA’nın yapılış amacını dibacesinde şu ifadelerle belirtilmektedir, “Bu Anlaşma 

vasıtasıyla ve karşılılık temelinde, Türkiye veya Avrupa Birliği Üye Devletleri’nden 

birinin topraklarına giriş, burada bulunma ya da ikamet etme koşullarını sağlamayan 

veya artık sağlamayan kişilerin kimliklerinin tespiti ile emniyetli ve düzenli bir şekilde 

geri dönüşleri için süratli ve etkin usuller geliştirmeyi ve söz konusu kişilerin transit 

geçişlerini işbirliği ruhu içinde kolaylaştırmayı …”476. Bu amaçla akdedilen GKA’yı 

Göçmen, bir yandan uluslararası bir anlaşma, diğer taraftansa ülkeden çıkarılma sürecinin 

son halkası olarak incelemektedir.477 Uluslararası bir anlaşma olma özelliği GKA’yı AB 

hukukunun ayrılmaz bir parçası yaparak birincil ve ikincil hukuk kaynaklarının arasında 

bir konuma taşımaktadır.478 Türk hukuku bakımındansa Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 90(5). maddesi uyarınca GKA bir uluslararası anlaşma olarak kanun 

 
474 Batır, supra note 401, sf. 596, 597. 
475 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin 
Anlaşma, (16 Aralık 2013). 25 Haziran 2014 tarih ve 6547 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunmuş 
olup 21 Temmuz 2014 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanması kararlaştırılmış ve 2 Ağustos 2014 tarih 
ve 29076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
476 Dibace, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne 
İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013).  
477 Göçmen, supra note 418, sf. 23. 
478 ibid. 
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hükmünde olup Türk hukukunun bir parçasıdır.479 Öte tarafta, geri kabul kavramının 

GKA’da “bu Anlaşmanın hükümleri uyarınca, Talep Eden Devlete yasadışı giriş 

yaparken, yasadışı orada bulunurken veya ikamet ederken yakalanan kişilerin (Talepte 

Bulunulan Devlet vatandaşları, üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişiler) Talep Eden 

Devlet tarafından transferi ve Talepte Bulunulan Devlet tarafından kabulü anlamına 

gelir”480 şeklinde tanımlanmasından ötürü GKA, bu kişilerin ülkeye giriş veya orda 

bulunmalarının ulusal hukukça yasadışı olarak tanımlanmasından sonra, ülkeden 

çıkarmanın nasıl yapılacağına dair düzenlemelerin son halkası mahiyetine 

kavuşmaktadır.481  

 

GKA’nın kapsamı ise, taraf devletlerden birinin ülkesine girme, orada bulunma veya 

ikamet şartlarını karşılamayan ya da sonradan karşılamayacak hale gelen kişiler olarak 

çizilmiştir.482 Bunlar taraf devlet vatandaşları olabileceği gibi, bir tarafı transit olarak 

kullanarak diğerine geçen üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişiler de olabilirler.483 

Ancak yasadışı göçmen kategorisindeki taraf devlet vatandaşının geri kabulü için bir 

zaman kısıtlaması getirilmemişken, üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar için 

bulundukları ülkedeki yasadışı durumları tespit edildiğinde talepte bulunulan devleti terk 

etmelerinin üzerinden beş yıl veya daha fazla süre geçtiyse bu kişiler GKA’nın kapsamı 

dışında kalmaktadırlar.484 Bunun tek istisnası, yine GKA’da sayılan ve kesin delil olarak 

kabul edilen belgelerle bu kişilerin geri kabulü için aranan şartların ortaya konmasıdır.485  

 

 
479 Madde 90(5), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, (18 Ekim 1982).  
480 Madde 1(n), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013).  
481 Göçmen, supra note 418, sf. 24. 
482 Madde 2(1), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
483 Göçmen, supra note 418, sf. 29. 
484 Madde 2(3), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
485 ibid. 
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GKA’nın bir parçası olarak taraf devlet vatandaşının geri kabulü nispeten anlaşmanın en 

sorunsuz halkası olmakla birlikte zaten daha önceki başlıklar altında ele alındığı üzere 

özünde uluslararası teamül hukukuna dayanan bir yükümlülüktür. GKA bu yükümlülüğe 

bir de uluslararası anlaşmalarda ahde vefa (pacta sund servanda) borcu eklemekte ama 

aynı zamanda vatandaş kavramının kimleri kapsayacağını belirleyerek geniş bir çerçeve 

çizmektedir. Buna göre, Türkiye, AB üye devletlerine girişi, orada ikameti veya bulunuşu 

yasadışı olan ya da sonradan yasadışı hale gelen mevcut vatandaşlarını geri kabulle 

yükümlüdür.486 Bunların yanında, AB üyesine girdikten sonra Türk vatandaşlığını 

kaybetmiş veya kendi isteğiyle feragat etmiş ama bulunduğu AB üyesi devletin 

vatandaşlığını kazanma yönünde bir vaatle de karşılaşmamış eski vatandaşlarını da geri 

kabulle yükümlüdür.487 Yine, vatandaşı olan ve AB üye devletinde girişi, bulunuşu veya 

ikameti yasa dışı olan kişinin reşit olmayan çocuklarını veya onların yasal vasini, eğer bu 

kişiler AB üyesi devlette müstakil bir ikamet hakkına sahip değilse doğum yerlerine veya 

vatandaşlıklarına bakmaksızın geri kabulle yükümlüdür.488 Son olarak Türkiye, bu 

kategorideki bir Türk vatandaşının bir başka ülkenin vatandaşı olan eşini, evliliklerinin 

Türk hukukunca tanınmadığı gösterilmedikçe ve bu eş Türkiye’ye giriş ve burada kalma 

hakkına haizse geri kabulle yükümlüdür.489 İşte vatandaş kavramını bu denli geniş 

yorumlayan GKA, karşılılık prensibi gereği aynı geri kabul yükümlülüğünü Türkiye’ye 

girişi, burada ikameti veya bulunuşu yasadışı olan ya da sonradan yasadışı hale gelen AB 

üye devleti vatandaşları ve yukarıda sayılan yakınları için AB’ye de yüklemektedir.490  

 

 
486 Madde 3(1), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
487 Madde 3(3), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
488 Madde 3(2), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
489 ibid. 
490 Madde 5, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne 
İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
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GKA’nın taraflar için üzerinde anlaşması ve uygulamaya koyması zor tarafını üçüncü 

ülke vatandaşları ve vatansızların geri kabulü oluşturmaktadır. Nitekim, önceki 

başlıklarda ele alındığı üzere bu hususta devletler için bir uluslararası hukuk yükümlülüğü 

bulunmamakta olup GKA ile sözleşmesel bir yükümlülük oluşturulmakta bu da çoğu 

zaman yerine getirme noktasında isteksizliğe sebep olmaktadır.491 Ancak bir sözleşme 

yükümlülüğü olarak GKA, taraflardan birini transit olarak kullanıp diğerine geçen ve 

vardığı ülkeye girişi, orada bulunması veya ikameti yasadışı olan ya da sonradan yasadışı 

hale gelen üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansızların talepte bulunulan devletçe geri 

kabulünü düzenlemektedir.492 Bu noktada bu kişiler üç halden birine girmelidirler. 

Bunlardan ilki, Türkiye’nin verdiği bir vizeye haiz olup Türkiye üzerinden AB üye 

devletlerine gidilmiş olması, ikincisi, Türkiye’nin verdiği bir ikamet iznine haiz olunması 

ve üçüncüsü, kişinin Türkiye’de kaldıktan sonra veya Türkiye’yi transit geçiş noktası 

olarak kullanıp AB üyesi devlete doğrudan ve yasadışı bir yolla giriş yapmış olmasıdır.493 

Ancak üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişinin vaziyeti bu üç durumdan birine girse 

bile bazı hallerde Türkiye için geri kabul yükümlülüğü doğmamaktadır. Bunlar, kişinin 

AB üyesi devlete gidişte Türkiye’nin bir havalimanını sadece aktarma noktası olarak 

kullanmış olması, kişinin talep eden AB üyesi devlete vizesiz giriş hakkına haiz olması 

veya AB üyesi devletin bu kişiye ülkesine girişte kullanması için vize veya ülkesine giriş 

öncesi ya da sonrasında ikamet izni vermesi ve Türkiye tarafından aynı kişi için 

düzenlenmiş daha uzun geçerliliği olan bir vize veya ikamet izninin olmaması 

halleridir.494 Üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların geri kabulüne dair bu 

düzenlemeler aynı şekilde AB üzerinden Türkiye’ye girişi, burada bulunuşu veya ikameti 

 
491 Göçmen, supra note 418, sf. 37, 38. 
492 ibid., sf. 33. 
493 Madde 4(1), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
494 Madde 4(2), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
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yasadışı olan ya da sonradan yasadışı hale gelenler için de AB’nin geri kabul 

yükümlülüğü olarak geçerlidir.495  

 

Üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların geri kabulü yukarıda değinildiği üzere 

Türkiye’nin AB ile bir geri kabul anlaşması imzalamakta çekingen davranmasının altında 

yatan en önemli faktör olmuştur. Bunun başlıca sebebi, her ne kadar GKA’nın metni 

uyarınca ortada hukuken karşılıklı bir yükümlülük olsa da uygulamada taraflar arasında 

bir eşitsizliğin olduğu gerçeğidir.496 Zira, Türkiye üzerinden AB üye devletlerine yasadışı 

ilticada bulunan üçüncü ülke vatandaşı ve vatansız kişi sayısı AB üzerinden Türkiye’ye 

gelenlere oranla bir hayli fazla olup tüm düzenlemeleriyle hayata geçen bir GKA’nın 

Türkiye’yi AB’nin yasadışı göçe karşı tampon bölgesi ve göçmen deposu haline 

döndürmesi endişesi mevcuttur.497 İşte bu sebeple Türkiye, daha GKA’nın müzakereleri 

sürerken pek çok ülkeyle ikili geri kabul anlaşmaları imzalamış böylece AB üzerinden 

kendisine gelecek üçüncü ülke vatandaşlarını ve vatansızları Türkiye’ye gelmek için 

kullandıkları transit geçiş ülkelerine veya köken devletlerine iade edebilmeyi 

amaçlamıştır.498 Ancak uluslararası politiğin realitesinde eli AB kadar güçlü olmayan 

Türkiye bu noktada istediği sonuca ulaşamayarak kendisine iade edilen yasadışı 

göçmenlerin mali ve toplumsal yükü altında kalma endişesi gütmektedir.499 Bu noktada 

maliyet Türkiye için bir başka endişe konusu oluşturmakla birlikte AB, teknik yardım adı 

altında GKA’nın uygulanmasının yaratacağı yükü karşılayabilmek için Türkiye’ye mali 

kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştur.500 Bu çalışmanın yazıldığı zaman itibariyle 

 
495 Madde 6, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne 
İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
496 Özcan, M. et al., Türkiye – AB İlişkilerinde Geri Kabul: Hangi Şartlarda?, Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Kurumu, 10-02, (2010), sf. 3 cited in Göçmen, supra note 418, sf. 37. 
497 ibid., sf. 4, cited in Göçmen, supra note 418, sf. 38. 
498 Saliji, supra note 399, sf. 61. 
499 Özcan, supra note 496, sf. 14, cited in Göçmen, supra note 418, sf. 38. 
500 Madde 23, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
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GKA tüm yönleriyle henüz uygulamaya konmadığından, AB’nin bu taahhüdünü ne kadar 

yerine getireceği ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı değerlendirilebilecektir.  

 

Yine altı çizilmesi gereken bir başka önemli husus ise müzakereler esnasında Türkiye’nin 

talebi doğrultusunda GKA’nın AB’de bulunan Türk vatandaşlarının ortaklık hukukundan 

doğan haklarına halel getirmemesi olmuştur.501 Bu sebeple anlaşmanın dibacesinde 

taraflar arasındaki geri kabul anlaşmasının, AA’nın, ek protokollerinin ve OK 

kararlarının hükümlerine ve ilgili ABAD içtihadına halel getirmeyeceği belirtilmiştir.502 

Yine, GKA’nın 18(2). maddesinde taraflar bu anlaşmanın, AB üye devletlerinde ikamet 

etmekte ve çalışmakta olan Türk vatandaşlarının ortaklık hukukundan doğan haklarına 

saygılı olacağını kararlaştırmıştır.503  

 

Bu düzenlemelerle GKA, Türkiye ve AB arasında 16 Aralık 2013’de imzalanmıştır. 

GKA, Türkiye ülkesi ile Danimarka dışındaki tüm AB ülkeleri için geçerli olup İrlanda 

ve GKA imzalandığında henüz AB’den ayrılmamış olan Birleşik Krallık kendilerinin 

talep etmesi halinde onlar için de geçerli olacaktır.504 Ayrıca AB üye devleti olmayıp 

Schengen bölgesinde bulunan İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ile Türkiye 

arasında ikili geri kabul anlaşmaları imzalanması da uygun görülmektedir.505 Bunlardan 

Norveç ile Türkiye arasında bir geri kabul anlaşması imzalanmıştır.506  

 

 
501 Batır, supra note 401, sf. 597. 
502 Dibace, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne 
İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
503 Madde 18(2), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
504 Dibace ve Madde 22, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
505 Ekli Bildiriler, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
506 Sethurupan, N., Readmission Agreement with Turkey, Norway News, (4 Haziran 2016), bkz. 
http://www.norwaynews.com/readmission-agreement-with-turkey/  
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GKA, onay süreci tamamlandıktan sonra 1 Ekim 2014’de yürürlüğe girmiştir. Ancak bu 

yürürlük GKA’da yer alan vatandaşların geri kabulüne yönelik düzenlemeler için 

geçerlidir.507 Ayrıca Türkiye ile arasında o tarihte ikili bir geri kabul anlaşması olan 

üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar için de yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.508 

Fakat geri kalan tüm üçüncü ülke vatandaşlarıyla vatansızlar için GKA kendi yürürlük 

tarihinden sonra üç yıllık bir süre öngörmüştür.509 Öyleyse Türkiye’nin bu kişilerin geri 

kabulüne dair yükümlülükleri GKA’ya göre 1 Ekim 2017 tarihinde başlamıştır fakat 

uygulamada henüz bir karşılığı olmamıştır. Nihayetinde, aradaki bu üç yıllık süre zarfında 

üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar için Türkiye ile AB üyesi devletler arasında yer 

alan ikili geri kabul anlaşmaları uygulama alanı bulabilmişlerdir.510 GKA, süresiz bir 

anlaşma olarak tasarlanmasına rağmen, akit taraflardan birinin diğerine resmi bir 

bildirimde bulunmasını takip eden altıncı ayın sonunda feshedilebilmektedir.511    

 

1.1.2.2. Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Vize Serbestisi Süreci 

 

1963 yılında imzalanan AA’dan bu yana AB ile elli yedi yıllık bir ortaklık ilişkisi yürüten 

ve 1999 Helsinki Zirvesi’nden bu yana yirmi bir yıldır aday ülke statüsünde olan Türkiye, 

AB tarihinde bu statülere sahip olup da henüz vatandaşları için vize muafiyeti tanınmamış 

tek ülkedir.512 Çalışmanın ilk bölümünde detaylıca ele alındığı üzere ortaklık hukuku 

temelinde bazı ekonomik faaliyet kategorilerine giren Türk vatandaşlarının belirli 

dönemlerde kendilerine vize uygulamayan AB üye devletlerine bugün de vizesiz seyahat 

edebilme durumları ABAD içtihatlarıyla onaylanmasına rağmen bunun uygulamada ne 

 
507 Göçmen, supra note 418, sf. 75. 
508 ibid. 
509 Madde 24(3), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
510 ibid. 
511 Madde 24(4) ve 24(5), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin 
Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
512 Ekinci, supra note 397, sf. 16. 
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kadar gerçekleştirildiği tartışmalıdır. Kaldı ki, standstill hükümlerinden kaynaklanacak 

bu yönde olası bir vizesiz seyahat uygulaması AB’nin diğer aday ülkeleri için tam 

üyelikten önce tanıdığı vize muafiyetinden oldukça farklı ve hem kişi hem konu 

bakımından kısıtlı olacaktır.  

 

Böyle bir ortamda Türkiye, AB’nin Batı Balkan ve Doğu Ortaklığı ülkeleriyle geri kabul 

anlaşmaları imzalanmasını müteakip vize kolaylığı sürecine girdiğini ve bunun bu 

ülkelere vize muafiyeti tanınmasıyla nihayete erdiğini gözlemleyerek yukarıda değinilen 

tüm endişelerine rağmen vatandaşları için vize muafiyetine erişimin bir aracı olarak AB 

ile GKA’yı imzalamıştır.513 Ancak kendisinin AB ile arasındaki uzun süreli ortaklık 

ilişkisi ve aday ülke statüsü sebebiyle diğer ülkelerle olduğu gibi önce geri kabul 

anlaşmasının imzalanıp uygulanması, onu takiben bir vize kolaylığı süreci ve en 

nihayetinde vize muafiyeti süreci gibi kademeli bir ilerleme yerine doğrudan GKA ile 

paralel yürüyecek bir vize serbestisi süreci talep etmiştir.514  

 

Taraflar arasında geri kabul anlaşmasının parafe edildiği 21 Haziran 2012 tarihinde 

Konsey, Komisyonu’nu, geri kabul anlaşmasının imzalanmasına paralel olarak 

Türkiye’yle iş birliği çerçevesinde kademeli ve uzun vadeli bir perspektifle vize serbestisi 

görüşmelerini başlatmaya çağırmıştır.515 Yine aynı kararında Konsey, bu sürecin bir 

eylem planına dayanarak performans temelinde kurulmasını ve Türkiye’nin AB ve üye 

devletlerine karşı olan gerekliliklerini etkili ve devamlı uygulaması şartına bağlı olmasını 

öngörmüştür.516 Konsey’e göre bu gereklilikler her şeyden önce geri kabul anlaşmasının 

 
513 Wolff, S., The Politics of Negotiating EU Readmission Agreements: Insights from Morocco and Turkey, 
European Journal of Migration and Law Vol. 16, Sayı 1, (2014), sf. 86 cited in Saliji, supra note 399, sf. 
62. 
514 Nas, supra note 393, sf. 171. 
515 Council of the European Union, Council conclusions on developing cooperation with Turkey in the 
areas of Justice and Home Affairs, Luxembourg, (21 Haziran 2012), para. 8. 
516 ibid. 
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etkili ve tam olarak uygulanmasını, adalet ve içişleri alanlarında üye devletlerle iş 

birliğini, daha başarılı bir göç yönetimini ve özellikle vize konularında AB mevzuatıyla 

uyumlaşmayı içermelidir.517  

 

Bu yetkiyle Komisyon, taraflar arasında geri kabul anlaşmasının imzalandığı 16 Aralık 

2013’de Türkiye ile AB arasında vize serbestisi diyaloğunu resmen başlatan bir 

mutabakat zaptını da Türk tarafıyla birlikte imzalamıştır.518 Böylece başlayan vize 

serbestisi diyaloğuna dair Komisyon, Türkiye’nin bu süreci tamamlamak için yerine 

getirmesi gereken şartlardan oluşan bir yol haritası hazırlayıp Türk tarafına yine aynı 

tarihte sunmuştur.519  

 

Vize Serbestisi Yol Haritası (VSYH), Türkiye’nin yerine getirmesi gereken dört başlık 

altında toplam yetmiş iki kriterden oluşmaktadır.520 Bu kriterlerin sınıflandırıldığı 

başlıklar sırasıyla Belge Güvenliği, Göç ve Sınır Yönetimi, Kamu Düzeni ve Güvenliği 

ve Temel Haklardır.521 Söz konusu başlıklar altında sıralanan toplam yetmiş iki kritere ek 

olarak AB, vize serbestisinin sağlanabilmesi için Türkiye’nin imzalanmış geri kabul 

anlaşmasını tam olarak uygulamasını da şart koşmaktadır.522  

 

Türkiye’nin, bilhassa tam üyeliğe aday ülke pozisyonun getirdiği özel durumuna 

dayanarak VSYH’nin hazırlanması sürecinde, kriterlere dair belirtmiş olduğu 

çekincelerinin, daha önce AB’nin parçası olduğu hiçbir vize serbestisi diyaloğu sürecinde 

görülmemiş bir şekilde VSYH’ye ‘meşruhat’, yani açıklama adı altında yansıtıldığının 

 
517 ibid. 
518 Ekinci, supra note 397, sf. 18. 
519 ibid., sf. 37. 
520 Annotated Roadmap Towards A Visa-Free Regime With Turkey (Rev.1), (12 Temmuz 2013), bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/data/agreed%20minutes%20ve%20annotated%20roadmap.pdf  
521 ibid. 
522 ibid. 
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belirtilmesi bu noktada önemlidir.523 Burada sadece belirtilmekle yetinilen bu 

meşruhatların neler olduğu yetmiş iki kriterin detaylıca ele alınacağı bir sonraki başlıkta 

örneklerle tartışılacaktır.  

 

AB’nin vize serbestisi süreçlerindeki genel tutumu gereği süreç üzerindeki denetiminin 

sağlanması ve gerekli şartların yerine getirildiğini düşündüğü noktada sürecin bir sonraki 

basamağa taşınması için vize muafiyeti tanınan diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile 

arasındaki süreçte de Avrupa Komisyonu değerlendirmelerde bulunmuştur. Keza VSYH 

gereği de Komisyon, Türkiye’nin bu süreçte talep edilen kriterleri yerine getirmesine dair 

performansının ele alındığı düzenli raporlar hazırlamak ve bunları Konsey ile Avrupa 

Parlamentosu’na sunmakla görevlendirilmiştir.524 

 

Bu raporlardan ilki, 20 Ekim 2014’de yayınlanmış ve göç yönetimi ve kamu düzeni ve 

güvenliği başlığı altındaki kriterleri özellikle vurgulayarak, Türkiye’nin henüz yerine 

getirmesi gereken çok reform olduğunu göstermiştir.525 Takip eden sene Komisyonca 

vize serbestisi diyaloğu kapsamında bir değerlendirme raporu yayınlanmasa da 10 Kasım 

2015 tarihli Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerinin değerlendirildiği 2015 yılı ilerleme 

raporunda bu konuya da değinilmiş, 2015 yılında Türkiye’nin içinden geçtiği zorlayıcı 

şartlara rağmen kriterleri sağlamak adına kat ettiği yol övülürken yine de yerine 

getirilmesi gereken kriter sayısının fazlalığı dikkat çekmiştir.526  

 

 
523 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, (Aralık 2015), sf. 
7, 8.  
524 ibid. 
525 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 
progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap, Brussels, (20 Ekim 
2014).  
526 European Commission, Turkey 2015 Report, Brussels, (10 Kasım 2015), sf. 63, 71, 86. 



  

 

124 
 

 

Aynı sene, 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen AB-Türkiye Zirvesi’nin sonuç 

bildirgesinde AB’nin, Türkiye’nin VSYH’deki kriterlerin yerine getirilmesinin 

hızlandırılmasına dair kararlığından memnun olduğu ve Komisyon’un bu konudaki ikinci 

değerlendirme raporunu Mart 2016’da sunacağı belirtilmiştir.527 Ayrıca, Komisyon’un 

üçüncü değerlendirme raporunu vize serbestisi sürecini tamamlayacak bir görüşle 2016 

sonbaharında sunması ve VSYH’deki kriterlerin karşılanmasıyla Türk vatandaşları için 

Schengen devletlerine kısa süreli girişlerde vizenin Ekim 2016 itibariyle kaldırılacağı 

belirtilmiştir.528  Fakat aynı zirve sonuç bildirgesinde, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi 

için, normalde GKA gereği üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızları 1 Ekim 2017’de geri 

kabule başlayacak Türkiye’nin GKA’yı bu kişilerin geri kabulünü de içerecek şekilde 

tümüyle Haziran 2016’dan itibaren uygulaması da bir ön şart olarak kararlaştırılmıştır.529 

Böylece AB’nin vize muafiyetini GKA’nın tümüyle uygulanıyor oluşundan önce 

sağlamama stratejisi bir kez daha ortaya konmuştur.  

 

Nitekim bunu takip eden 15 Aralık 2015’de Konsey’in aday ülkelere dair yayınladığı 

değerlendirmelerinde, 29 Kasım 2015 tarihli zirvenin sonucu olumlu karşılanırken 

Türkiye’nin bu süreçte özellikle geri kabule dair iki hususu yerine getirmesi beklendiği 

belirtilmiştir.530 Bunlardan ilki, Türkiye’nin AB üye devletleriyle ikili bazda imzaladığı 

geri kabul anlaşmalarının etkili bir şekilde uygulanması ve ikincisi, AB ile imzaladığı 

GKA’nın tüm üye devletler için (bir AB üye devleti olarak Türkiye’nin tanımadığı Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de dahil) geçerli olacak şekilde tam olarak 

uygulanmasıdır.531 Bu hususlardan ikincisi Türkiye’nin VSYH’ye koyduğu 

meşruhatlardan Schengen bölgesine taraf olmayan AB üye devletleri için geri kabul 

 
527 Meeting of heads of state or government with Turkey, EU-Turkey statement, (29 Kasım 2015), para. 5. 
528 ibid. 
529 ibid. 
530 Ekinci, supra note 397, sf. 42. 
531 ibid. 
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anlaşmasının yalnızca bu devletler tarafından Türkiye’ye uygulanan vizelerin 

kaldırılmasıyla uygulanacağı meşruhatının yok sayıldığı ve Türkiye’nin GKRY’yi, 

Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla adanın temsilcisi olarak tanımasına dair zora sokulduğu 

tartışmalarını beraberinde getirmiştir.532  

 

29 Kasım 2015 zirvesinin sonuç bildirisinde belirtildiği gibi Avrupa Komisyonu’nun vize 

serbestisi sürecine dair ikinci değerlendirme raporu 4 Mart 2016 tarihinde yayınlanmıştır. 

Bu rapor sonucunda Türkiye’nin istenen yetmiş iki kriterden altmış ikisini kısmen veya 

tamamen karşıladığı ortaya konmuştur.533 Oluşan bu olumlu atmosferde toplanan 18 Mart 

2016 tarihli AB-Türkiye Zirvesi’nin sonuç bildirisinde Türkiye’nin tüm kriterleri yerine 

getirmesi halinde vizenin önceki hedef olan Ekim 2016’dan öne çekilerek Haziran 2016 

itibariyle kaldırılacağı duyurulmuştur.534 Bu bildirgeden sonra Türkiye kriterleri yerine 

getirmek noktasındaki reformlarına devam ederken Avrupa Komisyonu, 20 Nisan 2016 

tarihinde yayınladığı bir değerlendirmede, 4 Mayıs 2016 tarihli üçüncü ve planlandığı 

üzere son raporu öncesi Türkiye’nin dokuz alanda gerekli değişiklikleri ivedilikle hayata 

geçirmesini talep etmiştir.535 Bunlardan bazıları gerçekleştirilirken geri kalanları 

hakkında bir ilerleme kaydedilememiş ve Komisyon’un 4 Mayıs 2016 tarihli vize 

serbestisi sürecindeki üçüncü ve son değerlendirme raporu bu eksiklikler altında 

yayınlanmıştır.  

 

 
532 ibid. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu çalışmanın yazıldığı tarih itibariyle her ne kadar AB üye devleti 
olsa da henüz Schengen bölgesine dahil değildir. Ancak bu ülkeye yapılacak kısa süreli girişlere dair vize 
rejimi 2018/1806 sayılı tüzüğe tabidir.  
533 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 
Second Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap, 
Brussels, (4 Mart 2016); Ekinci, supra note 397, sf. 43.  
534 EU-Turkey statement, (18 Mart 2016), para. 5.  
535 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
European Council and the Council, First Report on the progress made in the implementation of the EU-
Turkey Statement, Brussels, (20 Nisan 2016), sf. 8, 9.  
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Son raporuyla Komisyon, Türkiye’nin çok kısa sürede vize serbestisine yönelik 

gerçekleştirdiği reformları takdirle karşılayarak Türkiye’nin ilerleyişindeki bu kararlığın 

kalan yedi kriterin bir an önce gerçekleştirileceği konusunda Komisyon’da bir kanaat 

yarattığını belirtmiştir.536 Bu kanaat çerçevesinde Komisyon, daha evvel 18 Mart 2016 

zirve sonuç bildirgesinde kararlaştırıldığı üzere Konsey ve Avrupa Parlamentosu’na 

olağan yasama usulüyle karar alınarak 539/2001 sayılı Konsey tüzüğünü (bugün artık 

2018/1806 sayılı tüzük) değiştirip Türkiye’yi vize istenmeyen ülkeler listesine almalarına 

dair teklifini sunmuştur.537 Konsey ve Parlamento’nun söz konusu teklifi gündemlerine 

almalarına kadar geçecek sürede de Türkiye’den kalan yedi kriteri ivedilikle yerine 

getirmesini talep etmiştir.538 Her ne kadar bu yedi kriter bir sonraki alt başlıkta detaylıca 

incelenecek olsa da olayların tarihi akışı için bu noktada içlerinden bir tanesine değinmek 

gerekmektedir. Kalan kriterlerden ikisi teknik düzenlemeler ve beşi yasal değişiklikler 

gerektirecek şekilde olup bu beşli içinde bugüne kadar en fazla tartışma konusu yapılanı 

Türkiye’nin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda bulunan terör tanımının 

Konsey’in 2002/475/JHA sayılı Çerçeve Kararı’ndaki düzenlemelere uyumlu hale 

getirilmesidir.539  

 

Talep edildiği dönem ülkenin içinden geçmekte olduğu teröre karşı mücadele atmosferi 

sebebiyle Türkiye’nin yerine getirmediği bu kriteri özellikle vurgulayarak, Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey, söz konusu yedi kriter tümüyle yerine getirilmedikçe 539/2001 

sayılı Konsey tüzüğünün değiştirilmesine dair Avrupa Komisyonu teklifini gündemlerine 

almayacaklarını belirtmişlerdir.540  

 
536 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Third 
Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap, Brussels, (4 
Mayıs 2016), sf. 10.  
537 ibid. 
538 ibid. 
539 ibid; Ceran, supra note 16, sf. 11. 
540 Ekinci, supra note 397, sf. 46. 
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Böylece 2012 senesinde Komisyon’un yetkilendirilmesiyle filizlenen Türkiye ve AB 

arasında vizelerin serbestleştirilmesi süreci tıkanarak bu tezin yazıldığı günkü haline 

gelmiştir. 2016 yılından bu yana her iki tarafta da tabiri caizse bir iştah eksikliği 

gözlemlenmiş ve özellikle ilişkilerin sorunlu bir sürece girmesiyle vize serbestisi 

diyaloğu rafa kaldırılmıştır. Bugün gelinen noktada 17 Eylül 2019 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki 

süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin 

karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından 

karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması”541 

yönünde bir gereklilik arz edilmiş olup kalan kriterlerin tamamlanması için çalışmalara 

kaldığı yerden devam edilmektedir.  

 

1.2. Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Vize Serbestisi Yol Haritası 

 

Çalışmamızın bu başlığı altında, Avrupa Komisyonu’nun 16 Aralık 2013’de Türkiye’ye 

sunduğu ve vize muafiyetinin sağlanabilmesi için karşılanmasını talep ettiği yetmiş iki 

kriterden oluşan VSYH, Türkiye’nin bu belgeye cevaben ilettiği meşruhatlarla birlikte 

incelenecek ve bu yol haritasından bugün itibariyle geriye kalan kriterler ele alınacaktır. 

Bunun için, öncelikle AB’nin vize serbestisi süreçlerinde kullandığı yol haritalarının 

niteliği genel olarak değerlendirilecek olup Türkiye’ye sunduğu VSYH bu 

değerlendirmeyi takiben incelencektir. Bunu, bugün gelinen noktada geriye kalan 

kriterlerin incelenmesi takip edecek olup bu kriterlerden GKA’nın tümüyle yürürlüğe 

sokulması taraflar arasındaki vize serbestisi sürecinde taşıdığı ağırlık gereği ayrı bir alt 

 
541 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 2019/19, (17 Eylül 2019), 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/CumhurbaskanligiGenelgeleri/20190918-
19.pdf  
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başlıkta ele alınacaktır. GKA’nın tümüyle yürürlüğe girmesi dışındaki kriterler ise ayrıca 

inceleneceklerdir. 

 

1.2.1. Genel Olarak  

 

AB, vize serbestisi politikasını, Birliğe aday veya komşu olarak, yakın bir ilişki gözetmek 

isteyen ülkelerde istediği ulusal değişiklerin gerçekleştirilmesine yönelik bir koz olarak 

kullanmaktadır. Bu politika, bir yanda Birliğin olası dış tehditlerden korunması amacını 

güden güvenlikçi bir bakış açısı, öte tarafta Birliğin norm koyucu bir aktör olarak 

uluslararası camiadaki rolü gereği benimsediği değerleri yaymaya yönelik bir bakış açısı 

tarafından şekillenmektedir.542 Kimi yazarlara göre bu iki faktör çoğu zaman birbirleriyle 

çelişir haldedir.543 

 

Freyburg’e göre, AB’nin kendi değerlerini yaymaya yönelik norm koyucu bakış açısı, 

vize muafiyeti için demokratik yönetim ilkelerinin ulusal mevzuatlarda yer edinmesini 

şart koşarak dolaylı yoldan demokratikleşme süreçlerini teşvik etmektedir.544 Buradaki 

demokratik yönetim ilkeleri, zaten çoğu uluslararası anlaşmalarda yer edinmiş olan, insan 

hakları merkezli bir yaklaşımın vize serbestisi kriterlerine yansıtılmasındır. 545 

 

1990’larda dönemin aday ülke statüsündeki Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik 

başlatılan ve vize muafiyeti politikasının ilk örneğini teşkil eden süreçte AB, hukuk 

devletinin ve yargı organlarının etkili çalışmasını sağlayacak nispeten geniş konseptte 

 
542 AB’nin norm koyucu aktör olarak yerine dair bir inceleme için bkz. Manners, I., Normative Power 
Europe: A Contradiction in Terms?, JCMS Vol. 40, No. 2, (2002). 
543 Leonard, S., Values vs. Security? A Human Security Perspective on the ENP, Balzac, T. (ed.), The 
External Dimension of Justice and Home Affairs: Governance, Neighbours, Security, Palgrave Macmillan, 
(2009) cited in Delcour, supra note 395. 
544 Freyburg, T. et al., Democracy promotion through functional cooperation? The case of the European 
Neighbourhood Policy, Democratization, Vol. 18, No. 4, (Ağustos, 2011), sf. 1045. 
545 ibid., sf. 1036. 
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reform taleplerinden ileri gitmemişken, bu kriterler 2000’lerle birlikte hem daha detaylı 

hale gelmiş hem de sayıca artmıştır.546 Vize serbestisi süreci Doğu Ortaklığı ülkelerine 

genişletildiğinde karşılanması gereken kriterler, içerisinde göç mevzuatı, kişisel verilerin 

korunması, yolsuzlukla mücadele gibi hem hukuk devleti ilkelerinin hem de insan 

haklarına dair çok sayıda talebin yer aldığı dört başlıktan oluşturulmuştur.547 Bu noktada 

insan haklarının kriterlerdeki ağırlığına örnek olarak vize muafiyeti uygulanacak 

ülkelerin gümrük memurlarını ve sınır muhafızlarını sığınmacılık prosedürleri ve insan 

hakları alanlarında eğitmesi şartı veya ulusal mevzuatlarını ve kurumlarını AB’nin 

sığınmacılık politikası uyarınca konsolide ederek sığınmacılık statüsünün 

belirlenebilmesi için adli makamlara etkili erişim dahil temel hakların korunmasının 

eklenmesi şartı gösterilebilir.548 Vize muafiyeti kriterlerinin yerine getirilip 

getirilmediğine dair Avrupa Komisyonunca yapılan değerlendirmelere Doğu Ortaklığı 

ülkelerinin muafiyet süreçleriyle birlikte insan haklarına dair kriterler de eklenmiş, 

böylece AB’nin demokratik prensipleri vize muafiyeti politikasıyla yaymaya çalışması 

vurgusu daha da güçlenmiştir.549  

 

Öte tarafta, Wolff, Mounier ve Wichmann, AB’nin üçüncü ülkelerle vize muafiyeti çatısı 

altında iş birliği yürütmesini sağlayan temel sebebin Birliğin iç güvenliğini dış 

tehditlerden korumak olduğunu öne sürmüşlerdir.550 Bunun bir sonucu olarak güvenlik 

odaklı kriterler AB’nin yürüttüğü vize serbestisi süreçlerinde öne çıkmaktadır. Bu 

kriterlerin başında taraflar arasında bir geri kabul anlaşması imzalanması ve etkili bir 

şekilde uygulamaya konması gelmekte olup buna ek olarak AB standartlarında 

biyometrik pasaportların kullanıma sokulması, yine AB’nin göç ve sınır güvenliği 

 
546 Delcour, supra note 395. 
547 ibid. 
548 ibid. 
549 ibid. 
550 Wolff, S., Wichmann, N. & Mounier, G., The External Dimension of Justice and Home Affairs: A 
Different Security Agenda for the EU?, European Integration, Vol. 31, No. 1, (Ocak 2009), sf. 12-13. 
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standartlarına uygun ulusal mevzuatların yürürlüğe sokulması gibi şartlar da öne 

sürülmektedir.551  

 

Bazı yazarlara göre, AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı vize serbestisi anlaşmalarında 

yer alan göçle alakadar bu şartlar Birliğin ilticayı kontrol faaliyetlerini haricileştirerek 

kendi göç rejimini Birlik dışına çıkarmaktadır.552 Bunun bir sonucu olarak AB’yi 

çevreleyen komşu ve bölge ülkeler bir nevi güvenli bölgeye dönüşmekte ve yasadışı 

göçmenleri ayıklayan bir filtre ve sınırları geçmeyi başaranlarınsa iade edileceği bir alan 

görevi üstlenmektedirler.553  

 

Öyleyse AB, vize serbestisi çerçevesinde demokratik yönetim ve hukuk devleti ilkelerini 

güvenlik endişelerini karşılamak adına kullanmaktadır. Böylece hem kendi dış 

sınırlarının etkili bir şekilde korunmasını hem de vize muafiyeti tanıyacağı üçüncü 

ülkelerin dış sınırlarının korunmasını göz önünde bulunduran AB bu yolla bilhassa 

yasadışı göç dalgalarını önlemeyi hedeflemekte, vize serbestisini ise bu amaç uğruna bir 

koz olarak kullanmaktadır.  

 

İşte, 16 Aralık 2013 tarihinde AB ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zaptıyla 

başlayan AB’nin Türkiye ile olan vize serbestisi diyaloğu yine aynı gün Avrupa 

Komisyonu’nun Türkiye’ye sunduğu ve sürecin başarıya ulaşması için karşılanmasını 

talep ettiği kriterlerden oluşan bir yol haritasıyla şekillenmektedir. VSYH, Türkiye’nin 

yerine getirmesi gereken dört başlık altında toplam yetmiş iki kriterden oluşmaktadır.554 

 
551 Bu kriterlerin yer aldığı bir örnek olarak Türkiye ile yürütülmekte olan vize serbestisi sürecinin 
çerçevesini oluşturan Vize Serbestisi Yol Haritası gösterilebilir, bkz. Annotated Roadmap Towards A Visa-
Free Regime With Turkey (Rev.1), (12 Temmuz 2013), bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/data/agreed%20minutes%20ve%20annotated%20roadmap.pdf 
552 Lavenex & Uçarer, supra note 409, sf. 216. 
553 Delcour, supra note 395. 
554 Annotated Roadmap Towards A Visa-Free Regime With Turkey (Rev.1), (12 Temmuz 2013), bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/data/agreed%20minutes%20ve%20annotated%20roadmap.pdf  
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Bu kriterlerin sınıflandırıldığı başlıklar sırasıyla Belge Güvenliği, Göç ve Sınır Yönetimi, 

Kamu Düzeni ve Güvenliği ve Temel Haklardır.555  

 

Bu kriterler yukarıda izah olunduğu üzere AB’nin 1990’ların sonundaki ilk vize muafiyeti 

dalgasından günümüze kademeli olarak gelişen politikası ışığında bir yandan insan 

hakları odağında demokratik yönetim ve hukuk devleti ilkeleriyle ilişkiliyken esas olarak 

AB’nin sınır güvenliği ve yasadışı göçle mücadeleye dönük adımlarından oluşmaktadır. 

Bunların başındaysa, dört başlık altındaki yetmiş iki kritere ek olarak, mutabakatla aynı 

tarihte imzalanan GKA’nın üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların geri kabulünü de 

içerecek şekilde tümüyle yürürlüğe girmesi ve etkili olarak uygulanması gelmektedir.556   

 

Türkiye, bilhassa tam üyeliğe aday ülke pozisyonun getirdiği özel durumuna dayanarak 

VSYH’nin kendisine iletilmesini takiben, bazı kriterlere dair çekinceler belirtmiş ve daha 

önce AB’nin parçası olduğu hiçbir vize serbestisi diyaloğu sürecinde görülmemiş bir 

şekilde bu çekinceler VSYH’ye ‘meşruhat’, yani açıklama adı altında yansıtılmıştır.557 

Bu sebepten ötürü, söz konusu yol haritasına Meşruhatlı Vize Serbestisi Yol Haritası da 

denmektedir. Sayıca pek çok olan bu meşruhatlardan öne çıkan başlıcalarına göre,  

 

• Türkiye, vize diyaloğu sürecinin Avrupa Birliğince adil, formaliteden olmayan ve 

sonuç temelli bir tutumla Türkiye’nin yerine getirdiği tüm ilerlemenin dikkate 

alınacağı ve vize serbestisi sürecinin haklı sebeplere dayanmaksızın 

uzatılmayacağını beklemektedir. 

• Geri kabul anlaşmasının üçüncü ülke vatandaşları için de yürürlüğe girmesiyle eş 

zamanlı olarak AB makamları 2001/539 sayılı Konsey tüzüğünde Türkiye’ye vize 

 
555 ibid. 
556 ibid. 
557 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, (Aralık 2015), sf. 
7, 8.  
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serbestisi tanıyacak gerekli değişikliği yapmazsa Türkiye, geri kabul anlaşmasını 

askıya alınmasına dair 24(5). madde hükmüne başvurmayı göz önünde 

bulunduracaktır.  

• Schengen bölgesine üye olmayan AB üye devletleri için geri kabul anlaşması bu 

devletlerce de Türkiye’ye vize serbestisi tanındığında uygulamaya konulacaktır.  

• Türkiye, Yunanistan’la arasındaki deniz sınırının henüz belirlenmediğinin altını 

çizmektedir.  

• Türkiye’nin AB’ye üye komşu ülkeleri Yunanistan ve Bulgaristan’dır. Bu 

Türkiye’nin komşu üye ülke anlayışıdır ve Türkiye ilgili maddedeki atfı sadece 

kara sınırlarına yönelik olarak anlamaktadır.  

• Türk vize rejiminin AB’ninkine tam uyumlaştırılması ancak Türkiye’nin AB’ye 

tam üyeliğiyle gerçekleştirilecektir.  

• Türkiye, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne 

düştüğü, yalnızca ülkenin batısından gelecek olanları mülteci kategorisinde kabul 

edeceğine dair coğrafi şerhi AB’ye tam üyeliğinden sonra kaldırmayı 

düşünecektir.  

• Türkiye yalnızca geri kabul anlaşması ve vize serbestisi diyaloğunun 

uygulanmasına yönelik Avrupa Konseyi sözleşmelerini ve uluslararası 

anlaşmaları imzalayacak ve yürürlüğe koyacaktır.558 

 

Bu noktada belirtilmesi gerekir ki, yukarıda belli başlıları verilen meşruhatlar her ne 

kadar Türkiye’nin vize serbestisi sürecindeki uygulamaları ve tutumu için büyük önem 

arz etmekteyse de AB tarafı için aynısının geçerli olup olmadığı tartışmalıdır. Zira haklı 

olarak dikkat çekildiği üzere yol haritası Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı’nın 

 
558 Annotated Roadmap Towards A Visa-Free Regime With Turkey (Rev.1), (12 Temmuz 2013), bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/data/agreed%20minutes%20ve%20annotated%20roadmap.pdf ; Ayrıca bkz. 
Ekinci, supra note 397, sf. 38, 39. 
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internet sitesinde meşruhatlı haliyle yayınlanmışken AB makamlarının sitelerinde 

meşruhatsız haliyle yer almaktadır.559  

 

Yukarıda, Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi sürecinde değinildiği üzere 

VSYH’nin Komisyonca Türkiye’ye iletilmesinden 4 Mayıs 2016 tarihli Komisyon’un 

son değerlendirme raporuna kadar Türkiye yetmiş iki kriterden altmış beşini yerine 

getirmiş olup, son rapor itibariyle geriye yedi kriter kalmıştır.560 Bu yedi kriterden ikisi 

teknik düzenlemeler beşi yasal değişiklikler gerektirmektedir.561  

 

Teknik kriter olarak sınıflandırılanlardan biri VSYH’nin ‘Belge Güvenliği’ başlığı altında 

yer alan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve AB standartlarında biyometrik 

pasaportların Türk makamlarınca kullanıma sokulmasıdır.562 Bununla ilgili Komisyon, 

Türk tarafının kriterleri karşılamak konusunda gösterdiği kararlılıktan yola çıkarak son 

değerlendirme raporundan sonra kalan kriterlerin de hızla yerine getirileceği inancı içinde 

Türkiye’ye kademeli bir ilerleme imkânı sunmuştur.563 Buna göre ilk aşamada 

Türkiye’nin parmak izi ve fotoğraf içeren ICAO standartlarındaki biyometrik pasaportları 

kullanıma sunması, daha sonra ikinci aşamada Ekim 2016’ya kadar AB standartlarıyla 

tümüyle uyumlu içinde çip barındıran biyometrik pasaportlara geçmesi öngörülmüştür.564 

Bugün gelinen noktada Türkiye’de ICAO ve AB standartlarında çipli biyometrik 

 
559 Ekinci, supra note 397, sf. 39, 40; Bkz. European Commission, Roadmap Towards a Visa-Free Regime 
with Turkey:  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-
new/news/news/docs/20131216-roadmap_towards_the_visa-free_regime_with_turkey_en.pdf  
560 European Commission, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Third 
Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap, Brussels, (4 
Mayıs 2016), sf. 10. 
561 ibid. 
562 ibid. 
563 European Commission, Turkey’s progress on the visa liberalisation roadmap, (4 Mayıs 2016), sf. 1. 
564 ibid. 
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pasaportların kullanıma başlanmasıyla Avrupa Komisyonu 8 Aralık 2018’de bu kriterin 

yerine getirildiğini kabul etmiştir.565 

 

Böylece bu çalışmanın yazıldığı tarih itibariyle karşılanması gereken altı kriter kalmış 

bulunmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde geriye kalan bu altı kriter detaylıca ele 

alınacak olup bugün gelinen son durumda bu kriterlerin de karşılanabilmesi için 

yapılması gerekenler incelenecektir. Bunun için öncelikle geriye kalan son teknik kriter 

olan taraflar arasındaki geri kabul antlaşmasının üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların 

geri kabulünü de içerecek şekilde tümüyle yürürlüğe girmesi noktasında gelinen nokta 

değerlendirilecektir. Bunu, yasal değişiklik gerektiren son beş kriterin değerlendirilmesi 

takip edecektir.  

 

1.2.2. Geri Kabul Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi 

 

Türkiye ve AB arasında 16 Ekim 2013’de imzalanan GKA, tarafların kendi vatandaşları 

ile halihazırda Türkiye ile arasında ikili geri kabul anlaşmaları olan ülkelerden Türkiye’ye 

gelen ve bu yolla AB üye devletlerine yasadışı göç eden üçüncü ülke vatandaşları ve 

vatansızların geri kabulü yükümlülüğü için 1 Ekim 2014’de yürürlüğe girmiştir.566 Geriye 

kalan üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların geri kabulü için GKA’nın kendisi taraf 

devletlere üç yıllık bir ek süre tanıdığından, yürürlük tarihi bu kısım için 1 Ekim 2017 

olarak belirlenmiştir.567  

 

 
565 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB ile Yürütülen Vize Serbestisi 
Diyaloğu, (5 Kasım 2019): https://www.ab.gov.tr/ab-ile-yurutulen-vize-serbestisi-diyalogu_51819.html  
566 Göçmen, supra note 418, sf. 75. 
567 Madde 24(3), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
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Ancak GKA’nın imzasından sonra Suriye iç savaşı sebebiyle Suriye’den Türkiye’ye ve 

buradan da AB üye devletlerine hem kara hem deniz göç yolları üzerinden yaşanan 

mülteci akını tarafları düzensiz göçle mücadele konusunda tekrar bir araya getirmiştir. 

Bu noktada 15 Ekim 2015 tarihinde Türkiye ve AB, ‘Ortak Eylem Planı’ adlı bir kararda 

mutabık kalarak hem Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumunun iyileştirilmesi hem 

de bu kişilerin Türkiye üzerinden AB’ye yapacakları düzensiz göçlerin önlenmesi 

hususunda belirli adımlar belirlemişlerdir.568  

 

Taraflar arasındaki vize serbestisi sürecine dair incelemelerde ele alındığı üzere 29 Kasım 

2015’de AB devlet ve hükümet başkanlarıyla Türkiye’nin başbakanı arasında 

gerçekleştirilen zirvenin sonuç bildirgesinde taraflar bu Ortak Eylem Planı’nın hayata 

geçirilmesinde anlaşmışlardır.569 Bu kapsamda Türkiye’deki uluslararası ve geçici 

koruma statüsü hamillerinin durumlarını iyileştirecek desteğin sağlanmasının yanı sıra, 

uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanların taraf ülkelere gelmesinin önlenmesi ve 

mevcut geri kabul yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak yasadışı yollarla 

gelmiş olanların kaynak ülkelere gönderilmesinin temin edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ancak değinildiği üzere bu karara ek olarak aynı sonuç bildirgesinde Türkiye’nin 

VSYH’deki tüm şartları yerine getirmesi halinde Türk vatandaşlarının kısa süreli 

seyahatleri için Schengen vizesi muafiyetinin Ekim 2016 itibariyle yürürlüğe girmesi de 

kararlaştırılmıştır.570  

 

Bunu taraflar arasında 7 Mart 2016’da gerçekleştirilen ikinci zirve izlemiş ve aynı 

taahhütler yinelenirken bu sefer masraflarını AB’nin karşılaması kaydıyla, Türkiye’den 

Yunanistan’a iltica eden tüm düzensiz göçmenlerin geri kabulü ve Türkiye’nin geri kabul 

 
568 Türkiye – AB Ortak Eylem Planı, (15 Ekim 2015), bkz. 
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/15_ekim_2015_turkiye_ab_ortak_eylem_plani_.pdf  
569 Meeting of heads of state or government with Turkey, EU-Turkey statement, (29 Kasım 2015), para. 7. 
570 ibid., para. 5. 
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edeceği her bir Suriyeli düzensiz göçmen için bir Suriyelinin AB üye devletlerine 

yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır.571 Bunlara ek olarak, Türk vatandaşları için vize 

muafiyetinin en geç Haziran 2016 sonunda yürürlüğe girmesine ve 1 Haziran 2016’dan 

itibaren Türkiye ve AB arasındaki GKA’nın tümüyle yürürlüğe sokulmasına karar 

verilmiştir.572  

 

Nihayetinde 18 Mart 2016’da yapılan üçüncü ve bu konudaki son zirvenin sonuç 

bildirgesinde de Türkiye’nin VSYH’den geriye kalan kriterleri de tamamlaması şartıyla 

Haziran 2016’da vizelerin kaldırılacağı yinelenmiştir.573 Geriye kalan kriterlerden biri de 

GKA’nın üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar için de yürürlüğe sokulması 

olduğundan, GKA’nın 1 Haziran 2016’dan itibaren tümüyle uygulanması talebi 

yinelenmiş olmaktadır.  

 

Fakat GKA kendisi bir uluslararası anlaşma olarak söz konusu grubun geri kabulü için 

yürürlük tarihinden itibaren taraflara üç yıllık bir periyod sunmuştur.574 Bu durumda 

anlaşmanın kendisinden kaynaklanan 1 Ekim 2017 tarihli yürürlüğe girme zamanı zirve 

sonuç bildirgeleriyle 1 Haziran 2016’ya çekilmektedir. Bu noktada cevaplanması gereken 

soru söz konusu zirve sonuç bildirgelerinin uluslararası hukuk bakımından 

bağlayıcılıkları ve GKA’nın kendi lafzının nasıl değiştirilebileceğidir.  

 

İkinci sorudan başlanacak olursa, GKA, Türkiye ve AB arasında imzalanmış bir 

uluslararası anlaşma olduğundan hükümleri yine bu taraflar arasında yapılacak bir 

 
571 Statement of the EU Heads of State or Government, (7 Mart 2016), para. 1. 
572 ibid. 
573 EU-Turkey statement, (18 Mart 2016), para. 5. 
574 Madde 24(3), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
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mutabakatla değiştirilebilir.575 GKA’da yer alan üç yıl sonra yürürlüğe girme hükmünün 

aksine 1 Haziran 2016’da yürürlüğe sokulacağı yönünde bir ifadenin yer aldığı AB-

Türkiye zirvesi sonuç bildirgelerinin uluslararası bir anlaşmayı değiştirebilecek güçte bir 

bağlayıcılıkları olup olmadığı tartışması özellikle 18 Mart 2016 tarihli bildirge üzerinden 

yürümüştür.576 Kimi kesimlerce ‘Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Göç ve İltica 

Anlaşması’ ya da ‘Mülteci Anlaşması’ olarak isimlendirilen bu metin AB kurumlarınca 

‘Uluslararası Zirve AB-Türkiye Açıklaması, 18 Mart 2016 Basın Bildirisi 144/16’ 

başlığıyla yayınlanmıştır.577 Keza Türkiye tarafında, AB Başkanlığı’nın internet sitesinde 

yayınlanan Türkçe metin de ‘18 Mart 2016 Tarihli Türkiye-AB Zirvesi Bildirisi’ başlığını 

taşımaktadır.578  

 

Söz konusu metin ABAD karşısında üç davaya konu olmuş olup her üçünde de başvuruya 

konu olayda davacı olan taraflar metni Türkiye ve AB arasında bir uluslararası anlaşma 

olarak görmüşlerdir.579 Bu olaylarda, Pakistan ve Afganistan’dan gelip Türkiye üzerinden 

Yunanistan’a geçen ve Türkiye’ye iade edilmemek için Yunanistan’da iltica 

başvurusunda bulunan ancak başvuruları Yunanistan’daki başvuru değerlendirme 

sisteminin yetersizliğinden ötürü reddedilen, bu sebeple Türkiye’ye iade edilme 

noktasına gelen kişiler, buradan da hayati tehlikeden ötürü kaçtıkları ülkelerine iade 

edilecekleri endişesi yaşamışlardır.580 Yunanistan’ın kendilerini Türkiye’ye iade edeceği 

endişesini ise Türkiye ve AB arasında 18 Mart 2016’da yapılan zirve sonucunda taraflar 

 
575 Ekşi, N., 18 Mart 2016 Tarihli AB-Türkiye Zirvesi Bildirisinin Hukuki Niteliği, Contemporary Research 
in Economics and Social Sciences, (2007), sf. 53.  
576 ibid. 
577 ibid., sf. 58. 
578 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye – AB Zirve Bildirisi, bkz. 
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/18_mart_2016_turkiye_ab_zirvesi_bildirisi_.pdf  
579 Case T-257/16, NM v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 14; Case T-
193/16, NG v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 14; Case T-192/16, NF 
v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 14. 
580 Case T-257/16, NM v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 10-13; Case 
T-193/16, NG v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 10-13; Case T-192/16, 
NF v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 10-13. 
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arasında kararlaştırılan uluslararası anlaşmaya dayandırmışlardır.581 Bu sebeple de 

ABAD’ın söz konusu uluslararası anlaşmanın iptali yönünde karar vermesini talep 

etmişlerdir.582  

 

ABİHA’nın 263. maddesine göre Divan, “tavsiye ve görüşler hariç olmak üzere, yasama 

tasarruflarının, Konsey, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankası’nın tasarruflarının ve 

Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupa Birliği Zirvesi’nin üçüncü kişiler bakımından 

hukuki etki doğurması amaçlanan tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetler”583. 

Öyleyse ABAD’ın, 18 Mart 2016 tarihli zirvenin sonuç bildirgesini denetleyip iptaline 

karar verebilmesi için bu metnin bu kategorilerden birine girmesi gerekmektedir. 

 

Davacı taraflara göre, bu metnin oluşumunda Konsey ve Komisyon’un aktif rol alması, 

metnin içeriğinde hukuken bağlayıcılığı gösteren anlaşmaya varmak, kararlaştırmak gibi 

ifadelerin yer alıyor olması ve taraflar için taahhütler içermesi uluslararası bir anlaşma 

olduğunu göstermektedir.584 Buna karşılık olarak Konsey ve Komisyon, metnin bir basın 

açıklaması olarak lanse edildiğini ve sadece taraflar arasında etkili bir iletişim sağlamak 

adına kaleme alındığını ancak hiçbir noktada tarafların bu metni hukuken bağlayıcı olarak 

görme iradesinde bulunmadıklarını belirtmişlerdir.585  

 

ABAD’a göre ABİHA’nın 263. maddesinde sayılan kurumlarca yapılan ve üçüncü kişiler 

için hukuki sonuç doğuran taahhütler, şekline bakılmaksızın Divan’ın inceleme yetkisine 

 
581 Ekşi, supra note 575, sf. 65. 
582 ibid. 
583 Madde 263, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1 Aralık 2009 tarihli Lizbon Antlaşması’yla 
değişik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Kuran Antlaşma, (25 Mart 1957). 
584 Case T-257/16, NM v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 40; Case T-
193/16, NG v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 42; Case T-192/16, NF 
v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 41. 
585 Case T-257/16, NM v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 36-37; Case 
T-193/16, NG v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 38-39; Case T-192/16, 
NF v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 37-38. 
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girmektedirler.586 Bu noktada 18 Mart 2016 tarihli zirvenin Türkiye ile AB Zirvesi yani 

AB’nin bir kurumuyla mı yapıldığına bakılması gerektiğini düşünen ABAD, Konsey ve 

Komisyon başkanlarının hazır bulunmalarına rağmen resmi olarak davet edilmemeleri ve 

sonuç bildirgesinde geçen ifadelerden yola çıkarak zirveye katılanların üye devletleri 

temsilen katıldıkları ve AB adına bir tasarrufta bulunmadıkları sonucuna varmıştır.587 

Keza zirve sonuç metninin de bir basın açıklaması olduğunu göz önünde tutarak her üç 

davada da bunun uluslararası bir anlaşma olmadığına hükmetmiştir.588  

 

Her ne kadar ABAD’ın bu kararları doktrinde karşı görüşte olanların eleştirilerine maruz 

kaldılarsa da Avrupa Parlamentosu’nun 22 Mart 2016’da Konsey’e yönelttiği ve 18 Mart 

2016 tarihli zirve sonuç metninin bir anlaşma olup olmadığına ve bağlayıcılığına dair 

soruya hem Komisyon hem de Konsey’in ortak cevabı bu metnin bir uluslararası anlaşma 

olmadığı dolayısıyla hukuken bağlayıcı hükümler içermediği yönünde olmuştur.589 

Nitekim Türk tarafı da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği uluslararası anlaşmaların 

iç hukukta onaylanması sürecini işletmeyerek bu metni bir uluslararası anlaşma olarak 

görmeme iradesini ortaya koymuştur.590 O halde 18 Mart 2016 tarihli metin yalnızca 

siyasi bağlayıcı görülebilecek bir zirve sonuç bildirgesi olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

GKA’nın üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar için yürürlük tarihinin anlaşmada yer 

alan hükmün aksine 1 Haziran 2016’ya çekilmesi Türkiye-AB zirvesi sonuç bildirgeleri 

 
586 Case T-257/16, NM v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 44; Case T-
193/16, NG v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 46; Case T-192/16, NF 
v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 45. 
587 Case T-257/16, NM v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 45-68; Case 
T-193/16, NG v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 47-70; Case T-192/16, 
NF v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 46-69. 
588 Case T-257/16, NM v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 69; Case T-
193/16, NG v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 71; Case T-192/16, NF 
v. European Council, Order of the Court, ECJ, (28 Şubat 2017), para. 70. 
589 European Parliament, Parliamentary Questions, Legal nature and binding nature of the so-called ‘EU-
Turkey Agreement’, (22 Mart 2016) cited in Ekşi, supra note 575, sf. 73. 
590 Ekşi, supra note 575, sf. 78. 
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dışında bir başka karar metnine daha yansımıştır. Söz konusu metin 2/2016 sayılı Ortak 

Geri Kabul Komitesi (OGKK) kararıdır.591 OGKK, Türkiye ve AB arasındaki GKA 

tarafından kurulan ve geri kabulün kurumsal yapısını teşkil eden müstakil bir organdır.592 

Türkiye ve AB temsilcilerinden oluşan OGKK, GKA’nın uygulanmasını denetlemek, 

GKA’nın yeknesak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yürürlüğe koymak, uygulama 

protokolleri hakkında bilgi teatisinde bulunmak ve GKA ve Ekleri için değişiklik 

önerilerinde bulunmak görevlerini üstlenmektedir.593 Keza bu görevleri ifa etmek için 

aldığı kararlar iç hukuk yolları izlenerek taraflar için bağlayıcı hale gelmektedir.594  

 

OGKK’nın 2/2016 sayılı kararıyla, Türk vatandaşları için vize muafiyetinin Haziran 

2016’da sağlanabilmesi için taraflar arasındaki GKA hükümlerinin üçüncü ülke 

vatandaşları ve vatansızlar bakımından yürürlük tarihini anlaşmada düzenlenen 1 Ekim 

2017’den 1 Haziran 2016’ya çekilmesi kararlaştırılmıştır.595 Bu noktada ortaya 

OGKK’nın bu yönde bir karar alma yetkisi olup olmadığı sorusu çıkmaktadır. Yukarıda 

da belirtildiği üzere GKA’nın 19(1)(d). maddesi uyarınca OGKK, GKA’da değişiklik 

önerisinde bulunabilmektedir.596 Ancak bu yetki sadece öneride bulunmaya elvermekte 

olup OGKK kendi aldığı bir kararla uluslararası bir anlaşma olan GKA’da değişiklik 

yapamamaktadır.597  

 

 
591 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle 1 Nisan 2016 tarihli Anlaşma’nın 4. ve 6. Maddelerinin uygulanmasına 
ilişkin uygulama düzenlemeleri hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet 
Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı 
Kararı, (1 Nisan 2016). 
592 Madde 19, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
593 ibid. 
594 ibid. 
595 Madde 1, 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle 1 Nisan 2016 tarihli Anlaşma’nın 4. Ve 6. Maddelerinin 
uygulanmasına ilişkin uygulama düzenlemeleri hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında 
İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 
2/2016 Sayılı Kararı, (1 Nisan 2016). 
596 Madde 19, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
597 Ekşi, supra note 575, sf. 54. 
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Ekşi’ye göre uluslararası bir anlaşma olan GKA’nın bir hükmünün değiştirilebilmesi için 

onu imzalayan taraflar arasında bu yönde bir değişikliğe dair bir protokol imzalanması ve 

bu protokolün tarafların iç hukuk usullerince yürürlüğe sokulması gerekmektedir.598 Keza 

GKA’nın 19(2). maddesi de OGKK kararlarının yürürlüğe dair iç hukuk usullerini 

takiben bağlayıcı olacağını düzenlemiştir.599 Her ne kadar OGKK gibi bir kurumun 

kararının iç hukuka nasıl aktarılacağı ayrı bir tartışma noktası olsa da AB tarafı Konsey’in 

23 Mart 2016 tarih ve 2016/551 sayılı kararıyla ABİHA’nın 218(9). maddesi uyarınca 

AB’nin pozisyonunun söz konusu OGKK kararı uyarınca olacağını kararlaştırmış ancak 

AB hukuku uyarınca onay sürecine geçmemiştir.600 Türkiye içinse OGKK’nın bu 

kararının onaylanması TBMM’nin 3 Mayıs 2016 tarihinde kabul ettiği ve 6714 sayılı 

kanunla uygun bulunmuştur.601 Fakat bunu takiben Bakanlar Kurulu’nun onaylama 

kararının 2/2016 sayılı OGKK kararıyla birlikte Resmi Gazete’de yayınlanması henüz 

gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla hem AB hem Türk hukuku açısından söz konusu karar 

henüz yürürlüğe girmemiş ve bağlayıcılık kazanmamıştır.  

 

Sonuç olarak, OGKK, GKA’da tek başına değişiklik yapma yetkisine sahip olmayarak 

görev tanımının dışına çıkan bir kararla GKA’nın üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar 

için yürürlük tarihini 1 Haziran 2016’ya çekmeye yeltenmiş fakat bu kararı Türk ve AB 

hukukunda izlenmesi gereken usuller tamamlanmadığından henüz yürürlüğe girememiş 

ve taraflar için bağlayıcı hale gelmemiştir.  

 
598 ibid., sf. 53. 
599 Madde 19(2), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri 
Kabulüne İlişkin Anlaşma, (16 Aralık 2013). 
600 Council Decision (EU) 2016/551 of 23 March 2016, establishing the position to be taken on behalf of 
the European Union within the Joint Readmission Committee on a Decision of the Joint Readmission 
Committee on implementing arrangements for the application of Articles 4 and 6 of the Agreement between 
the European Union and the Republic of Turkey on the readmission of persons residing without 
authorisation from 1 June 2016 , Official Journal of the European Union, L 95/9, (9 Nisan 2016); Göçmen, 
İ., EU – Turkey Readmission Agreement in the wake of the Migrant Crisis: What Might Go Wrong With 
It?, UACES 46th Annual Conference, London, (5-7 Eylül 2016), sf. 5. 
601 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin 
Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun, Kanun No. 6714, Kabul Tarihi: 3 Mayıs 2016, Resmi Gazete Sayı:29717, (20 
Mayıs 2016).  
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Öyleyse Türkiye’nin GKA’yı 1 Haziran 2016’da tümüyle yürürlüğe sokmak yönünden 

hukuken bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Siyasi bir bağlayıcılıktan bahsedilebileceği 

oranda ise Türkiye, GKA’nın tümüyle yürürlüğe konmasını ancak Türk vatandaşlarının 

kısa süreli seyahatlerinde Schengen vizesinin kaldırılması şartına bağlamaktadır. Bunu, 

dönemin AB Bakanı Ömer Çelik şu şekilde ifade etmiştir: “Ahde vefa ilkesi gereğince, 

geri kabul anlaşması, yürürlüğe girmesi, vize serbestisi, gönüllü yerleştirme, 33. faslın 

açılması bunların hepsi bir pakettir ve birbiri ile bağlı elementlerdir. Bu elementlerin 

birini diğerinden ayırdığınızda yeni başlayan ivmenin kimyasal özelliğini bozarsınız. Bu 

kimyasal özelliğin korunması sürecin bundan sonra ilerlemesi açısından son derece kritik 

bir anlam ifade ediyor. Bu sebeple Türkiye’nin talep ettiği vize serbestisi konusunun 

hayata geçmesi fevkalâde önemlidir”602.  

 

Nitekim AB, vize muafiyeti tanınmasının ancak GKA’nın tümüyle yürürlüğe konmasına 

bağlayan bir politika izlediği için Haziran 2016’da Türk vatandaşları için vize serbestisi 

tanınmaması Türkiye’nin de GKA’yı yürürlüğe koymamasına sebep olmuştur. Bir 

çember gibi birbirine bağlanmış bu döngü henüz kırılamamış olup, GKA’da yer alan üç 

yıllık süre dolmasına ve 1 Ekim 2017’nin üzerinden neredeyse üç yıl geçmiş olmasına 

rağmen Türkiye hala GKA’yı üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar için uygulamaya 

başlamamış, keza AB’de henüz Türk vatandaşları için vize muafiyetini hayata 

geçirmemiştir. Bu çalışmanın yazıldığı tarih itibariyle gelinen noktada Türkiye, GKA’nın 

tümüyle uygulanmasını vize muafiyeti tanındıktan sonra yerine getireceğine dair 

pozisyonunu korumaktadır.603  

 

 
602 Deutsche Welle Türkçe, AB Komisyonu: Geri Kabul Anlaşması yürürlükte, (1 Haziran 2016), bkz. 
https://www.dw.com/tr/ab-komisyonu-geri-kabul-anlaşması-yürürlükte/a-19299023  
603 Narlı, D. B. & Karaca, K., Kaymakcı: Vize serbestisinin neticelendirilmesi hem Türkiye hem de AB’nin 
yararına, Deutsche Welle Türkçe, (27 Eylül 2019). 
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1.2.3. Vize Serbestisi Yol Haritasından Geriye Kalan Diğer Kriterler 

 

Türkiye ve AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan mutabakatla başlayan ve 

henüz sonuçlandırılamamış olan vize serbestisi sürecinde Avrupa Komisyonu’nun 

hazırladığı ve sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi için Türkiye’nin yerine getirmesi 

gereken yetmiş iki kriterden bugün itibariyle geriye altı kriter kalmıştır. Bunlardan biri, 

taraflar arasındaki GKA’nın üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızların geri kabulünü de 

kapsayacak şekilde tümüyle uygulamaya konması olup bir önceki başlıkta ele alınmıştır. 

Çalışmanın bu başlığı altında VSYH’den geriye kalan ve henüz tamamlanmamış diğer 

beş kriter ele alınacaktır.  

 

Yasal değişiklik gerektiren bu beş kriterden dördü ‘Kamu Düzeni ve Güvenliği’ başlığı 

altında düzenlenmiş olup bunlardan ilki, Türkiye’nin Yolsuzlukla Mücadele Ulusal 

Stratejisi ve Eylem Planıyla, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun 

(GRECO) tavsiye kararlarını uygulamaya devam etmesidir.604 Komisyon bu hususta, 

2016/10 sayılı Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 

başlıklı Başbakanlık Genelgesi’ne atıfta bulunmuş ancak bu genelgeyi yeterli görmeyerek 

Türkiye’nin GRECO tavsiye kararlarını uygulamaya sokan yasaları yürürlüğe koyması 

gerektiğini vurgulamıştır.605 Bu kriter altında, TBMM üyelerinin etik kurallarına uyumu 

ve Türkiye’deki siyasi partilerin finansmanına dair yolsuzluğu önleyici yasaların 

çıkarılması da beklenmektedir.  

 

Yine aynı başlık altında yer alan AB’nin tüm üye devletleriyle, suçluların iadesi konusu 

dahil olmak üzere, cezai alanlarda etkili bir iş birliğinin sağlanması henüz yerine 

 
604 European Commission, Turkey’s progress on the visa liberalisation roadmap, (4 Mayıs 2016), sf. 3. 
605 ibid. 
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getirilememiş bir diğer kriterdir.606 Bu kriter altında Komisyon, Türk makamlarının üye 

devlet otoriteleriyle, Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat ve usulleri ve iadenin mümkün 

olmadığı hallerde suçluların yargılanmasına yönelik yöntemlerin netleştirilmesi için daha 

yakın temas kurma niyetini belirttiklerini hatırlatmıştır.607 İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 

(İKV) değerlendirmesine göre bu kriter altında Türkiye’den beklenen suçluların iadesi 

hususunda üye devletlerden gelen çok sayıda talebi ivedilikle işleme sokması ve Avrupa 

Konseyi sözleşmelerinin cezai uygulamaları ilgilendiren alanlarda öngördüğü 

değişikliklerin Türk mevzuatına yansıtılmasıdır.608 Bu kriter altında öne çıkan 

engellerden biri Türkiye’nin tüm AB üye devletleriyle adli işbirliği yapmasının 

beklenmesidir. Nihayetinde bu, Türkiye’nin tanımadığı GKRY ile de bir iş birliği ilişkisi 

içine girmesini gerektirecektir. Bu sorunun çözümü için Kosova’nın vize serbestisi süreci 

örnek gösterilmekte, o dönem Kosova’yı tanımayan AB üye devletleriyle adli iş birliğinin 

sağlanabilmesi için AB’nin bir temsilci atadığı ve Kosova’nın gerekli süreci bu 

temsilciyle yürüttüğü hatırlatılarak benzer bir uygulamanın Türkiye için de yapılabileceği 

değerlendirilmektedir.609  

 

Yine bir başka kriter, Türkiye’nin Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile bir operasyonel 

iş birliği anlaşması imzalayıp uygulamaya koymasıdır.610 Bu konuda Komisyon, Türk 

yetkililerinin EUROPOL’e bu yönde bir antlaşmanın imzalanması noktasındaki 

niyetlerini belirtir mektubu 2 Mayıs 2016 tarihinde ilettiklerini hatırlatmıştır.611 Bugün 

gelinen noktada Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında ‘Ağır Suçlar ve Terörizmle 

Mücadele Konusunda EUROPOL ile Yetkili Türk Makamları Arasında Kişisel Verilerin 

 
606 ibid., sf. 4. 
607 ibid. 
608 Ceran, supra note 16, sf. 11. 
609 Özalp, G., Vize kriteri için ‘Kosova modeli’, Hürriyet, (30 Kasım 2018). 
610 European Commission, Turkey’s progress on the visa liberalisation roadmap, (4 Mayıs 2016), sf. 4. 
611 ibid. 
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Değişimine Dair Antlaşma’ müzakereleri sürmekte hatta Türk yetkililerinin açıklamasına 

göre imzaya hazır halde beklemektedir.612 

 

Nihayetinde ‘Kamu Düzeni ve Güvenliği’ başlığı altında yerine getirilmesi gereken son 

kriter, Türkiye’nin kişisel verilerin korunmasına dair AB standartlarında bir mevzuatı 

kabul edip uygulamasıdır.613 Bu hususta, 24 Mart 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu olumlu karşılanmakla birlikte bu kanun çerçevesinde 

kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) daha bağımsız hareket edebilmesi 

ve emniyet güçlerinin faaliyetlerinin bu kanun kapsamında kaldığından emin olunması 

gerekliliği Komisyonca ayrıca vurgulanmıştır.614 Türk yetkililerinin açıklamasına göre, 

2019 senesi içerisinde kabul edilen birinci yargı paketiyle bu kriterin sağlanması için 

gerekli reformlardan bazıları yerine getirilmişken takip edecek ikinci yargı paketiyle daha 

fazlasının yerine getirilmesi hedeflenmektedir.615  

 

Yerine getirilmesi beklenen son kriter ‘Temel Haklar’ başlığı altında olup belki de taraflar 

arasındaki vize serbestisi sürecini sonuçsuz bırakabilecek mahiyetteki tek kriterdir.616 

Nitekim, bugüne kadar en fazla tartışmaya konu olmuş kriter de yine bu sonuncu 

kriterdir.617 Buna göre, AB Türkiye’den, organize suçlar ve terörizme dair mevzuatını, bu 

mevzuatın yargı makamları, güvenlik ve emniyet güçlerince yorumunu, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları, AB 

 
612 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB ile Yürütülen Vize Serbestisi 
Diyaloğu,  (5 Kasım 2019): https://www.ab.gov.tr/ab-ile-yurutulen-vize-serbestisi-diyalogu_51819.html; 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın Konuşması, Küresel 
Açıdan Türkiye-AB İlişkilerine Bakış: Tehditler ve Fırsatlar, Konferans, Ankara Üniversitesi Avrupa 
Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, (26 Kasım 2019).   
613 European Commission, Turkey’s progress on the visa liberalisation roadmap, (4 Mayıs 2016), sf. 4. 
614 ibid. 
615 Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı’nın Konuşması, 
Küresel Açıdan Türkiye-AB İlişkilerine Bakış: Tehditler ve Fırsatlar, Konferans, Ankara Üniversitesi 
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, (26 Kasım 2019).   
616 Ekinci, supra note 397, sf. 46. 
617 ibid. 
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hukuku ve üye devlet uygulamalarına uygun, yaşam ve güvenlik haklarını, adil 

yargılanma hakkını, ifade özgürlüğünü, toplanma ve dernek kurma haklarını güvenceye 

alacak bir şekilde gözden geçirmesini istemektedir.618 Komisyon’un bu kriter altında 

özellikle vurguladığı iki nokta, Türkiye’nin, özellikle terörizm tanımının kapsamını 

sınırlandıracak şekilde, terörizme dair mevzuatı ve uygulamalarını Avrupa standartlarına 

uygun gözden geçirmesi ve barış zamanında kolluk kuvvetlerinin işlediği iddia edilen 

ihlallerin araştırılması için komisyon kurulmasını öngören taslak haldeki yasanın kabul 

edilmesidir.619  

 

Esasen bu kriterin Türkiye’den beklentisi zaten halihazırda tarafı olduğu AİHS ve diğer 

insan hakları enstrümanları uyarınca yükümlülüğü olanın uygulanmasının ötesinde 

olmamakla birlikte geniş yoruma açık mahiyetinin temel hak ve özgürlüklerin ihlal 

edilmesine sebep olacağı endişesi güdülen Türk terör mevzuatında yer alan terörizm 

tanımının ve mevzuatın kendisinin bu konuda AB standardını belirleyen Konsey’in 

2002/475/JHA ve 2008/919/JHA sayılı çerçeve kararlarına uygun hale getirilmesidir.620 

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu süreç ve komşusu olduğu coğrafya göz önüne 

alındığında AB üye devletlerinden kendisini ayıran özel durumu sebebiyle bu kriterin 

Avrupa Komisyonu’nun beklentilerini tümüyle karşılayacak şekilde en azından yakın 

gelecekte gerçekleştirilmesi hususunda halihazırda mevcut olan çekingen tavrını devam 

ettireceği ve bunun vize serbestisi diyaloğu kapsamında taraflar arasında bir seri 

tartışmanın sebebini teşkil edeceği bu çalışmanın naçizane görüşüdür. 

 

 
618 European Commission, Turkey’s progress on the visa liberalisation roadmap, (4 Mayıs 2016), sf. 4. 
619 ibid. 
620 Ceran, supra note 16, sf. 11. 
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2. Türkiye – Avrupa Birliği Arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu Çerçevesinde 

“Vizesiz Seyahat” 

 

Türkiye’nin VSYH’dan geriye kalan ve yasal değişiklik gerektiren beş kriteri 

tamamlaması ve AB ile imzaladığı GKA’nı üçüncü ülke vatandaşları ile vatansızların geri 

kabulünü de sağlayacak şekilde tümüyle yürürlüğe koyması durumunda vize serbestisi 

sürecinin Türkiye tarafındaki ayağı sona ermiş olacaktır. Bunu sürecin AB tarafı 

izleyecek olup bugüne kadarki vize muafiyeti süreçlerinde olduğu ve Türkiye özelinde 

yürütülen süreçte de Haziran 2016’da denendiği üzere önce Avrupa Komisyonu 

VSYH’daki kriterlerin son durumuna dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e bir rapor 

hazırlayarak kriterlerin tamamlandığını onaylayacaktır. Bunu, 2018/1806 sayılı Tüzükte 

değişiklik yapılmasını ve Türkiye’nin vizeye tabi ülkeler listesinden çıkarılarak vizeden 

muaf ülkeler listesine eklenmesini içeren yasa değişikliği önerisini Parlamento ve 

Konsey’e sunması takip edecektir.  

 

Buraya kadar taraflar arasındaki yasal metinler ve mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir 

boyutta ilerleyen sürecin bu son halkada tümüyle siyasi bir hale dönüşme ihtimali 

bulunmaktadır. Bunun en tipik örneği AB’nin Rusya ile yürütmekte olduğu vize serbestisi 

sürecinde görülmektedir. 2007 yılında AB ve Rusya arasında imzalanan geri kabul 

anlaşmasının yürürlüğe girmesini müteakip başlatılan vize kolaylığı süreci 2011 

senesinde Rusya’nın vize muafiyeti için yerine getirmesi gereken kriterlerin 

yayınlanmasına evirilmiştir.621 Ancak 2014 senesine gelindiğinde Rusya’nın Kırım’ı 

ilhakı üzerine AB bir yaptırım kararı olarak vize serbestisi sürecini askıya aldığını 

duyurmuştur.622 2016’dan itibaren Rusya’yla ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB 

 
621 Gulina, O., Russia and Europe, Visa-Free: A Pipe Dream or a Real Possibility?, iddle, (27 Haziran 
2019).  
622 ibid. 
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içinde ortaya çıkan sesler nihayetinde 2019 senesinde Rus vatandaşlarına bazı vize 

kolaylıkları sağlanmasının tekrar gündeme alınmasıyla sonuçlanmıştır.623 Keza Kosova 

örneğinde de ülkenin vize serbestisi için gerekli kriterleri tamamladığı kabul edilmesine 

rağmen AB üye devletlerinin karşı çıkması sebebiyle vize muafiyetine giden gerekli yasal 

değişiklikler henüz hayata geçirilememiştir.624  

 

Çalışmamızın bu noktasında, Türkiye’nin VSYH’dan geriye kalan kriterleri de başarıyla 

tamamladığı ve Konsey ile Avrupa Parlamentosu’nda gerekli siyasi iradenin gösterilmesi 

sonucu Türkiye’ye vize muafiyeti tanındığı bir senaryoda Türkiye ve AB arasındaki vize 

serbestisi diyaloğu çerçevesinde Türk vatandaşları için vizesiz seyahatin kapsamı kişi, 

konu ve zaman bakımından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme ışığında olası bir 

vizesiz seyahatin kapsamı ama aynı zamanda sınırları da ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Bunu takiben, Türk vatandaşlarının ortaklık hukuku ve vize serbestisi süreçlerinde 

kazandıkları ve kazanma ihtimalleri olan vizesiz seyahat hakları karşılaştırmalı olarak ele 

alınacaktır.   

 

2.1. Türkiye – Avrupa Birliği Arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu Çerçevesinde 

“Vizesiz Seyahat”in Kapsamı  

 

Söz konusu olası vize muafiyetinde vizesiz seyahatin kapsamına kişi bakımından tüm 

Türk vatandaşları girmektedir.625 Öyleyse ulusal mevzuat uyarınca halihazırda Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi süreci 

başarıyla nihayete erdirilebilirse vizesiz seyahatten yararlanabilecektir. Karşılıklılık 

 
623 Abbasova, V., German FM Says EU Will Consider Visa-Free Policy For Russians, Caspian News, (25 
Temmuz 2019).  
624 Ivkovic, A., What is holding Kosovo’s visa liberalisation back?, European Western Balkans, (26 Aralık 
2018).  
625 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, (Aralık 2015), sf. 
1. 
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ilkesi gereği aynı serbesti Türkiye’ye giriş yapmak isteyecek AB üyesi ülke vatandaşları 

için de geçerli olacaktır.  

 

Bu bağlamda vizesiz seyahatin konu bakımından kapsamı kısa süreli seyahatleri 

içermekte olup kişi bakımından serbesti kapsamında kalacakların karşı taraf ülkesine 

yapacakları 180 gün içerisinde bir kerede 90 günü geçmeyen girişlerde vize 

aranmayacaktır.626 Vize serbestisinin konu bakımından kapsamı içinde 

değerlendirilebilecek bir diğer husus ise coğrafi olarak vize muafiyetinin kapsamıdır. 

Yani, bir başka deyişle, vize serbestisi tanınması durumunda Türk vatandaşlarının vizesiz 

seyahat edebileceği ülkelerin hangileri olduğudur.  

 

Burada üç kategori mevcuttur. İlki, AB üyesi olup Schengen bölgesinde yer alan 

ülkelerdir.627 Bu ülkeler 1985 tarihli Schengen Anlaşması uyarınca iç sınırlarını 

kaldırarak dışarıya karşı ortak vize rejimi uyguladıklarından Türk vatandaşlarının vize 

serbestisi kazanması halinde bu ülkelerin Türkiye’ye karşı kısa süreli seyahatler için 

uyguladıkları ortak vize uygulaması kaldırılacaktır. Bunlar, Almanya, Avusturya, 

Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, 

İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, 

Slovenya ve Yunanistan’dır.628 İrlanda ve Birleşik Krallık, Schengen Anlaşması’na ve bu 

anlaşmanın AB müktesebatına dahil edilmesiyle AB’nin ortak vize politikasına dahil 

değildirler.629 Nitekim, Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020 itibariyle AB’nin bir üye devleti 

 
626 ibid., sf. 1, 2; Ceran, supra note 16, sf. 3.  
627 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarımızın Schengen Alanına Vizesiz Seyahati, Geri 
Kabul Anlaşması ve Göç Eylem Planı, bkz. http://www.mfa.gov.tr/soru-cevap.tr.mfa  
628 European Commission, The Schengen visa, bkz. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/visa-policy/schengen_visa_en  
629 Dibace, The European Parliament and the Council of the European Union, Regulation (EU) 2018/1806 
of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose 
nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are 
exempt from that requirement, OJ L 303/39, (14 Kasım 2018).  



  

 

150 
 

 

de değildir.630 Öyleyse, vize serbestisi sürecinin başarıya ulaşması ve vizesiz seyahatin 

sağlanması durumunda bile Türk vatandaşları, bir AB üye devleti olan İrlanda’ya 

yapacakları seyahatlerde vizeden muaf olmayacaklardır.631  

 

İkinci kategoride, AB üye devleti olmasına rağmen henüz Schengen bölgesine dahil 

olmayan devletler gelmektedir.632 Bunlar her ne kadar Schengen bölgesine henüz dahil 

edilmemişlerse de Schengen Anlaşması, AB müktesebatına dahil edildiğinden ve 

2018/1806 sayılı tüzük bu devletler için de bağlayıcı olduğundan bu tüzükte yapılacak bir 

değişiklik de yine onlar için geçerli olacaktır.633 Bunlar, Bulgaristan, GKRY, Hırvatistan 

ve Romanya’dır.634 Türk vatandaşları olası bir vize muafiyeti durumunda bu ülkelere de 

vizesiz seyahat imkânı kazanacak olmalarına rağmen Türkiye’nin GKRY’yi tanımıyor 

oluşu bu ülkeyle arasında doğrudan seyahati engellemekte olup bugün için GKRY’ye 

gitmek isteyen Türk vatandaşları nasıl önce diğer AB üye devletlerine giriş yapıp sonra 

onlar üzerinden GKRY’ye geçiyorlarsa vize muafiyetinden sonra da bu uygulama devam 

ettirilebilecektir.635  

 

Coğrafi kapsamın son kategorisini ise AB üye devleti olmamasına rağmen Schengen 

Anlaşması’na taraf olarak Schegen bölgesinde yer alan devletler oluşturmaktadır. 

Böylece müktesebatta yapılacak bir değişiklik bu devletlerin de tabi olduğu ortak vize 

rejimine yansıyacağından bu kategoride olan İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç, 

vize muafiyeti tanındığında Türk vatandaşlarının kısa süreli seyahatlerde vizesiz 

 
630 Council of the European Union, Brexit: Council adopts decision to conclude the withdrawal agreement, 
Press release, (30 Ocak 2020): https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/01/30/brexit-council-adopts-decision-to-conclude-the-withdrawal-agreement/  
631 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarımızın Schengen Alanına Vizesiz Seyahati, Geri 
Kabul Anlaşması ve Göç Eylem Planı, bkz. http://www.mfa.gov.tr/soru-cevap.tr.mfa  
632 ibid. 
633 European Commission, Schengen Area, bkz. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen_en  
634 ibid. 
635 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, GKRY’ye Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Uyarı, bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/gkry_ye-seyahat-edecek-vatandaslarimiza-uyari.tr.mfa  
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gidebilecekleri ülkelerden olacaklardır.636 Ayrıca ne AB üyesi olan ne de Schengen 

bölgesinde bulunan ama Schengen bölgesinde yer alan ülkelerle sınır kontrolleri 

olmaksızın geçiş imkânı tanıyan Monako, San Marino ve Vatikan, yine vize muafiyeti 

sağlandığında Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerden olacaklardır.  

 

Türkiye ve AB arasındaki vize muafiyeti sürecinin sonunda Türk vatandaşları için 

tanınacak vizesiz seyahatin zaman bakımından kapsamı ise Avrupa Komisyonu’nun 

2018/1806 sayılı tüzükte gerekli değişikliğin yapılması için Konsey’e ve Avrupa 

Parlamentosu’na yapacağı önerinin her iki kurumca da onaylanarak yürürlüğe sokulduğu 

tarih olacaktır. Buna göre, Türk vatandaşları bu yöndeki bir değişikliğin yasalaşıp 

yayınlanmasını takiben vizesiz seyahat imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ancak bu 

serbestiden yararlanarak yapılacak seyahatlerin kısa süreli seyahat çerçevesinde 180 

günde toplam 90 günü aşmayan kalışlar şeklinde yapılması şartı olduğu yine burada 

hatırlatılması gereken bir husustur.  

 

Son olarak, Türkiye ve AB arasında yürütülmekte olan vize serbestisi sürecinin başarıyla 

sonuçlandırılması sonucu Türk vatandaşlarına tanınacak vizesiz seyahat hakkının mutlak 

bir hak olmadığını da belirtmek gerekmektedir. Coğrafi olarak serbestinin kapsamında 

kalan devletler, ülkeye girişe dair dört şarttan bir veya birden fazlasının karşılanmadığı 

hallerde vizeden muaf ülke vatandaşlarının ülkelerine girişlerini reddetme hakını saklı 

tutmaktadırlar. Bu şartlardan ilki, giriş yapmak isteyen kişinin geçerli bir seyahat 

belgesine sahip olmasıdır.637 Bu noktada geçerli seyahat belgesi, niyetlenilen giriş 

 
636 European Commission, Schengen Area, bkz. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen_en ; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarımızın 
Schengen Alanına Vizesiz Seyahati, Geri Kabul Anlaşması ve Göç Eylem Planı, bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/soru-cevap.tr.mfa  
637 Madde 6(1)(a), Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen 
Borders Code), Official Journal of the European Union L 77/1, (23 Mart 2016). 
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tarihinden önceki 10 yıl içinde edinilmiş ve seyahatin sona ermesinden sonra da en az üç 

ay boyunca geçerliliği sürecek bir pasaporttur.638  

 

Bir diğer şart, ülkeye giriş sebebini ve orada kalış şartlarını doğrulayabilmek ve ülkede 

bulunuş süreci ve geri dönüş için yeterli maddi imkana sahip olunduğunu 

gösterebilmektir.639 Böyle bir vize muafiyeti turizm, aile veya arkadaş ziyareti, kültürel 

veya sportif aktivitelere katılmak, iş toplantılarına katılmak, tıbbi tedavi görmek, kısa 

süreli eğitimlere katılmak gibi amaçlarla yapılacak seyahatleri kapsarken kazanç elde 

etmeye dönük ekonomik faaliyetlerin güdülmesi amacını (işçi olarak çalışmak, iş kurmak 

veya hizmet sağlamak) kapsamamaktadır.640 Kişi 90 günden kısa süreli bir kalışta 

ekonomik faaliyet yürütecek olsa dahi giriş yapacağı devletin ulusal mevzuatı gereği 

çalışma iznine tabi olacaktır.641 Yeterli maddi imkân ise Schengen Sınır Kodu gereğince 

her bir devlet tarafından kendi ülkesindeki ortalama iaşe ve ibate fiyatları ve seyahat 

amacı gözetilerek bunun kalınacak günle çarpılması sonucu hesaplanacaktır.642 Giriş 

yapmak isteyen kişinin minimum bu miktarda bir imkana sahip olduğunu nakit para, çek, 

kredi kartı veya giriş yapacağı ülkeden edindiği sponsorluk belgesi veya davet eden 

kişinin garantörlük mektubuyla kanıtlaması istenebilmektedir.643  

 

Üçüncü şart giriş yapmak isteyen kişininin hakkında ülkeye girişini önleyecek şekilde 

Schengen Bilgi Sistemi’nde bir ikaz bulunmamasıdır.644 Son olarak giriş yapmak isteyen 

kişinin üye devletlerin kamu düzeni, iç güvenliği, kamu sağlığı ve uluslararası ilişkileri 

 
638 ibid. 
639 ibid., madde 6(1)(c). 
640 ibid., Annex I; European Union External Action, Frequently Asked Questions on the Schengen visa-
free, bkz. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/visa_waiver_faqs_en.pdf  
641 ibid. 
642 Madde 6(4), Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen 
Borders Code), Official Journal of the European Union L 77/1, (23 Mart 2016). 
643 ibid. 
644 ibid., madde 6(1)(d).  



  

 

153 
 

 

için bir tehdit olarak görülmemesi gerekmektedir.645 Türk vatandaşları için vize muafiyeti 

tanındığı bir senaryoda, giriş yapmak isteyen bir Türk vatandaşı bu şartlardan bir veya 

daha fazlasının karşılanmaması sebebiyle ülkeye alınmayabilecektir.      

 

Öte yandan önceki başlıklar altında ifade edildiği üzere Schengen Anlaşması’nı AB 

müktesebatına taşıyan ve ortak vize rejimini oluşturan 539/2001 sayılı Konsey tüzüğü, 

özellikle Doğu Ortaklığı ülkeleriyle yürütülen vize serbestisi süreçlerine paralel olarak 

üçüncü bir ülkeye tanınmış vize muafiyetinin sonradan askıya alınabilmesine dair 

düzenlemeler içerecek şekilde değişikliğe uğratılmıştır.646 Böylece oluşturulan askıya 

alma prosedürü zamanla pek çok değişiklik geçirerek en nihayetinde 539/2001 sayılı 

tüzüğü yürürlükten kaldırarak yerini alan 2018/1806 sayılı tüzüğün 8. maddesindeki 

halini almıştır.647 Vize serbestisi sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Türkiye için 

de uygulanabilir hale gelecek olan askıya alma prosedürünün incelenmesinde olası bir 

vize muafiyetinin sınırlarını anlayabilmek için yarar vardır.  

 

2018/1806 sayılı tüzüğün 8. maddesine göre, AB’nin üçüncü ülkeler için tanıdığı vize 

muafiyeti geçici olarak askıya alınabilmektedir. Askıya alma Komisyon tarafından 

alınabilecek bir karar olarak düzenlenmiştir.648 Buna göre Komisyon’u bu kararı almaya 

yöneltecek üç ihtimal bulunmaktadır.  

 

Bu ihtimallerden ilki bir üye devletin Komisyon’a başvuruda bulunarak, bir önceki 

senenin aynı dönemine veya söz konusu üçüncü ülkeye vize muafiyeti tanınmazdan 

 
645 ibid., madde 6(1)(e). 
646 Delcour, supra note 395. 
647 Madde 8, The European Parliament and the Council of the European Union, Regulation (EU) 2018/1806 
of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose 
nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are 
exempt from that requirement, OJ L 303/39, (14 Kasım 2018). 
648 ibid. 
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evvelki son iki aylık döneme kıyasla iki aylık bir sürecin üzerinde tüzükte listelenmiş dört 

durumdan biriyle karşılaştığını bildirmesi gerekmektedir.649 Bu durumlar sırasıyla,  

 

- üye devlete girişleri reddedilen veya üye devlette yasadışı olarak bulunan söz 

konusu üçüncü ülke vatandaşlarının sayısında kayda değer bir artış,  

- yine bu üçüncü ülke vatandaşlarınca yapılan ve kabul oranı düşük olan sığınma 

başvurularında kayda değer bir artış,  

- özellikle kendi vatandaşlarının ve üçüncü ülkenin AB ile arasındaki veya üye 

devletle ikili olarak imzaladığı geri kabul anlaşması kapsamında üçüncü ülkeyi 

transit geçerek üye devlete giren yasadışı göçmenlerin geri kabulü için yapılan 

başvuruların reddinde kayda değer bir artış ve bu vesileyle geri kabul kapsamında 

işbirliğinde bir düşüş,  

- ve son olarak, özellikle söz konusu üçüncü ülke vatandaşlarına bağlı ceza 

gerektiren ciddi suç oranlarında bir artışla, üye devletin kamu düzeni ve iç 

güvenliğine karşı risk veya yakın tehditte bir artış olmasıdır.650  

 

Bir üye devlet, Komisyon’a bu durumlardan bir veya birden fazlasının varlığına dair bir 

bildirimde bulunduğunda Komisyon öncelikle bu bildirimi Avrupa Parlamentosu’na ve 

Konsey’e iletmektedir.651 Daha sonra, üye devlet tarafından yapılan bu başvuruyu belli 

kriterleri göz önünde bulundurarak incelemeye tabi tutacaktır.652 Bu kriterler, söz konusu 

dört durumdan birinin var olup olmadığı, varsa kaç üye devletin bundan etkilendiği, bu 

durumun AB’deki göç durumu üzerindeki etkisi, yetkili AB kurumları ve diğer 

kuruluşlarca hazırlanan raporlar, bildirimde bulunan üye devletin alınmasını talep ettiği 

 
649 ibid., Madde 8(2).  
650 ibid. 
651 ibid. 
652 ibid., Madde 8(5). 
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önlemler ve bu durumun kamu düzeni ve iç güvenlik üzerindeki genel etkisidir.653 

Böylece Komisyon yaptığı incelemeyi de yine Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e 

sunmaktadır.654  

 

Askıya alma sürecine temel teşkil eden ikinci ihtimal ise AB üye devletlerinin salt 

çoğunluğunun yukarıda sayılan durumların varlığına dair Komisyon’a başvuruda 

bulunmasıdır.655   

 

Üçüncü ihtimal ise, Komisyon’un kendi incelemeleri sonucu, yukarıda sayılan 

durumların bir veya birden fazla üye devleti etkilediğine dair güvenilir bilgiye sahip 

olması veya üçüncü devletin AB ile arasındaki geri kabul anlaşması kapsamında iş 

birliğinde bulunmuyor olduğunu düşünmesidir.656 Burada iş birliğinde bulunmamak 

olarak anlaşılacak haller, geri kabulleri zamanında işleme almayı reddetmek veya 

başaramamak, geri kabul için gerekli seyahat belgelerini zamanında çıkarmayı 

başaramamak veya bu durumda AB’nin çıkaracağı seyahat belgelerini reddetmek ve en 

nihayetinde geri kabul anlaşmasını askıya almak veya feshetmektir.657 İşte bu ihtimalde 

Komisyon kendiliğinden incelemesini Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e 

sunmaktadır.  

 

Askıya alma sürecine götüren son ihtimal, Komisyon’un vize muafiyeti verilen üçüncü 

ülkenin vize muafiyeti kazanabilmek için yerine getirdiği kriterleri hala gözetip 

gözetmediğine dair yaptığı değerlendirmedir.658 Buna göre, Komisyon, vize muafiyeti 

tanınmasını takip eden yedi yıl boyunca, en az yılda bir kez olmak üzere düzenli ve bu 

 
653 ibid. 
654 ibid. 
655 ibid., Madde 8(6). 
656 ibid., Madde 8(3).  
657 ibid. 
658 ibid., Madde 8(4).  
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yedi yılın sonundaysa gerekli olduğunu düşündüğünde ya da Avrupa Parlamentosu veya 

Konsey’in talebi üzerine vize muafiyeti tanınan üçüncü ülkenin muafiyet kriterlerini 

sağlamaya devam edip etmediğine dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e rapor 

verecektir.659 Eğer üçüncü ülke kriterleri artık sağlamıyorsa askıya alma süreci 

başlatılacaktır.  

 

İşte bu hallerden birinin varlığı durumunda, Komisyon, bir yandan vize muafiyetinin 

askıya alınmasının söz konusu üçüncü ülkeyle AB arasındaki dış ilişkiler bakımından 

sonuçlarını göz önünde bulundurup diğer yandan bu üçüncü ülkeyle uzun süreli alternatif 

çözümler bulmak noktasında çalışırken, önlem alınması gerektiğine karar verirse bir 

uygulama tasarrufu yoluyla vize muafiyetini bu üçüncü ülke için dokuz aylık bir süreç 

boyunca geçici olarak askıya alacaktır.660 Bu durumda askıya alma kararı üçüncü ülkenin 

her vatandaşı için uygulanmayacak olup bu karara sebebiyet veren durumu giderecek 

boyutta kategorilere uygulanacaktır.661  

 

Ancak Komisyon’un askıya alma kararına rağmen bu karara sebep teşkil eden hallerden 

biri devam ediyorsa, o zaman Komisyon, dokuz aylık askıya alma sürecinin bitimine en 

az iki ay kala, yetki devrine dayanan bir tasarruf yoluyla, vize muafiyetini söz konusu 

üçüncü ülke vatandaşlarının tümü için geçici olarak askıya alabilmektedir.662 Bu tasarruf, 

dokuz aylık ilk askıya alma sürecinin bitimini takiben yürürlüğe girmekte olup bu yolla 

vize muafiyetinin ne kadar askıya alınabileceğine dair tüzükte bir düzenleme 

bulunmamakta, yani Komisyon’un takdirine bırakılmaktadır.663  

 

 
659 ibid. 
660 ibid., Madde 8(6)(a). 
661 ibid. 
662 ibid., Madde 8(6)(b). 
663 ibid. 
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Son çare olarak, askıya almaya dair bu ikinci tasarrufun süresi dolmadan evvel Komisyon, 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e durumla ilgili bir rapor sunmak zorundadır.664 Bu 

raporuyla birlikte Komisyon, uygun görürse, 2018/1806 sayılı tüzükte yasal değişiklik 

yapılmasına ve söz konusu üçüncü ülkenin vatandaşları vizeden muaf ülkeler listesinden 

çıkarılarak tekrar vize talep edilen ülkeler listesine alınmasını önerebilmektedir.665  

 

O halde, Türkiye ve AB arasında yürütülmekte olan vize serbestisi sürecinin başarıyla 

sonuçlandığı bir ihtimalde 2018/1806 sayılı tüzükte bir değişiklik yapılarak Türkiye, 

vizeden muaf ülkeler listesine alınacaktır. Ancak bu muafiyet, Komisyon’un tek başına 

alacağı bir kararla önce belirli kategorideki Türk vatandaşlarını kapsayacak şekilde dokuz 

aylığına, daha sonra tüm Türk vatandaşları için Komisyonca takdir edilecek bir süre 

boyunca askıya alınabilecektir. En nihayetinde bu kararlara sebep olabilecek dört 

durumdan birinin bile varlığı devam edecek olursa Türkiye vize muafiyeti listesinden 

çıkarılarak tekrar vatandaşlarından vize talep edilen ülkeler listesine alınabilecektir.  

 

2.2. Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku Çerçevesinde “Vizesiz Seyahat” ile 

Türkiye – Avrupa Birliği Arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu Çerçevesinde “Vizesiz 

Seyahat” Karşılaştırması  

 

Çalışma boyunca Türk vatandaşlarının AB üye devletlerine vizesiz seyahati önce taraflar 

arasındaki ortaklık hukukunun gelişimiyle ardından yedi yıldır sürmekte olan vize 

serbestisi süreci çerçevesinde incelenmiştir. Türkiye ve AB arasındaki bu her iki ilişki 

modelinde de Türk vatandaşlarının AB üye devletlerine vizesiz seyahati kişi, konu ve 

zaman bakımından kapsamları farklı olmasına rağmen gündem konusudur. Bu noktada 

 
664 ibid., Madde 8(7). 
665 ibid. 
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vizesiz seyahatin ele alındığı bu iki farklı alanın karşılaştırması bugün gelinen noktada 

Türk vatandaşlarının bu yöndeki kazanımlarının kapsamı ve yürütülmekte olan süreçler 

sonucunda olası kazanımlarının anlaşılması, böylece Türkiye - AB ilişkilerinde vize 

meselesinin hukuki ve politik boyutunun genel çerçevesinin ortaya konması bakımından 

önemlidir.  

 

Ortaklık ilişkisinin bugün geldiği noktada işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi 

ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarında bu ilişkinin maddi boyutunu oluşturan 

metinlerde yer alan standstill hükümleri temelinde Türk vatandaşları belirli kazanımlar 

elde etmiştir. Söz konusu standstill hükümlerinin ABAD tarafından yorumlanmasıyla bu 

ekonomik serbestilerin kapsamına giren Türk vatandaşlarının, bu ekonomik faaliyetleri 

ifa etmek için üye devletlere girişlerinde ülkeye girişe dair mevzuatın da standstill 

uygulamasına tabi olduğu ortaya konmuştur.666 Bir başka deyişle, bu kişilerin ülkeye 

girişlerinde tabi tutulacakları mevzuat, ilgili standstill hükmünün o üye devlette yürürlük 

tarihinde geçerli olan mevzuattan, kural olarak, daha kısıtlayıcı olamamaktadır. Böylece 

standstill hükmünün yürürlük tarihinde bu kapsama giren Türk vatandaşlarından vize 

talep etmeyen devletlere bugün de bu kişilerin vizesiz girmeleri olanağı doğmuştur. 

Görüleceği üzere ortaklık ilişkisinden kaynaklanan vizesiz seyahat kazanılmış bir hak 

olarak karşımıza çıkabilmektedir. Öte tarafta, vize serbestisi süreci henüz nihayete 

erdirilmediğinden bu süreç sonunda kazanılması hedeflenen vizesiz seyahat hakkı henüz 

elde edilememiştir.  

 

Bu iki süreç temelinde vizesiz seyahatin kişi bakımından kapsamı da farklılık 

göstermektedir. Belirtmek gerekir ki ortaklık hukukunda elde edilmiş kazanımlar vize 

 
666 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 34; Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment 
of the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 63; Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. 
Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 62. 
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serbestisi süreciyle elde edilmesi hedeflenen kazanıma nazaran kişi bakımından kapsamı 

sınırlı kazanımlardır. Çalışmanın ilk bölümünde ilgili ABAD içtihadı ışığında ortaya 

konan ortaklık hukukundaki vizesiz seyahatin kişi bakımından kapsamı belirli ekonomik 

faaliyet kategorilerine giren Türk vatandaşlarını ve onların aile bireylerini içermektedir. 

Bu kategoriler işçi olarak çalışmak üzere AB üye devletlerine giden Türk vatandaşları ve 

onların aile bireyleri667, iş kurmak amacıyla AB üye devletlerine giden Türk vatandaşları 

ve onların aile bireyleri668 ve en nihayetinde hizmet sağlamak amacıyla giden ve hizmet 

sağlayıcının bu amaçla kullandığı iş gücünü teşkil eden Türk vatandaşlarıdır669. Hizmet 

almak amacıyla AB üye devletlerine girmek isteyen Türk vatandaşları 2013 tarihli 

Demirkan kararıyla serbesti kapsamında bulunmamışlardır.670  

 

Vize serbestisi süreci sonunda elde edilmesi hedeflenen vize muafiyetiyse tüm Türk 

vatandaşlarını kapsamaktadır.671 Öyleyse bu süreç sonunda Schengen vizesinden 

muafiyet için aranacak tek kriter ulusal mevzuat uyarınca Türk vatandaşlığına haiz olmak 

olup, ortaklık hukukundaki gibi herhangi belli bir ekonomik faaliyet ifası şartı 

aranmayacaktır. Ancak bu süreç sonunda elde edilmesi hedeflenen vize muafiyeti vizesiz 

girilecek devletlerde (hizmet almak hariç) işçi olarak, iş kurarak veya hizmet sağlayarak 

ekonomik faaliyette bulunmayı kapsamayacaktır.  

 

Ortaklık hukuku temelinde AB üye devletlerine vizesiz girebilme ihtimali konu 

bakımından yalnızca belirli ekonomik faaliyetleri içermektedir. Yani, Türk vatandaşları 

yalnızca işçi olarak çalışmak, iş kurmak veya hizmet sağlamak amacıyla AB üye 

 
667 Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 
668 Göçmen, supra note 14, sf. 181. 
669 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the 
Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 46. 
670 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Judgment of the Court, ECJ, 
(24 Eylül 2013), para. 63. 
671 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, (Aralık 2015), sf. 
1. 
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devletlerine girişlerinde ilgili standstill hükümlerine dayanabilecek ve bu hükümlerin 

yürürlük tarihinde bu kategorideki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelere bugün 

de vizesiz girebilmeyi ABAD içtihadı temelinde öne sürebilecektir.672 Keza bu serbesti 

sadece ekonomik faaliyetin yürütüleceği AB üye devletine giriş için geçerli olacaktır.673 

Vize serbestisi sürecinde elde edilecek vizesiz seyahatin konu bakımından kapsamı ise 

yalnızca kısa süreli kalışları yani 180 gün içerisinde bir kerede 90 günü aşmayacak 

kalışları içermektedir.674 Böyle bir vize muafiyeti turizm, aile veya arkadaş ziyareti, 

kültürel veya sportif aktivitelere katılmak, iş toplantılarına katılmak, tıbbi tedavi görmek, 

kısa süreli eğitimlere katılmak gibi amaçlarla yapılacak seyahatleri kapsarken kazanç elde 

etmeye dönük ekonomik faaliyetlerin güdülmesi amacını (işçi olarak çalışmak, iş kurmak 

veya hizmet sağlamak) kapsamamaktadır.675 Vize muafiyetinin tanındığı süre 

kapsamında kalan ekonomik faaliyetler için giriş yapılacak devletin ulusal mevzuatı 

gereği çalışma iznine ihtiyaç duyulabilecektir.676  

 

Coğrafi olarak kapsam da yine her iki süreç için farklılaşmaktadır. Ortaklık hukukundan 

doğan vizesiz seyahat imkanının hangi ülkeleri kapsadığını bulabilmek için iki adımlı bir 

test uygulanmalıdır. Öncelikle böyle bir imkana ortaklık hukuku belgelerinde yer alan 

ilgili standstill hükümlerinin yorumuyla ulaşılabilmiştir.677 O halde böyle bir yorum bu 

 
672 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 34; Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment 
of the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 63; Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. 
Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 62. 
673 Case C-31/01 & C-369/01, Eran Abatay and Others, Nadi Sahin v. Bundesanstalt für Arbeit, Judgment 
of the Court, ECJ, (21 Ekim 2003), paras. 79, 84. 
674 Ceran, supra note 16, sf. 3. 
675 Annex I, Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 
on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders 
Code), Official Journal of the European Union L 77/1, (23 Mart 2016); European Union External Action, 
Frequently Asked Questions on the Schengen visa-free, bkz. 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/visa_waiver_faqs_en.pdf  
676 ibid. 
677 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 34; Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment 
of the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 63; Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. 
Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 62. 
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belgelerin tarafı olan ülkeler için geçerli olacaktır. Standstill hükümleri, işçilerin serbest 

dolaşımı için OKKlarda678, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı içinse 

KP’de yer almaktadır679. AB üyesi olan tüm devletler bu metinlerin tarafıdır.680 Testin 

ikinci basamağı bu ülkelerden hangilerinin ilgili standstill hükümlerinin kendileri için 

yürürlük tarihinde söz konusu kategorilerdeki Türk vatandaşlarının ülkelerine girişi için 

vize uygulamadığını bulmaktır. İşte bu testin sonucunda ortaya çıkan AB üye devletleri 

ortaklık hukuku yoluyla kazanılan vizesiz seyahatin coğrafi kapsamını teşkil etmektedir. 

Vize serbestisi süreci sonunda elde edilecek vizesiz seyahat hakkı ise 2018/1806 sayılı 

tüzükte yapılacak değişikliğin bağlayacağı ülkeleri coğrafi kapsam olarak içermektedir. 

Bunlar yukarıda da sayıldığı üzere hem AB üye devleti olup hem Schengen bölgesinde 

yer alanlar, AB üyesi olmasına rağmen henüz Schengen bölgesinde yer almayanlar ve 

AB üyesi olmamasına rağmen Schengen bölgesinde yer alanlardır.681 Böylece vize 

serbestisi süreciyle elde edilecek muafiyet daha geniş bir coğrafi kapsama sahipken, 

ortaklık hukuku yoluyla üye devletlere vizesiz girebilmek yalnızca standstill 

hükümlerinin ileri sürülebileceği ve ilgili ekonomik etkinliğin yürütüleceği tek bir devleti 

kapsamaktadır.  

 

Ortaklık hukuku yoluyla elde edinilmiş kazanımın zaman bakımından kapsamı ilgili 

standstill hükmünün üye devletler için yürürlük tarihiyle başlamaktadır. Türk işçilerinin 

serbest dolaşımı için bu süre ilk standstill hükmü 2/76 sayılı OKK’da yer aldığı için bu 

kararın yürürlük tarihinde üye olan devletler için 20 Aralık 1976682 iken 1/80 sayılı 

 
678 Madde 7, Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976); Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, 
(19 Eylül 1980). 
679 Madde 41(1), Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
680 Henüz AB üyesiyken Birleşik Krallık da bu metinlerin tarafı bir ülkeydi. 31 Ocak 2020’de AB’den 
ayrılmasını takiben AB üyeliği vesilesiyle tarafı olduğu anlaşmalar, dolayısıyla Türkiye ile AB arasındaki 
ortaklık hukuku belgeleri de, Birleşik Krallık için 31 Aralık 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.  
681 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Vatandaşlarımızın Schengen Alanına Vizesiz Seyahati, Geri 
Kabul Anlaşması ve Göç Eylem Planı, bkz. http://www.mfa.gov.tr/soru-cevap.tr.mfa 
682 Case C-92/07, European Commission v. Kingdom of the Netherlands, Judgment of the Court, ECJ, (29 
Nisan 2010). 
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OKK’nın yürürlük tarihinden sonra üye olanlar için de aynı tarih geçerliliğini 

sürdürecektir. Zira standstill hükmü olarak 1/80 sayılı OKK, Türk işçileri için 2/76 sayılı 

OKK’dan daha lehe bir düzenleme getirmemektedir683.  Bu çalışmanın görüşü aynı 

durumun Türk işçilerinin aile bireyleri için de uygulanabilir olduğu yönündedir. İş 

kurmak ve hizmet sağlamak için giriş yapacak Türk vatandaşları yönündense ilgili 

standstill hükmü KP’de yer aldığından o tarihteki mevcut üyeler için KP’nin yürürlük 

tarihi olan 1 Ocak 1973, bu tarihten sonra üye olan devletler üyelik tarihleri itibariyle 

KP’ye taraf olduklarından kendi üyelik tarihleri serbestinin zaman bakımından 

kapsamının başladığı noktadır.684 Elbette bu kapsam, söz konusu tarihlerde ilgili 

kategorilerdeki Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen ülkeler için geçerlidir zira 

standstill hükmünün ülkeye giriş mevzuatlarına uygulanması bu mevzuatlarda sonradan 

aleyhe kısıtlama yapılamaması anlamına gelmektedir. Fakat standstill hükümlerinin 

zaman bakımından kapsamı uygulandıkları mevzuatta sonradan lehe düzenleme 

yapılmasına olanak vermekte olup bu durumda, bu kategorideki Türk vatandaşlarına vize 

uygulamasını sonradan kaldıran bir AB üye devletinin varlığı halinde zaman bakımından 

kapsam bu sonraki lehe düzenlemeyle başlamaktadır.685 Vize serbestisi süreci sonunda 

elde edilecek muafiyetin zaman bakımından kapsamının başlangıcı ise 2018/1806 sayılı 

tüzükte gerekli değişikliğin yapılıp yürürlüğe sokulduğu tarih olacaktır.  

 

Son olarak belirtmek gerekir ki her iki durumda kapsamlarındaki Türk vatandaşları için 

mutlak bir vizesiz seyahat hakkı kazandırmamaktadır. Ortaklık hukukundaki kazanım 

standstill hükümlerinin uygulanmasıyla elde edildiğinden bu hükümlerin 

uygulanmamasını haklı gösteren sebeplerin varlığında veya uygulanmayacağı hallerde 

 
683 Göçmen, supra note 133. 
684 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 69. 
685 Joined Cases C-300/09 & C-301/09, Staatssecretaris van Justitie v. F. Toprak & I. Oguz, Judgment of 
the Court, ECJ, (9 Aralık 2010), para. 20, 27. 
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elde edilen kazanımın kısıtlanma ihtimali vardır. Standstill hükmüne uyulmamasını haklı 

gösterir hâller kamu düzeni, güvenliği, sağlığı ve kamu yararına ilişkin ağır basan 

sebepler ve bu sebepler için alınması uygun ve gerekli bir önlemin varlığıdır.686 Bu 

hükümlerin uygulanmayacağı hallerse hakkın kötüye kullanımı687, daha elverişli işlem 

yasağı688 ve üye devletin kendi ekonomisinin standstill sebebiyle yürütülen 

uygulamalardan zarar görmesidir689. Vize serbestisi süreci sonunda elde edilebilecek vize 

muafiyetindeyse üye devletlerin daha evvel incelenen dört şarttan bir veya birden 

fazlasının karşılanmaması durumunda muafiyet tanınan ülke vatandaşının ülkeye 

girmesini engelleme hakları saklı tutulmaktadır.690 Bu şartlar, geçerli bir pasaporta sahip 

olmak, ülkeye giriş sebebini gerekçelendirebilmek, ülkede kalınacak süre ve geri dönüş 

için yeterli imkanlara sahip olunduğunu kanıtlamak, Schegen Bilgi Sistemi’nde şahıs 

adına ülkeye girişini engelleyecek bir ikazın bulunmaması ve giriş yapmak isteyen şahsın 

üye devletlerin kamu düzeni, iç güvenliği, kamu sağlığı ve uluslararası ilişkileri için bir 

tehdit unsuru olmamasıdır.691 Bunlara ek olarak, 2018/1806 sayılı tüzüğün 8. maddesinde 

sayılı hallerden birinin varlığında üçüncü ülkeye tanınan vize serbestisi, Komisyonca tek 

taraflı olarak askıya alınabilmekte hatta bu hallerin var olmaya devam etmesi durumunda 

verilmiş muafiyet sonlandırılabilmektedir.692  

 

 

 
686 Madde 14, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980); Case 
C-138/13, Naime Dogan v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the Court, ECJ, (10 Temmuz 2014), 
para. 37. 
687 Göçmen, supra note 14, sf. 190. 
688 Madde 59, Katma Protokol, (23 Kasım 1970). 
689 Madde 60, Katma Protokol, (23 Kasım 1970).  
690 Madde 6(1), Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen 
Borders Code), Official Journal of the European Union L 77/1, (23 Mart 2016); European Union External 
Action, Frequently Asked Questions on the Schengen visa-free, bkz. 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/visa_waiver_faqs_en.pdf 
691 ibid. 
692 Madde 8, The European Parliament and the Council of the European Union, Regulation (EU) 2018/1806 
of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose 
nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are 
exempt from that requirement, OJ L 303/39, (14 Kasım 2018). 
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SONUÇ 

 

AA, tarafların ekonomik politikalarının yakınlaştırılması ve Türkiye’nin ekonomik 

kalkınmışlığının arttırılması hedefinin bir parçası olarak AET’yi kuran Roma 

Antlaşması’nda da gözlendiği üzere bir takım ekonomik serbestilere yönelik hükümler 

içermiş, işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı 

önündeki engellerin kaldırılması için Roma Antlaşması’ndaki ilgili hükümlerden 

esinlenilmesini öngörmüştür.693 Bu çalışmanın yazıldığı tarihte AA imzalanalı 57 sene 

geçmiştir.  

 

Bu süre zarfında AA’nın öngördüğü gibi ekonomik serbestilerin önündeki engellerin 

kaldırılmasına yönelik ilk olarak 1970’de KP imzalanmıştır. Uygulama anlaşması 

mahiyetindeki KP, işçilerin serbest dolaşımı önündeki tüm engellerin kaldırılması için 

1986 yılını hedef olarak belirlemiş, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı 

içinse tarafların mevcut uygulamalarını yeni düzenlemelerle kısıtlamalarını yasaklayan 

standstill hükmünü getirmiştir.694 Ancak her üç serbesti için gerekli ilerlemenin OK 

kararlarıyla sağlanacağını da düzenlemiştir.695  

 

Takip eden süreçte OK, işçilerin serbest dolaşımı alanında 2/76, 1/80 ve 3/80 sayılı üç 

karara imza atmıştır. Bunlardan 2/76 ve 1/80, KP’nin iş kurma serbestisi ve hizmetlerin 

serbest dolaşımı için getirdiği standstill düzenlemesine benzer bir yeni kısıtlama getirme 

yasağını Türk işçileri ve onların aile bireylerini muhatap alan üye devlet uygulamaları 

için öngörmüştür.696 Bu hükümler ABAD karşısına pek çok kez getirilmiş, önce doğrudan 

 
693 Madde 12, 13 ve 14, Ankara Antlaşması, (12 Eylül 1963).  
694 Madde 36 ve 41(1), Katma Protokol, (23 Kasım 1970).  
695 ibid., Madde 36 ve 41(2).  
696 Madde 7, Ankara Antlaşması’nın 12’nci Maddesinin uygulanmasına ilişkin 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı, (20 Aralık 1976); Madde 13, Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 19 Eylül 1980 tarihli 1/80 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı, (19 Eylül 1980). 
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etkili oldukları697 ve daha sonra Demir kararıyla Türk işçileri ve aile bireylerinin üye 

devletlere ilk girişlerine dair ulusal mevzuat için de uygulama alanı bulduklarına 

hükmedilmiştir698. Böylece söz konusu OK kararlarının yürürlük tarihinde Türk işçileri 

ve aile bireyleri için ülkeye girişte vize talep etmeyen AB üye devletlerinin standstill 

hükmü gereğince, kural olarak, bugün de bu kişilerden vize talep edemeyecekleri 

netleşmiştir.  

 

Ne yazık ki, bugüne kadar OK’nın iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı 

konularında bir kararı bulunmamaktadır. Bu boşlukta, ABAD, önüne gelen başvurularda 

KP’nin 41(1). maddesindeki standstill hükmünü uygulamış, önce bu hükmün doğrudan 

etkisini teyit etmiş daha sonra bu maddenin her ne kadar kapsamına giren Türk 

vatandaşları için bir hak sağlamasa da muhatap tutuldukları ulusal düzenlemelerin 

sonradan kısıtlanmasını yasakladığını karara bağlamıştır.699 Bu değerlendirmelerle 

Divan, Tum/Dari kararında iş kurma serbestisinden yararlanmak için bir üye devlete giriş 

yapacak Türk vatandaşlarının tabi tutulduğu ulusal mevzuatın KP’nin yürürlük tarihinden 

sonra yeni bir düzenlemeyle zorlaştırılamayacağına hükmetmiştir.700 Böylece KP’nin 

kendisi için yürürlük tarihinde iş kurma serbestisinden yararlanmak maksatlı giriş 

yapacak Türk vatandaşlarından vize istemeyen AB üye devletlerinin söz konusu standstill 

hükmü gereğince, kural olarak, bugün de bu kişilerden vize talep edemeyeceği karara 

bağlanmıştır.  

 

 
697 Case C-192/89, S. Z. Sevince v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (20 Eylül 
1990), para. 16, 18. 
698 Case C-225/12, C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie, Judgment of the Court, ECJ, (7 Kasım 2013), 
para. 42. 
699 Case C-37/98, The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas, 
Judgment of the Court, ECJ, (11 Mayıs 2000), para. 64, 69. 
700 Case C-16/05, Veli Tum & Mehmet Dari v. Secretary of State for the Home Department, Judgment of 
the Court, ECJ, (20 Eylül 2007), para. 59, 63. 
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Divan hizmetlerin serbest dolaşımını hizmet sağlayanlar ve hizmet alanlar olarak ikiye 

ayırıp, hizmet sağlayanlar ve onların bu amaçla kullandığı işgücü için Soysal kararıyla, 

KP’nin yürürlük tarihinde bu amaçla giriş yapacak Türk vatandaşlarının ülkeye giriş 

bakımından tabi olduğu uygulamaların yeni düzenlemelerle kısıtlanamayacağına 

hükmetmiştir.701 Böylece hizmet sağlamak için giriş yapmak isteyen Türk 

vatandaşlarından KP’nin yürürlük tarihinde vize talep etmeyen AB üye devletlerinin 

standstill hükmü gereğince, kural olarak, bugün de vize isteyemeyeceği karara 

bağlanmıştır.  

 

Buraya kadar Türkiye ve AB arasındaki ortaklık hukukundan doğan davalarda başvuru 

konusunu mümkün olduğunca AB hukukundaki yansımasına uygun olarak yorumlayan 

Divan, hizmet alıcısı konumundaki Türk vatandaşlarının hizmetlerin serbest dolaşımı 

kapsamında kalması hususunda bu uygulamasından vazgeçmiştir. 2013 yılındaki 

Demirkan kararıyla Divan, Türkiye ve AB arasındaki ortaklık ilişkisinin ekonomi temelli 

bir ilişki olduğu, hizmetlerin serbest dolaşımının Birlik hukukunda olduğu gibi hizmet 

alıcıları da kapsamasının salt ekonomik amaçlı olmayan seyahatlerde de serbesti 

tanınması anlamına geleceğini ve bunun için Türkiye’nin AB üye devletleri arasındaki 

gibi ekonomik boyutu aşan bir bütünleşmenin parçası olması gerektiği yorumuyla bir AB 

üye devletine hizmet alıcısı olarak giriş yapmak isteyen davacının tabi tutulduğu ülkeye 

girişe dair ulusal mevzuatı standstill hükmü kapsamında bulmamıştır.702 Böylece KP’nin 

yürürlük tarihinde turistlerden, eğitim amaçlı giriş yapacak öğrencilere, tıbbi hizmet 

almak isteyenlerden iş için seyahat edecek kişilere, kısaca tüm Türk vatandaşlarından 

ülkeye giriş için vize talep etmeyen AB üye devletlerinin sonraki süreçte getirdikleri vize 

 
701 Case C-228/06, Mehmet Soysal & Ibrahim Savatli v. Bundesrepublik Deutschland, Judgment of the 
Court, ECJ, (19 Şubat 2009), para. 55. 
702 Case C-221/11, Leyla Ecem Demirkan v. Federal Republic of Germany, Judgment of the Court, ECJ, 
(24 Eylül 2013). 
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uygulamaları standstill hükmü kapsamında kabul edilmemiş dolayısıyla hizmetlerin 

serbest dolaşımı önünde yeni bir kısıtlama olarak görülmemiştir.   

 

Türk vatandaşlarının AB üye devletlerindeki serbest dolaşım haklarına dair hukuki 

ilerleme böylece tıkanmış olarak yorumlansa da Divan’ın işçi olarak, iş kurmak için veya 

hizmet sağlamak için üye devletlere giriş yapacak Türk vatandaşlarından standstill 

hükümlerinin yürürlük tarihinde vize istemeyen devletlerin, kural olarak, bugün de 

isteyemeyeceği yönündeki kararları da uygulamada beklenen etkiyi yaratmamıştır.703 

Standstill hükümlerinin yürürlük tarihinde söz konusu kategorilerdeki Türk 

vatandaşlarından vize istemeyen üye devletlerin ekseriyeti Divan kararlarını uygulamaya 

dökmekte isteksiz davranırken örneğin hizmet sağlayanların serbest dolaşımına dair 

Soysal kararı sonrası yalnızca Almanya ve Danimarka mevzuatlarında değişikliğe gitmiş 

ancak her ne kadar bu kategorideki Türk vatandaşlarından vize talep etmeyi bıraksalar da 

hizmet sağlayıcısı olduklarını kanıtlamaları gereken başka zorunluluklar getirerek esasen 

ülkeye girişleri serbestleştirmemişlerdir.704  

 

İşte bu gelişmelere paralel olarak Türkiye, 2013 senesinde AB ile GKA’yı imzalarken 

aynı zamanda vize muafiyeti sürecine de girmiştir.705 Sürecin tamamlanabilmesi için AB 

Türkiye’ye yetmiş iki kriterden oluşan bir yol haritası sunmuşken bugün gelinen noktada 

bu kriterlerden altmış altısı tamamlanırken altı kriter hala beklemektedir.706 Kalan bu altı 

kriterin de tamamlanmasıyla Türk vatandaşları için, 180 gün içinde bir kerede 90 günü 

aşmamak kaydıyla vize muafiyeti sağlanması hedeflenmektedir.707 Ortaklık hukuku 

 
703 Nas, supra note 393, sf. 173.  
704 Groenendijk & Guild, supra note 382, sf. 33.  
705 Annotated Roadmap Towards A Visa-Free Regime With Turkey (Rev.1), (12 Temmuz 2013), bkz. 
http://www.mfa.gov.tr/data/agreed%20minutes%20ve%20annotated%20roadmap.pdf 
706 T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB ile Yürütülen Vize Serbestisi Diyaloğu, (5 Kasım 
2019): https://www.ab.gov.tr/ab-ile-yurutulen-vize-serbestisi-diyalogu_51819.html  
707 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, (Aralık 2015), sf. 
1, 2. 
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temelinde kazanılan serbest dolaşım haklarına halel getirmeyecek bu süreç ekonomik bir 

faaliyet kategorisinde olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm Türk vatandaşlarını 

kapsayacak kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti öngörmekte708, bu yönüyle ekonomik 

serbestilerden ayrılmaktadır.  

 

Bu çalışma, uzun yıllara yayılan vizesiz Avrupa hedefinde dalgalı bir seyir izleyen 

Türkiye – AB ilişkileri çerçevesinde önce ortaklık hukuku sonra vize muafiyeti 

diyaloğuyla elde edilen ve edilmek istenen vizesiz seyahati ele almıştır. 1999’dan beri 

aday ülke statüsünde olup 57 yıllık ortaklık ilişkisi geliştirdiği AB nazarında bu 

statülerine rağmen vatandaşları vizeye tabi konumdaki tek ülke olan Türkiye709, ortaklık 

hukukuna dayanarak Divan karşısında elde ettiği serbest dolaşım hakları ve adım adım 

sona yaklaştığı vize serbestisi diyaloğuna rağmen bu çalışmanın yazıldığı tarih itibariyle 

AB üye devletlerine girişte yeni kısıtlamalarla karşılaşmaya devam etmektedir. Daha 

önce Avrupa Parlamentosunca onaylanan ve Türkiye’yi de etkileyen, Schengen vizesi 

başvuru ücretlerinin zamlandırılması yasa tasarısı 6 Haziran 2019’da Konseyce de 

onaylanarak yasalaşmış710, vizeden muaf olarak Schengen bölgesine giriş yapabilen yeşil 

ve gri renk pasaport hamili Türk vatandaşlarının 2021’den itibaren bu girişleri için 

önceden kayıt yaptırmaları ve harç bedeli ödemelerine karar verilmiştir711. Gidişat 

böyleyken bile, karşılıklı söylem değişikliğinin bu siyasi iklimi değiştireceğine ve uygun 

bir siyasi iklimden doğacak diyalog ortamıyla Türk vatandaşları için AB üye 

devletlerinde serbest dolaşım hakkının tümüyle sağlanabileceğine olan inancı 

yinelemekte fayda var. 

 

 
708 ibid., sf. 11, 12.  
709 Ekinci, supra note 397, sf. 16. 
710 AB Konseyi’nden vize ücreti zammına onay, T24, (6 Haziran 2019): https://t24.com.tr/haber/ab-konseyi-
nden-vize-ucreti-zammina-onay,824676  
711 Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa’ya gitmeden önce kayıt olacak (7 euro), NTV, (9 Aralık 2019): 
https://www.ntv.com.tr/seyahat/yesil-ve-gri-pasaport-sahipleri-avrupaya-gitmeden-once-kayit-olacak-7-
euro,LB1It4qPUE2diZ9NZ8wm6A  
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ÖZET 

 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması tarafların 

işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanlarında 

serbestilerin önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa Birliği’nin kurucu 

antlaşmasındaki düzenlemelerden esinleneceğini düzenlemiştir. Program mahiyetli bu 

hükümlerle başlayan Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üye devletlerinde serbest 

dolaşım serüveni, 1970 yılında uygulama antlaşması mahiyetinde imzalanan Katma 

Protokol ve devamındaki Ortaklık Konseyi kararlarıyla ilerletilmiştir. Söz konusu 

belgeler işbu ekonomik serbestiler alanında tarafların yeni kısıtlama getirmelerini 

yasaklarken Türk vatandaşlarının üye devletlere girişlerinde kendiliğinden bir hak 

getirmemişlerdir. Ancak yeni kısıtlama getirme yasakları zamanla ABAD önündeki 

başvurulara konu olmuş ve Divan kademeli olarak geliştirdiği standstill testiyle önce bu 

hükümlerin doğrudan etkili olduğuna karar vermiştir. 2013 yılındaki Demir kararıyla 

Türk vatandaşı işçilerin, yeni kısıtlama getirme yasağını içeren 2/76 ve 1/80 sayılı OK 

kararlarının yürürlük tarihinde bu kategorideki kişilerin ülkeye girişlerinde vize 

istemeyen üye devletlere bugün de vizesiz girebileceklerine hükmederken Tum/Darı ve 

Soysal kararlarıyla aynı yorumu bu sefer KP’nin yürürlük tarihini temel alarak iş kurma 

serbestisi ve hizmet sağlama amaçlı giriş yapacak Türk vatandaşları için de geçerli hale 

getirmiştir. Ne var ki, Demirkan kararıyla Divan, Türk vatandaşı hizmet alıcıları bu 

serbestilerin dışında tutarak turistler dahil neredeyse tüm Türk vatandaşlarının vizesiz 

giriş imkanlarını engellemiştir.  

 

Bu sürece paralel olarak Türkiye ve Avrupa Birliği arasında vize serbestisi diyaloğu 

başlatılmıştır. Buna göre, Türkiye, Avrupa Birliği’nin şart koştuğu 72 kriteri başarıyla 

tamamlayabilirse Türk vatandaşları 180 gün içinde bir kerede 90 günü geçmeyen kalışları 
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için Schengen bölgesine girişlerde vizeden muaf tutulacaklardır. Bugün gelinen noktada 

altı kriter hala karşılanamamıştır.  

 

Bu çalışma hem ortaklık hukukundan doğan ekonomik faaliyet temelli serbest dolaşım 

haklarındaki gelişmeleri hem de vize serbestisi sürecini inceleyerek bugün gelinen 

noktada Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üye devletlerinde serbest dolaşım, bir başka 

deyişle vizesiz seyahat hususunda elde ettikleri ve etmeyi hedefledikleri kazanımları 

karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı hedeflemektedir.   
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ABSTRACT 

 

The Ankara Agreement which was signed between Turkey and the EU in 1963 regulates 

that the parties to the Agreement shall be guided by the regulations of the founding treaty 

of the EU on abolishing the restrictions before the freedom of movement for workers, 

freedom of establishment and freedom to provide services. The adventure of Turkish 

citizens on freedom of movement within the Member States of the European Union which 

has started with these programme regulations, was progressed by the Additional Protocol 

which was signed in 1970 as an implementation treaty and following decisions of the 

Association Council. While these documents were prohibiting introduction of new 

restrictions on these economic freedoms, they were not bringing rights for Turkish 

citizens’ entry into Member States, by themselves. However, in time, these prohibitions 

on bringing new restrictions became subject matter on the cases before the European 

Court of Justice and the Court, by the standstill test that it developed gradually, decided 

that these regulations have direct effect. While, it was ruling in 2013, with its Demir 

judgment, that workers with Turkish citizenship can enter the Member States without a 

visa requirement if those Member States were not asking for a visa by the time of the 

entry into force of the prohibitions on bringing new restrictions in decisions of the 

Association Council number 2/76 and 1/80, it came to same conclusion for Turkish 

citizens who wish to enter Member States to establish a business or provide services in 

its Tum/Dari and Soysal judgments, this time as of the date of entry into force of the 

Additional Protocol. However, by its Demirkan judgment, the Court through keeping 

Turkish citizens who wish to receive services out of this freedom, prevented visa-free 

entry of almost all Turkish citizens, including tourists.  
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In parallel to this process, the visa liberalization dialogue between Turkey and the 

European Union has been commenced. In accordance with this dialogue, if Turkey can 

complete 72 benchmarks requested by the European Union, Turkish citizens will be 

exempted from visa on their entry to the Schengen area for stays which are not exceeding 

90 days in a total of 180 days. As of today, there remains six benchmarks to be completed.  

 

This study, by examining both the developments on the rights of freedom of movement 

based on the association law and the visa liberalization process, aims to show the gains 

that Turkish citizens reached on freedom of movement in the Member States of the EU, 

in another words on the matter of visa-free travel, and those they still aim to gain.   


