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SUNUŞ

Ekonomik yaşam ve rekabet her geçen gün küresel hale gelmekte, ulusal sınırlar, 
ticari gerekler karşısında giderek anlamını yitirmektedir.

Ancak ticari ilişkilerin, sağlam bir hukuki zemine oturması ve ilişki kurulan ülkenin 
hukuk ikliminin yakından tanınması gerekliliği, genellikle ihmal edilmektedir. 

Ticari kurallar ülke sınırlarını aşmış olmasına rağmen, “hukuk kuralları”, genel 
olarak “ülkeselliğini” korumaya devam etmektedir.

AB, BM, ILO başta olmak üzere çok sayıda uluslarüstü oluşumlar, hukukun 
yerelliği kavramını değiştirmekte ve bu alanda uluslararası düzenlemeleri hayata 
geçirmektedirler.

AB, 1951 yılında altı kurucu üye ile başladığı siyasi ve ekonomik birlik sürecini 
bugün 27 üye ülke ile sürdürmektedir. 

Ülkemizin, AB’ye 1959 yılında ilk yaptığı başvurudan 52 yıl, 1987 yılında 
yapmış olduğu üyelik müracaatından 24 yıl sonra; üyelik sürecinde istenen ilerleme 
kaydedilememiş olsa da, geçen süre içinde AB müktesebatının ülkemiz iç hukukuna 
yansıtılması ve AB ülkeleri ile ekonomik ilişkilerimiz konusunda hızlı bir ilerleme 
kaydedilmiştir.

Ticari ilişkilerin yoğunlaşması paralel biçimde ülke hukuklarının ve AB huku-
kunun yakından tanınmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu zorunluluğun ticari 
yaşamın hızı karşısında ihmal edilmesi eğilimi Türk girişimcilerinin ve vatandaşlarının 
ciddi hak kayıplarına uğramalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, öncelikle “hangi 
haklara sahip olunduğunun” ve “hukuki müracaat yollarının” bilinmesi açısından 
önemli bilgiler içeren kitabımızın bu konudaki boşluğu dolduracağı inancındayız. 

Bu düşünce ve tespitlerden hareketle; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hacı Can ve Av. Seher 
Sarıaslan’ın “Avrupa Birliği’nin Yargısal Koruma Sistemi ve Türk Şirketlerinin 
Durumu” başlıklı çalışması, AB ile yürütülen ticari ilişkilerde aydınlatıcı ve yol 
gösterici bir eser olarak Konfederasyonumuzca hizmete sunulmaktadır.

Yayınımızın faydalı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla, 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu





-xxiii-

ÖNSÖZ

Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık kuralları Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde 
önemli bir yere sahiptir. Bu kurallar, ülkemizin ticari ve iktisadi yaşamını doğrudan 
etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda önemli hukuki sorunlara da yol açmaktadır. 
Bu sorunlar hem uluslararası hukuk hem Avrupa Birliği hukuku ve hem de Türk 
anayasa hukuku ile ilgili olabilmektedir. Öte yandan Ortaklık kurallarına gereken 
ilgi bugüne değin bir türlü uyandıralamamıştır. Bunun başlıca nedeni Ortaklığın tam 
üyelik sürecinin gölgesinde kalmış olmasıdır. Ortaklığın tam üyelik müzakerelerinin 
başlamasıyla artık işlevini tamamladığı düşüncesi de bu ilgisizliği artırmıştır. 
Gerçekten de müzakerelerin başlamasının ardından tam üyelik meselelerine 
yoğunlaşılması kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü Türkiye’nin tam üyelik koşullarına 
ve olası tam üyelik durumunda üyelikten kaynaklanan yükümlülüklere hazırlanması 
artık önceliği olan bir konu haline gelmiştir. Ortaklığa önem verilmemesinin diğer 
bir nedeni ise, Avrupa Birliği ve bazı üye devletlerin Ortaklığı tam üyeliğinin 
alternatifi  olarak göstermeye çalışmalarıdır. Bundan dolayı, Ortaklık meselelerinin 
ele alınmasının tam üyelik hedefi nden sapmaya yol açağı endişesi duyulmaktadır.

Ne var ki Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı, bugünkü koşullar altında ülkemiz 
aleyhine işlemekte ve değişik yönlerden sorun arz etmeye devam etmektedir. Üstelik 
ülkemizin tam üyeliği, başlayan müzakere sürecine rağmen hâlâ belirsizliğini 
korumakta, en azından yakın bir zamanda gerçekleşebilir görünmemektedir. Madem 
tam üyeliğin yakın bir zamanda gerçekleşmesi mümkün değil, o zaman en azından 
Avrupa Birliği karşısındaki haklarımızın ne olduğunu bilmemiz ve bunları etkili bir 
şekilde kullanabilmemiz gerekir. Haklarımızın bilinmesi ve kullanılması, tıpkı tam 
üyelik hedefi  gibi, önemli ve öncelikli bir mesele olmalıdır. Keza ortaklık rejiminin 
bu şekilde işlemeye devam etmesi, bazı haklarımızdan feragat edilmesine göz 
yumulması anlamına gelmektedir. Böyle bir durumu kabul etmek elbette mümkün 
değildir.

Son yıllarda “Vizesiz Avrupa” tartışmalarıyla bu konuda küçük de olsa bir uyanış 
havasına girildiği görülmektedir. Ancak aynı ilgi diğer haklarımıza gösterilmemiştir. 
Bu hakların gerçekleştirilmesi de son derece elzemdir. Öyle ki Türk şirketleri, 
Avrupa Birliği’ne yönelik ticari faaliyetleri çerçevesinde bazı hukukî ve bürokratik 
engel ve kısıtlamalarla karşılaşmaktadırlar. Bununla ilgili olarak geçmişte bazı 
haberlerin çıkmış olduğu görülmektedir. Kuşkusuz böyle durumlarda ilgili devlette 
doğrudan hukukî yollara başvurmak mümkündür. Ayrıca Avrupa Birliği hukukunu 
ilgilendirdiği ölçüde Avrupa Birliği yargısı da devreye sokulabilir. Hukukî yollara 
başvurma imkânı, her şeyden önce Avrupa Birliği iç pazarında Türk şirketleri 
aleyhine etki gösteren haksız rekabet koşullarına karşı bir güvencedir. Oysa 
ülkemizde, Avrupa Birliği ve üye devletlerinin hukukî koruma sistemlerinin işleyiş 
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temelleri yakından bilinmemektedir. Üstelik konuyla ilgili genel eserler yok denecek 
kadar azdır. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nde Türk şirketlerinin hangi hukukî koruma 
imkânlarından yararlanabileceği konusunun ele alınması bu alanda önemli bir 
boşluğu dolduracaktır.

İşte aşağıdaki çalışma bu konuyu ele almaktadır. Çalışmada, içeriği sınırlı tutmak 
amacıyla üye devletlerin yargısal koruma sistemlerine girilmeyerek tümüyle Avrupa 
Birliği yargısına odaklanılmıştır. Fakat Avrupa Birliği yargısının da tüm konuları 
ayrıntılı bir şekilde incelemeye alınmamıştır. Zaten çalışmada böyle bir gaye 
de güdülmemiştir. Bunun yerine, Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sisteminin 
işleyişiyle ilgili genel kural, ilke ve usulleri açıklanmış ve Avrupa Birliği’nde Türk 
şirketlerinin hukuki korunma yolları gösterilmiştir.

Bu çalışmanın kitap olarak basılmasını sağlayan Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’na ve başta Genel Sekreter Bülent Pirler olmak üzere tüm 
çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca kitabın basımı aşamasında son 
derece titiz bir çalışma gösteren  Dumat Ofset Matbaası çalışanlarına da içten 
teşekkürlerimizi sunarız.

Doç. Dr. Hacı Can/Av. Seher Sarıaslan
Buca/İZMİR, Ekim 2011
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GİRİŞ
Avrupa Birliği, bir hukuk topluluğu olarak yapılandırılmıştır. Bir hukuk toplulu-

ğunun esaslı unsurlarından biri, hiç kuşkusuz hukuk düzeninden kaynaklanan hak ve 
yükümleri etkin bir şekilde kontrol eden ve gerektiğinde gerçekleştiren bir hukukî 
koru(n)ma* sistemidir. İşleyen bir hukukî koru(n)ma sistemi için ise her şeyden önce 
niceliksel ve niteliksel tüm gerekleri karşılayan bir yargı örgütü ve buna erişimi sağ-
layan yollar gereklidir. Avrupa Birliği’nde her iki koşul da bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sistemi, hukukî koruma işlevinin yanında 
Avrupa Birliği’nin hukuk topluluğu olarak istikrarlaşması ve gelişmesi için araç ve 
yolları da sağlamaktadır**. Avrupa Birliği yargısı, bu bağlamda baştan beri son de-
rece faal olup, somut olaylardaki hukuka aykırılıkların giderilmesinin ötesinde Av-
rupa bütünleşmesinin ileriye götürülmesinde de önemli katkılar sağlamış ve Avrupa 
Birliği hukuk düzeninin kurulması ve bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Öyle ki yargı olmasaydı, Avrupa Birliği’nin kendine ait bir hukuk dü-
zeninden veya en azından hukuk düzeninin bugünkü durumundan bahsetmek müm-
kün olmazdı. Özellikle hukuku geliştiren içtihat uygulaması, entegrasyon sürecine 
önemli katkılar yapmıştır.

Avrupa Birliği, artık yalnızca bir ekonomik bütünleşmeden ibaret olmasa da iç 
pazar ve yeknesak iktisadi-politik çerçeve koşullarının inşası temel görevlerini oluş-
turmaya devam etmektedir. Bu bakımdan iktisadi-politik çerçeve koşullar ne kadar 
güçlü bir şekilde uyumlaştırılırsa, hukukî koruma da o kadar önem kazanmaktadır. 
Çünkü Avrupa Birliği, iktisadi katılımcıların hak ve serbestliklerini kısıtlayan temel 
menfaatlerini de kendi yasamasının faaliyetiyle sağlamakta ve bu nedenle iktisa-
di katılımcıların Avrupa Birliği’nin kendisine karşı hukukî korunmasına müstesna 
bir önem gelmektedir. Eğer Avrupa Birliği, iktisadi katılımcılar karşısında etkili bir 
hukukî denetime tabi tutulmazsa, pazarların entegrasyonunun paradoksal olarak ik-
tisadi serbestilerin kısıtlanmasına yol açması tehlikesi baş gösterecektir.

Öte yandan Avrupa Birliği yargısı, gerek ülkemizin tam üyeliği, gerekse Türkiye 
- Avrupa Birliği ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Gerçekten de Türkiye, 
tam üye olmadan  önce Avrupa Birliği’nin müktesebatına ve bu çerçevede yargı 
sistemine uyum sağlamak zorundadır. Ayrıca Avrupa Birliği yargısı, Türk vatandaş-
ları ve şirketleri için bir güvencedir. Çünkü Avrupa Birliği mahkemeleri, Avrupa 
Birliği’nin ve üye devletlerinin Türkiye karşısında üstlenmiş oldukları uluslararası 

* Burada şu terminolojik hususa açıklık getirilmesinde fayda vardır. “Hukukî koru(n)ma” kavramı, maddi 
içeriği itibariyle “yargısal koru(n)ma” kavramıyla eş anlamlıdır, ancak kapsam alanı itibariyle ondan daha 
geniş bir kavramdır. Yani “hukukî koru(n)ma” kavramı yargısal koru(n)mayı ve onun ötesi durumları da 
kapsamaktadır. Ancak bu çalışmada hukukî koru(n)manın yalnızca yargısal koru(n)ma boyutu ele alınmakta 
ve bu çerçevede Avrupa Birliği hukuku ihlallerine karşı öngörülen yargısal yol ve usuller incelenmektedir. 
Dolayısıyla çalışmanın başlığında “hukukî koru(n)ma” kavramının yerine daraltıcı şekilde “yargısal koru(n)ma” 
kavramı kullanılmıştır. Bu bağlamda ayrıca belirtilmelidir ki, hukukî koruma-hukukî korunma veya yargısal 
koruma-yargısal korunma kavramları, içerik itibariyle aynı olup, ilgili kişinin nesne veya özne olmasına göre 
kullanılmaktadır. Örneğin kişinin hukukî/yargısal (yollarla) korunması veya kişiye hukukî koruma sağlanması gibi.

** Görgmaier, DÖV 1981, 360; Wienke, DB 1990, 1463 vd.; Everling, ZfSR 1993, 338.
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yükümlülükleri yerine getirmedikleri iddiasıyla önlerine getirilen hukukî ihtilafl ara 
da bakmaya yetkilidir. Öyle ki Avrupa Birliği yargısında, Türkiye - Avrupa Birli-
ği Ortaklık ilişkisi kuralları bağlamında Türk vatandaşlarının ve nakliye şirketleri-
nin haklarını güvence altına alan birçok karar verilmiştir. Bunlar arasında özellikle 
“Soysal ve Savatlı” kararı Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştır. Bu kararın itici gü-
cüyle sivil toplum kuruluşları tarafından “Vizesiz Avrupa” tartışmaları başlatılmıştır. 
Bu gelişmelerin sonucunda Avrupa kapılarının kimi Türk vatandaşlarına açılmaya 
başlamış olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki çalışmayla, Avrupa Birliği’nde Türk şirketlerinin hukuki korunması 
mevzuu açıklanmak istenmektedir. Bu amaçla, Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sis-
temi genel hatlarıyla incelenmeye alınmaktadır. Çalışma, bu çerçevede toplam dokuz 
bölüme ayrılmıştır. İlk sekiz bölüm, Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sisteminin de-
ğişik yönlerden incelenmesine hasredilmektedir ***. Son bölüm ise  Türk şirketlerine 
Avrupa Birliği mahkemelerince sağlanan hukukî korumayı özel olarak ele almaktadır. 

 

*** Birinci, üçüncü ve dördüncü bölümler, kısmen, Sarıaslan tarafından hazırlanan tez çalışmasına 
dayanmaktadır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
YARGISAL KORUMA SİSTEMİNİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ

I. Avrupa Topluluklarının Kuruluş Dönemi
A. Kurucu Devletlerin Avrupa Topluluklarının Yargısal Koruma 
Sisteminin Kurulmasına İlişkin Yaklaşımları
Avrupa bütünleşmesi yargısının ilk kurumsal örgütlenmesi, Avrupa Kömür Çe-

lik Topluluğunun (AKÇT) kuruluş dönemine kadar uzanmaktadır, fakat taraf dev-
letler arasında uluslarüstü bir yüksek mahkemenin kurulması konusunda ilk başta 
derin görüş ayrılıkları yaşanmış ve AKÇT’nin yürütme ve karar organı olması ön-
görülen Yüksek Otoritenin yalnızca Meclis ve Konsey tarafından kontrol edilme-
si düşüncesi ön plana çıkmıştır. Nitekim dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert 
Schuman, 9 Mayıs 1950 tarihinde yapmış olduğu bir açıklamada, Adalet Divanını 
açıkça AKÇT’nin organları arasında telaffuz etmemiştir1. Kapsamlı yargı görevine 
sahip bağımsız bir Topluluk mahkemesinin kurulmasına gerek olup olmadığı veya 
uluslararası bir mahkemenin veyahut bir tahkim mahkemesinin yeterli görülüp görü-
lemeyeceği konusunda bir uzlaşmaya AKÇT Antlaşması müzakereleri boyunca hiç 
ulaşılamamıştır. Bunun temel nedeni, daimi bir mahkemenin AKÇT’de asıl otoritenin 
taşıyıcısı olmasından duyulan endişeydi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, mahkeme 
niteliğindeki bir kurumun AKÇT’de hukuk devleti ilkesinin kabul ettirilmesine, üye 
devletler üstü konumlanan AKÇT’nin buna uygun şekilde geliştirilmesine ve huku-
kun korunmasına en iyi şekilde katkı sağlayabileceğine ilişkin olarak Alman müza-
kere heyeti savunulan görüş öne çıkmayı başarmıştır. Böylece Ekim 1950 tarihinde 
Fransız delegasyonu tarafından bağımsız bir AKÇT mahkemesinin kurulması önerisi 
müzakere masasına getirilmiştir. Yapılan görüşmelerin sonucunda AKÇT’nin dört 
organından birisi olarak nihayet bir mahkemenin kurulması konusunda bir uzlaşma 
sağlanabilmiştir. Bu uzlaşının asıl nedeni, Yüksek Otoritenin denetiminin sağlanması 
ve böylece üye devletlerin ulusal menfaatlerin korunmasının güvence altına alınması 
isteğiydi. Zira, diğer organlar ile aynı statüyü paylaşan bir mahkeme, Yüksek Otorite-
nin yargısal denetimini yapabilecek ve eylemlerine karşı hukukî korunmayı güvence 
altına alabilecekti (AKÇTA md. 7 ve 31 vd.).2

1 Robert Schuman, şöyle bir açıklamada bulunmuştu: “Aşağıdaki kurumsal yapı ve aşağıdaki hukukî korunma 
sistemi yaratılmalı: Ortak bir yüksek otorite ve bu yüksek otoritenin kararlarına karşı itiraz imkânları. Böyle 
bir sistem fi kri, ortak bir yargı organının kurulmasının temelini oluşturmaktadır.” 
2 İlgili açıklamalar için bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 570-571.
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B. Avrupa Topluluklarının Yargısal Koruma Sisteminin
Oluşturulması ve Adalet Divanının Kurulması
AKÇT Antlaşmasında, AKÇT mahkemesi olarak bir Adalet Divanının kurulması 

açıkça öngörülmüştür3. Kurulan AKÇT Adalet Divanı, 10 Aralık 1952 tarihinde gö-
reve başlamıştır4. 25 Mart 1957 tarihli Roma Antlaşmalarıyla kurulan diğer Avrupa 
Topluluklarının yargısal örgütlenmesi AKÇT Antlaşmasını örnek almıştır. Nitekim 
bu Topluluklar çerçevesinde de organ statüsünde yine yüksek bir mahkeme (Adalet 
Divanı) kurulmuştur. Üstelik bu Toplulukların Adalet Divanlarına daha geniş yetkiler 
verilmiştir. Gerçekten de onlara Topluluk organlarının hukukî denetiminin yapılması-
nın yanında Topluluk hukukunun ön karar yoluyla yorumlanmasına ve geçerliliğinin 
karara bağlanmasına ve bununla da Topluluk hukukunun birliğinin ve tutarlığının 
sağlanmasına ve üye devletlerden gelen ihlallerin incelenmesine ilişkin görevler de 
verilmiştir.5

C. Avrupa Toplulukları Yargısal Koruma Sisteminin
Kurumsal Olarak Birleştirilmesi 
Her üç Topluluğun Adalet Divanları, Roma Antlaşmaları ile aynı günde imzala-

nan “Avrupa Topluluklarının Ortak Organlarına” Dair Antlaşmanın 3 ve 4. madde-
leriyle tek bir mahkeme içinde birleştirilmiştir. Böylece Adalet Divanı, Parlamenter 
Meclis ile birlikte Toplulukların ortak bir organı haline getirilmiştir. Fakat ortak bir 
mahkeme statüsünü alan Adalet Divanı, her üç Topluluğun maddi ve işlevsel olarak 
bütünleşmesi anlamına gelmemekteydi. Aksine Adalet Divanı, hukukî meselenin 
vasfına göre ilgili Topluluğun bir yargı organı olarak faaliyetini sürdürecekti. Adalet 
Divanının her Topluluk için ayrı bir konuma sahip olması, yargılama ve yetki kural-
larının ilgili Topluluk Antlaşmasına göre belirlenmesini gerektirmekteydi6.

Bu bağlamda belirtilmelidir ki; AKÇT Antlaşması, 50 yıl süreli geçerliliği nedeniy-
le 2002 yılında ortadan kalkmıştır. Bunun ardından AKÇT kapsamındaki ürünler, AT 
Antlaşmasının genel rejimine tabi olmuştur. Dolayısıyla Adalet Divanının AKÇT kap-
samındaki görevleri artık AT Antlaşmasının (ABİA) hükümlerine göre belirlenecektir.7

3 12 Aralık 1992 tarihli Edinburg Zirvesinde alınan karar ile Adalet Divanının merkezinin nihai olarak 
Lüksemburg şehrinde bulunması kararlaştırılmıştır. Bu zirvede alınan kararlar, daha sonra Amsterdam 
Antlaşmasına iliştirilen “Avrupa Topluluklarının organlarının ve belirli kurumlarının ve hizmet birimlerinin 
merkezlerinin belirlenmesine” ilişkin Protokolle teyit edilmiştir.
4 Mahkemenin üyeleri 4 Aralık 1952 tarihinde atanmıştır.
5 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 571.
6 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Adalet Divanlarının Statüleri aynıyken, Avrupa 
Kömür Çelik Topluluğu Adalet Divanının Statüsü bazı değişiklikler içermekteydi. Ancak Nis Antlaşmasıyla 
Statüler tek bir metin içinde toplanmıştır. Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 571.
7 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 571.
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II.Avrupa Topluluklarının Yargısal Koruma Sisteminde Yeni Yargı
Mercilerinin Kurulması
A. Yeni Yargı Mercilerinin Kurulmasına İhtiyaç Duyulması
Adalet Divanı önünde görülen dava sayısının sürekli artması ve örgütsel ve usulü 

önlemlerin tek başına iş yükünü hafi fl etmeye yetmemesi üzerine, Adalet Divanının 
iş yükünün azaltılmasına ilişkin yeni önlemlerin alınması gittikçe kaçınılmaz olmuş-
tur. Bu bağlamda, Adalet Divanının altında ilk derece mahkemesinin kurulmasına 
yönelik düşünce ve istemler öne çıkmaya başlamıştır. Öyle ki yeni bir mahkemenin 
kurulmasıyla özelikle Adalet Divanının iş yükü hafi fl eyecek ve böylece yargılama 
süresinin kısalması gerçekleşecekti.8

B. Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesinin Kurulması
Bu mülahazaların da etkisiyle, kararlarına karşı Adalet Divanı nezdinde temyiz 

yoluna başvurma yolunun açık olduğu özel bir vakıa mahkemesinin kurulması fi kri 
öne çıkmıştır. 28 Şubat 1986 tarihinde imzalanan ve 1 Temmuz 1987 yılında yürür-
lüğe giren Tek Avrupa Senediyle toplulukların kurucu Antlaşmalarında, gerekli de-
ğişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Adalet Divanının altında konumlanacak yeni bir 
mahkemenin kurulması, Adalet Divanının talebi üzerine Komisyon ve Avrupa Par-
lamentosunun görüşünün alınmasının ardından alınacak olan bir Konsey kararı ile 
gerçekleşecekti. Konsey, bu yetkisine dayanarak 24 Ekim 1988 tarihinde her üç Top-
luluk için görev yapacak bir ilk derece mahkemesinin kurulmasını kabul etmiştir9. Bu 
Mahkeme, ayrı bir örgütlenme içinde kurulmayıp, kurumsal olarak Adalet Divanın 
içinde oluşturulmuştur. Kuşkusuz bu kurumsal bağlantı, kurulan Mahkemenin Adalet 
Divanının basit bir kopyası olduğu anlamına gelmemekteydi. Aksine Mahkeme, bir 
vakıa mahkemesi olarak özel bir görevle donatılmaktaydı. Bu kapsamda işlevi, özel-
likle Adalet Divanının, uzun süren delillerin toplanması zahmetinden kurtarılmasında 
oluşmaktaydı. Bu nedenle, karara bağlanması karmaşık maddi olayların ayrıntılı bir 
şekilde incelenmesini gerekli kılan dava türleri kendisine havale edilmiştir. Adalet 
Divanının iş yükünün hafi fl etilmesinin yanında ayrıca, Topluluk organlarının eylem 
ve işlemlerine karşı hukukî korunmanın iyileştirilmesinin sağlanması da amaçlan-
mıştır. Fakat İlk Derece Mahkemesinin kuruluş kararı, bunun için çok sınırlı yetkiler 
öngörmüştür.

Adalet Divanı, İlk Derece Mahkemesinin kurulmasına rağmen dava akınına 
uğramaya devam etmiştir10. Bunun sebebi, genişlemenin ve ön karar istemlerinin 
kayda değer şekilde artışının yanısıra, rekabet ve hizmet hukuku ihtilafl arı alanında 
açılan davaların fazlalığıydı. Bu dönemde, Topluluk yargısının reform edilmesine 
yönelik talepler, öneriler açıkça yeniden ifade edilmeye başlanmıştır. Bu tartışmala-
rın arasında Konsey, 1993 yılında Adalet Divanının talebi üzerine, Topluluğun yargı 
sisteminin iyileştirilmesi için İlk Derece Mahkemesinin yetkilerinin gerçek ve tüzel 
8 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 571.
9 Kurulan İlk Derece Mahkemesi, 11 Ekim 1989 tarihinde göreve başlamıştır (ABl. 1989 L 317/48). 
Aynı şekilde merkezinin Lüksemburg’da olması kararlaştırılmıştır.
10 Bunun için bkz. Adalet Divanının 2006 Yılı Faaliyet Raporu.
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kişilerin Avrupa Toplulukları organlarının tasarrufl arına karşı açtıkları tüm davalara 
genişletilmesine karar vermiştir11. Bu değişikliğin ardından rekabet hukuku, devlet 
yardımları ve anti damping hukuku gibi önemli alanlar, İlk Derece Mahkemesinin 
görevli olduğu alanlara dahil edilmiştir. Bununla, bireylerin hukukî korunması ta-
mamen İlk Derece Mahkemesine verilmiş olup, Adalet Divanının gittikçe anayasa 
ve kanun yolu mahkemesi işlevini görmesinin temelleri atılmıştır. Ancak bu durum, 
Adalet Divanının iş yükünün azaltılmasını beklendiği ölçüde sağlamamıştır. İsveç, 
Finlandiya ve Avusturya’nın Avrupa Birliğine üye olarak katılmaları, Amsterdam 
Antlaşması gereğince Adalet Divanının üçüncü sütunda yetkili kılınması ve ön karar 
davalarının sayısının çok fazla artmış olması Adalet Divanına yeni iş yükü yaratmış-
tır. Bu yüzden, Topluluğun yargı yapısının esaslı bir değişikliği, özellikle Birliğin 
doğuya doğru genişlemesi çerçevesinde daha da gerekli olmuştur. 500 milyon nüfu-
su içeren ve önemli yetkileri elde eden Avrupa Birliğinde hukukî korunma ve hukuk 
birliğinin güvence altına alınması ihtiyacının çok hızlı bir şekilde artması kuvvetle 
muhtemeldir. Bu dönemde Adalet Divanı, Mayıs 1999 tarihinde “Avrupa Birliğinde 
Mahkeme Sisteminin Geleceğine” ilişkin bir Eylem Programının çıkarmasıyla bir 
yandan yardım çağrısını ima etmiş, diğer yandan da kriz durumuna dikkat çekmiş ve 
Topluluğun hukukî koruma sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tartışmala-
ra ivme kazandırmıştır.12

III. Avrupa Topluluklarının Yargısal Koruma Sisteminde Nis
Antlaşmasıyla Getirilen Değişiklikler
A. Genel Olarak
Nis Antlaşmasında Avrupa Toplulukları yargısında köklü yapısal değişiklikler 

öngörülmüştür. Bu kapsamda bir dizi Antlaşma değişikliğinin yanında, Adalet Di-
vanı Statüsüne ilişkin yeni bir Protokol kabul edilmiştir. Gerçi bu bağlamdaki tüm 
öneriler dikkate alınmış değildir. Bununla birlikte, ayrıntılar için yapılan eleştiriler 
haklı görülse de en azından doğru yöne atılmış bir adım teşkil eden örgütsel ve usulü 
değişikliklerin yapılmış olduğu görülmektedir. Nis Antlaşmasında yargının yapılan-
masına ve yetkilerin paylaştırılmasına ilişkin getirilen kurallar, Birlik yargı düzeni-
nin geniş kapsamlı bir değişimini ortaya çıkarmıştır. Örgütsel önlemlerin belirgin 
özelliği, İlk Derece Mahkemesine yeni yetkiler tanınarak değerinin artırılması ve 
mahkemelerin oluşum ve çalışma biçimlerinde değişiklikler yapılmasıdır.13 Ayrıca 
yargı alanında daha büyük bir örgütsel ve usul hukuku esnekliğinin sağlanmasının 
temeli oluşturulmuştur. Bunun yanında, mahkemelerin içyapısıyla ilgili bir dizi de-
ğişiklik yapılmıştır14.
11 93/350/AKÇT, AET, AAET sayılı Karar, ABl. 1993 L 144/21.
12 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 571-573.
13 Bkz. Arsava, Nice Antlaşmasının Getirdikleri”, s. 18-23.
14 Her üye devletin bir hâkim gönderebileceği kuralı ilk defa antlaşmanın metnine alınmıştır. Bununla, daha 
önce mevcut olan “tüm hukuk düzenlerin temsili”ne ilişkin fi ili şekilde oluşan prensip yazılı hale getirilmiştir. 
Mahkemelerin genel kurul şeklinde çalışmasının yerine daireler içinde çalışması kuralı benimsenmiştir. Genel 
savcılara ilişkin olarak, bazı durumlarda genel savcı mütalaalarının alınmasından vazgeçilebilmesi imkânı 
öngörülmüştür. Ayrıca genel başsavcılık makamı tesis edilmiştir. Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin 
Yapısal Temelleri, s. 573.
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B. İlk Derece Mahkemesinin Statüsel ve İşlevsel Değerinin Artması 
İlk Derece Mahkemesinin bir yandan konumsal değeri artmış, diğer yandan da 

yeni yetkileri oluşturulmuştur. İlk Derece Mahkemesinin değerinin artışı, Adalet 
Divanı karşısında kazanmış olduğu kurumsal özerkliğinde ifadesini bulmuştur. AT 
Antlaşmasının 220. maddesi, merkezi hukukî koruma normu olarak artık şöyle ifade 
etmekteydi:

“Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi, kendilerine tanınan yetkiler çerçeve-
sinde bu Antlaşmanın yorumlanmasında ve uygulanmasında hukukun korunmasını 
sağlarlar.” 

İlk Derece Mahkemesinin güçlenen konumu, AT Antlaşmasının 225 (1). madde-
sinde de görülmüştür. Zira bu maddenin yeni lafzına göre İlk Derece Mahkemesi, 
artık Adalet Divanına bağlanmamıştır. Yani, İlk Derece Mahkemesinin Adalet Diva-
nı nezdinde ona bağlı olarak kurulan bir mahkeme olduğuna ilişkin bir ibare artık 
madde metninde yer almamaktaydı.

İlk Derece Mahkemesinin diğer görevlerinin yanında direkt davalara ilişkin yet-
kisi kural haline getirilmiştir. Topluluk organları veya üye devletler tarafından açılan 
davaların ise prensip itibariyle kendisinde görülebilmesi imkânı kabul edilmiştir. Bu 
davalar, daha önce münhasıran Adalet Divanına saklı tutulmuştu. Dolayısıyla İlk 
Derece Mahkemesi, Nis Antlaşmasıyla önemli anayasa mahkemesi işlevlerini üzeri-
ne almıştır. Ayrıca onun belirli maddi alanlarda ön karar davalarına bakmaya yetkili 
kılınması imkânı yaratılmıştır. Bunun için yalnızca Statünün değiştirilmesi yeterli-
dir. Ancak Statüde şimdiye kadar böyle bir düzenleme yapılmamıştır.15

Yargısal yetkilerin Nis Antlaşmasında yeniden düzenlenmesine temyiz alanındaki 
yenilikler eşlik etmiştir. Gerçi bu yenilikler, ATA 225 (1). maddesinin (ABİA md. 256 
I) tüm iptal ve hareketsizlik davalarına ilişkin kural yetkisinin Statüde Adalet Divanı-
na saklı tutulmayıp İlk Derece Mahkemesine aktardığı ölçüde geçerli değildir. Çünkü 
burada Statünün 56 vd. maddelerine göre normal temyiz yargılaması uygulama ala-
nı bulabilir. Fakat Nis Antlaşması, bunun ötesinde İlk Derece Mahkemesinin temyiz 
mahkemesi olarak ihtisas mahkemeleri kararlarının denetimi için yetkili olmasını ön-
görmüştür. Bu temyiz yargılamasının esasları ihtisas mahkemeleri usul tüzüklerinde 
belirlenecekti. Bu bakımdan temyizin hukukî konularla sınırlandırılıp sınırlandırıla-
mayacağı veya mümkün olduğu üzere maddi vakıalara ilişkin konuları da ilgilendirip 
ilgilendiremeyeceğinin hükme bağlanması gerekecekti.

Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesinin dışında yeni ihtisas mahkemelerinin 
kurulması görünürde sadece Birlik fi kri ve sınai haklar konusunu ilgilendiren bazı 
hukukî uyuşmazlıklar için beklenmektedir. Hizmet (personel) hukuku konularında 
İlk Derece Mahkemesine götürülecek temyize ilişkin kurallar, Adalet Divanı önün-
deki temyiz incelemesinin geçerli kurallarına göre belirlenebilecektir. Buna karşılık 

15 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 573.
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patent konularındaki yargılama Avrupa Birliği hukukunca bilinen bir alan değildir.

Nis Antlaşması, İlk Derece Mahkemesinin temyiz mahkemesi olarak konumlan-
dırmasının yanında belirli alanlarda ön karar verme yetkisinin kurulması yolunu da  
açmıştır. İlk Derece Mahkemesinin her iki alanda vereceği kararlarına karşı temyiz 
yolu kapatılmıştır. Daha ziyade bu kararlar, istisnai durumlarda Adalet Divanınca 
yapılacak bir denetime tabi olacaktır. Bu denetim genel başsavcı tarafından başla-
tılabilir. Her iki durumda da incelemenin koşulu, Birlik hukuk düzeninin birliği ve 
tutarlılığının Genel Mahkemenin kararıyla ciddi şekilde zedelenmesi tehlikesine 
yol açılmasıdır. Genel başsavcı, bununla ilgili önerisini Genel Mahkeme kararının 
ilanından itibaren bir ay içinde sunmak zorundadır. Bunun üzerine Adalet Divanı, 
denetimin yapılıp yapılmayacağını hükme bağlamak için bir aylık süreye sahiptir.  
Bu yargılamanın ayrıntıları Statüde düzenlenmiştir. Nis Hükümetelerarası Konfe-
ransı tarafından kabul edilen ATA md. 225 II-III’e ilişkin 13 sayılı Açıklama ve ATA 
md. 225 III’e ilişkin 15 sayılı Açıklama buna ilişkin değişik hükümler içermiştir. 
Buna göre Statü, özellikle Adalet Divanının denetleme yetkisinin tarafl ar arasında-
ki hukukî ihtilafta hangi etkilere sahip olacağını düzenleyecekti. Bunun için kural 
olarak iki çözüm mümkündü: Birinci olarak, denetleme istisnai olaylarla sınırlandı-
rılan bir temyiz karakterini içerebilecekti. Temyiz, İlk Derece Mahkemesi kararının 
kaldırılmasına, duruma göre de Adalet Divanı tarafından yeni bir karar verilmesine 
yol açabilecekti. İkinci olarak, bazı üye devletlerin hukukunda bilinen “kanun ya-
rarına temyiz” hukukî müessesine dayanarak sorunlu hukukî konunun temel hukukî 
ihtilafa etkisi olmadan sadece gelecekteki olaylara etki gösterecek şekilde açıklığa 
kavuşturulması düşünülecekti. Böyle bir hukukî model, Avrupa Birliği yargılama 
hukukunda tamamen yeni bir şey değildir. Nitekim Mahkeme Yetkisi ve Mahkeme 
Kararlarının İcrasına Dair Avrupa Konvansiyonuna ilişkin Yorum Protokolü, önkarar 
usulünde Adalet Divanının Konvansiyonun yorumlanmasına ilişkin yetkisinin yanı 
sıra bir taraf devletin talebi üzerine bir yorum sorusuna görüş açıklaması imkânını 
da öngörmekteydi; yeter ki, bu devletin mahkeme kararları, Adalet Divanının veya 
diğer bir taraf devletin en yüksek mahkemelerinin bu konuyla ilgili vermiş oldukları 
kararları ile çelişmiş olsun. Protokol, bunun için, Adalet Divanı kararının yorum 
talebine vesile oluşturan kararlara etkisi olmadığını açıkça belirtmiştir. Gözden ge-
çirme incelemesinde temel yargılamanın tarafl arına haklarının korunması için hangi 
rolün geldiği ve gözden geçirme incelemesinin İlk Derece Mahkemesi kararlarının 
icrasına nasıl etki göstereceği bu çözümlerden hangisinin Statüye alınacağına bağ-
lıydı. 13 sayılı Açıklamaya göre bu soruların da Statüde belirlenmesi gerekmekteydi. 
15 sayılı Açıklamaya göre gözden geçirme “seri yargılama”da gerçekleşmeliydi. 14 
sayılı Açıklama, Konseyi gözden geçirme incelemesine ilişkin hükümlerin somut 
işleyiş şeklinin Nis Antlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl 
içinde değerlendirilmeye alınmasının temin edilmesiyle görevlendirmiştir.
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C. İlk Derece Mahkemesi Nezdinde Daire Mahkemelerinin Kurulması 
Yolunun Açılması
Nis Antlaşmasıyla ayrıca, Toplulukların yargı sisteminde yeni bir yargı düzeyinin 

temelleri oluşturulmuştur. Öyle ki, İlk Derece Mahkemesi nezdinde özel maddi alan-
larda yargılama yetkisine sahip daire mahkemelerinin kurulması imkânı getirilmiş-
tir. Amaç, bir ihtisas mahkemesi tarafından daha etkili ve maddi konuya daha yakın 
bir şekilde karara bağlanabilen ihtilaf konularından mevcut mahkemelerin kurtarıl-
masıydı. Böylece yargılama süresinin kısalması sağlanacak ve hak arama özgürlüğü 
daha iyi şekilde güvence altına alınacaktı16.

Daire mahkemelerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi ve kaldırılması, 
Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi bakımından geçerli olanın aksine devletlerin 
uzlaşmalarına saklı tutulmayıp, Topluluğun karar organlarının yetkisine bırakılmıştır. 
Nitekim bu mahkemelerin kurulması, Komisyonun önerisi üzerine Adalet Divanı ve 
Avrupa Parlamentosuna danışıldıktan sonra ya da Adalet Divanının talebi üzerine Av-
rupa Parlamentosu ve Komisyona danışıldıktan sonra çıkarılan bir Konsey kararı ile 
yapılacaktı. Fakat daire mahkemelerinin kurulması zorunlu olmayıp ihtiyariydi.

Bir daire mahkemesinin kurulması ve yetkilerine ilişkin kurallar, o mahkemenin 
kuruluş kararında yer alacaktı. Ancak bu bağlamda Avrupa Topluluklarının karar or-
ganlarının siyasi değerlendirme alanları oldukça geniş tutulmuştur. Nis Antlaşması, 
daire mahkemelerinin yalnızca belirli bir maddi alanda ilk derecede yetkiye sahip 
olabileceğini ve kararlarına karşı İlk Derece Mahkemesi nezdinde kanun yoluna baş-
vurulabileceğini öngörmüştür (ATA md. 225a (1) ve (3)). Bu bakımdan Topluluğun 
karar organlarına, kanun yolunun hukukî nedenlerle sınırlandırılması veya maddi 
ve hukukî olarak tam bir denetimin gerçekleştirilmesi hususunda takdir yetkisi ta-
nınmamıştır. Örneğin, her özel maddi alan için tüm Topluluk içinde yetkiye sahip 
tek bir daire mahkemesinin kurulması zorunluluğu söz konusu değildir. Muhtemel 
bir sınır, ATA 225a (1). maddesi gereğince daire mahkemelerinin yalnızca belirli 
dava türlerine yetkili olabileceğinin içinde görünmüştür. Bu görevleri içinde daire 
mahkemelerinin, Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesinden farklı olarak genel 
(görevli) mahkemeler olarak değil, maddi ve hukukî alanlara göre farklılaşan ihtisas 
mahkemeleri olarak çıktıkları söylenebilir.17 

D. Yargıda Örgütlenme ve Usul Hukuku Esnekliğinin Sağlanması
Nis Antlaşmasıyla getirilen diğer bir önemli değişiklik, yargıda örgütlenme ve 

usul hukuku esnekliğinin sağlanmasıdır. Bunun genel çerçevesi Antlaşmada düzen-
lenmiştir. Diğer ayrıntılar, Statüde yer almıştır18. Statü, genel ölçüde özerk bir şekilde 
değiştirilebilme imkânını sunmaktadır. Buna göre Konsey, Adalet Divanının talebi 
üzerine ve Avrupa Parlamentosunu ve Komisyonu dinledikten sonra veya Komis-
16 Bkz. Adalet Divanı, Basın Açıklaması, Nr. 88/04 (02.11.2004).
17 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 574.
18 Nis Antlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Divanı, her Topluluk için ayrı ayrı sahip olduğu 
Statülerin yerine ortak bir Statüye sahip olmuştur. Bkz. ABl. 2001 C 80.
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yonun önerisi üzerine Avrupa Parlamentosunu ve Adalet Divanını dinledikten sonra 
Statüyü, I. Başlık istisna olmak üzere, oybirliğiyle değiştirebilir. Buna, örgütlenme 
(II. Başlık) ve yargılama (III. Başlık), İlk Derece Mahkemesi (IV. Başlık) kuralları 
ve nihai hükümler (V. Başlık) girmektedir. Girişim başlatma yetkisi, Adalet Divanı 
ve Komisyona verilmiştir. Avrupa Parlamentosuna sürekli danışılması zorunluluğu 
getirilmiştir. Komisyon tarafından değişiklik talebi sunulduğunda ise bu kez Adalet 
Divanına sürekli danışma zorunluluğu öngörülmüştür19. 

Bunun ötesinde Nis Antlaşması, Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi usul 
tüzüklerinin çıkarılmasını ve değiştirilmesini de basitleştirmiştir. Her iki Usul Tüzü-
ğü, ilgili mahkeme tarafından çıkarılır. Fakat İlk Derece Mahkemesinin kendi usul 
tüzüğünü çıkarırken Adalet Divanı ile uzlaşı içinde olması gerekir. Ayrıca bu usul tü-
züklerinin Konsey tarafından onaylanması zorunludur. Bu onaylama için daha önce 
oybirliği kararı şart koşulmuştu. Şimdi ise bunun için nitelikli çoğunluk kararı yeter-
lidir. Böylece mahkemeler, o ana kadarkinden daha fazla düzenleme sorumluluğu-
nu üzerine almışlardır. Gerçi bu sorumluluk güçler ayrılığı bakımından sorunludur, 
fakat yargılamanın uygulamaya elverişli düzenlemelerinin gelişimi bakımından bir 
geçiş dönemi için kabul edilebilir görünmektedir.

Örgütlenme ve usul kurallarının esnekleştirilmesi, her şeyden önce uygundur, çünkü 
her iki mercideki yetkilere ve davalara ilişkin yeni ve denenmemiş kurallar, bunun için 
bir hükümetler arası konferansın toplanmasını gerektirmeksizin, toplanan tecrübelere 
uygun şekilde tadil edilebilmektedir. Basit ayrıntıların değiştirilmesinin yargının yapısını 
değiştireceği endişesi abartılı gözükmektedir. Çünkü değinilen değişiklik imkânlarından 
hiçbirisi, çetin yasama aktivitesini uyandırmamaktadır. Ayrıca, iki mahkemenin yargının 
yeniden yapılanmasına ilişkin yaklaşımlarının hafi fe alınmaması gerekir.

E. Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Mahkemesinin Kurulması
Konsey, kurucu Antlaşmalarda kendisine tanınan yetkiye istinaden 2 Kasım 2004 

tarihinde aldığı kararıyla Avrupa Toplulukları (kuruluşlar, vakıf ve ajanslar vb. dahil 
olmak üzere) ile çalışanları arasındaki ihtilafl arı ilk derecede çözümleyen yargılama 
makamı olarak İlk Derece Mahkemesine bağlı bir daire mahkemesi kurmuştur20. 
2005 yılında görevine başlayan bu mahkeme 7 hâkimden oluşmuştur.

19 Lizbon Antlaşmasıyla şu değişiklik getirilmektedir: “Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama 
usulüne göre Statüyü Başlık I’i ve 64. maddesi istisna olmak üzere değiştirebilirler. Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey, Adalet Divanının talebi üzerine Konseyi dinledikten sonra veya Komisyonun önerisi üzerine Adalet 
Divanını dinledikten karar verirler.”
20 Ayrıca Komisyon, bir Topluluk patent mahkemesinin kurulmasına ilişkin bir öneri sunmuştur.  Bunun için 
bkz. Komisyon, IP/04/137 (02/02/2004).
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IV. Avrupa Birliği’nin Yargısal Koruma Sisteminde Lizbon
Antlaşmasıyla Getirilen Değişiklikler21

A. Lizbon Antlaşması Öncesi Durum
Avrupa Birliği’nin özellikle doğu genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan reform ih-

tiyacı, Nis Antlaşmasıyla, hemen hemen diğer tüm alanlardan farklı olarak hukukî 
koruma ve yargı için büyük ölçüde tatmin edici şekilde yerine getirilmiştir. Öyle ki 
bu Antlaşmayla, öğretide önemi haksız yere azımsansa da Adalet Divanı ve İlk Dere-
ce Mahkemesinin hareket etme kabiliyeti 27 üyeli bir Birliğin koşullarında güvence 
altına alınabilmiştir. 

Yukarıda genel hatlarıyla açıklanan bu düzenlemeler genel olarak bilinmektedir. 
Burada sadece hatırlatmak babında bazı noktalara tekrar değinilecektir. Hâkimlerin 
sayısı, Adalet Divanı için üye devlet başına bir hâkim, İlk Derece Mahkemesi için 
ise üye devlet başına en az bir hâkim olarak belirlenmiştir. Mahkemelerin sadece 
nadir durumlarda tüm hâkimlerin katılımı altında, genelde ise daireler şeklinde top-
lanması öngörülmüştür. Ayrıca İlk Derece Mahkemesinin hukukî denetimi altında 
bulunan “daire mahkemeleri”nin kurulması yolu açılmıştır. Bu türden mahkemelerin 
ilki olarak, Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Mahkemesi 2004 yılında kurulmuş olup, 
2005 yılında hâkimlerin atanmasıyla görev yapmaya başlamıştır. Bunun dışında, her 
ne kadar bu yönde yapılmakta olan birtakım çalışmalar varsa da günümüze değin 
başka bir mahkemenin kurulması sağlanamamıştır.22

Direkt davalara bakma yetkisi kural olarak artık İlk Derece Mahkemesine veril-
miştir. Bunun istisnaları, her şeyden önce organların birbirlerine karşı açtıkları da-
valar, üye devletlerin bazı istisnalarla birlikte Konseye ve Komisyona karşı açtıkları 
davalar ve Antlaşmayı ihlal davaları için geçerlidir. Ulusal mahkemelerin ön karar 
başvurularına bakmaya bundan sonra da münhasıran Adalet Divanı yetkilidir. Fakat 
İlk Derece Mahkemesine özel maddi alanlardaki ön karar başvuruları hakkında karar 
verme yetkisi aktarılabilir. Ancak böyle bir aktarma henüz yapılmamıştır.23

Mahkemelerin usul kuralları, usul tüzüklerinin kapsamlı değişiklikleriyle yeni-
den belirlenmiştir. Bu değişiklikler, yargılama sürecinin hızlandırılmasına ilişkin 
haklı çabalar içinde, yargılamaya katılanların görüşlerini açıklama haklarına kısmen 
dar sınırlar koymuştur. Nitekim Adalet Divanı, tarafl ardan birinin özel nedenler dola-
yısıyla talep etmesi halinde kural olarak duruşmanın yapılmasından vazgeçebilmekte 
ve talep üzerine hızlı yargılama yapabilmektedir.24 Mahkemeler tarafından yargılama 

21 Değişiklikler için bkz. Thiele, EuR 2010, s. 30 vd.; Can, Avrupa Birliği’nin Kurucu Antlaşmaşları, s. 1 vd.
22 Lavranos, The New Specialised Courts within the European Judicial System, ELR 30 (2005), 261.
23 Mevcut durum için bkz. V. Skouris, Self-Conception, Challenges and Perspectives of the EC Courts, in: 
I. Pernice/J. Kokott/C. Saunders (Eds.), The Future of the European Judicial System in a Comparative 
Perspective, Baden-Baden 2006, S. 19.
24 Hızlandırılmış yargılama ile ilgili açıklamalar için bkz. Barbier de la Serre, Accelerated and expedited 
procedure before the EC Courts, a review of the practice, CMLR 43 (2006), 743.
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tarafl arı için çıkarılan uygulama usul ve esasları, yazılı ve sözlü görüş açıklamaları-
nın şekli ve kapsamı için ayrıntılı katı kurallar içermektedir.25

Duruşmanın yapılmasından vazgeçme imkânı genelde kısıtlayıcı olarak değer-
lendirilmiştir. Fakat bu imkân öte taraftan yargılama süresinin kısalmasını sağlamak-
tadır. Ortalama yargılama süresinin özellikle ön karar davalarında 20 ayın üzerinde 
olması eleştirilmiştir. 2007 yılında yargılama süresi, ön karar davalarında ortalama 
olarak 19,3 ay olmuştur ve yine yargılama süresinin 20 ayın üzerinde olduğu direkt 
davalarda 18,2 aya, hukukî yollarda 17,8 aya inmiştir26. 2006-2010 yılları arası orta-
lama yargılama süreleri şöyle olmuştur27:

Dava Türü 2006 2007 2008 2009 2010

Önkarar 19,8 19,3 16,8 17,1 16,1

Seri yargılama 2,1 2,5 2,1

Direkt davalar 20 18,2 16,9 17,1 16,7

Temyiz 17,8 17,8 18,4 15,4 14,3

Nis Antlaşmasının düzenlemeleri ve Usul Tüzüklerinin değişiklikleri tamamen 
diğer gelişmeler için sağlam bir örgütsel temel oluşturmuştur. Bunlar, değiştirilme-
den ilk önce Anayasa Antlaşmasına ve sonra da Lizbon Antlaşmasına alınmıştır28. 
Bu nedenle Lizbon Antlaşması, bu alanda çok eleştirilen bazı eksikliklerin gideril-
mesine yoğunlaşmaktadır.29

B. Hukukî Koruma Alanının Genişletilmesi
1. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Genel Etkili Hukukî Tasarrufl ara 
Karşı Hukukî Korunma İmkânının İyileştirilmesi
Lizbon Antlaşmasıyla getirilen belki en önemli değişiklik, bireylerin ATA 230 (4). 

maddesine göre genel etkiye sahip olan hukukî tasarrufl ara karşı dava hakkının kapsa-
mının genişletilmesidir. Adalet Divanı, davacının “şahsen etkilenmesi“ koşulunun şu 
durumda yerine getirilmiş olduğunu kabul etmektedir:
25 ADUT 125a. maddesi ile GMUT 136a. maddesine dayandırılmaktadır. Bkz. Adalet Divanı, 15.10.2004 tarihli 
Davalar ve Kanun Yolları İçin Pratik Kurallar, ABl. Nr. 361/15; Genel Mahkeme, 5.7.2007 tarihli Tarafl ar İçin 
Pratik Kurallar, ABl. Nr. L 232/17.
26 Bkz. Adalet Divanı 2007 Yıllık Raporu, s. 98.
27 Adalet Divanı Yargı istatistikleri 2006-2010 (erişim adresi: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2011-03/ra09_stat_cour_provisoire_de.pdf).
28 Thiele, EuR 2010, s. 30.
29 Craig, The Treaty of Lisbon: Process. Architecture and Substance, ELR 22 (2008), 137; Moussis, Le Traité 
de Lisbonne: une constitution sans en avoir le titre, RMC 2008, 161.
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“İtiraz edilen hukukî tasarruf, davacıyı, diğer tüm kişilerin çevresinden alıp çı-
karan özel koşullar yüzünden bir kararın muhatapları gibi aynı şekilde bireyselleş-
tirmelidir.”

Yargı, üye devletler ve organlar gibi imtiyazlı davacılar kategorisinde bulunma-
yan bireylerin genel geçerli hukukî tasarrufl ara karşı Adalet Divanı önünde dava 
açamayacaklarını, mamafi h uygulama işlemini beklemek zorunda olduklarına dair 
birçok olay grubu oluşturmuştur. Uygulama işlemine karşı olayın durumuna göre 
Genel Mahkeme veya yetkili ulusal mahkeme önünde dava açabileceklerdir. Son 
durumda, ABİA 267. maddesi (ATA md. 234) gereğince Adalet Divanından bir ön 
karar alınabilir veya alınması gerekebilir.

Bu yargılama, ilke bazında tamamen genel olarak güçler ayrılığı ilkesine uygun 
şekilde yasalara karşı bireyler tarafından açılan davalar öngörmeyen, aksine birey-
leri uygulama işleminin iptal edilmesine yönlendiren üye devlet düzenlemelerine 
benzemektedir. Bununla birlikte, dava açma yetkisinin genişletilmesi sürekli olarak 
talep edilmiştir. Hatta İlk Derece Mahkemesinin ve bazı genel savcıların Adalet Di-
vanının uygulamasına başkaldırmalarından bahsedilmiştir. Buna karşılık Adalet Di-
vanı, bir dava furyasından endişe etmiş ve bu yaklaşımları benimsememiştir.30 Ada-
let Divanının yaklaşımına yöneltilebilecek bir eleştiri, ancak Topluluğun (Birliğin) 
genel geçerli bir işleminin uygulanması için uygulama işleminin gerekli olmaması 
durumunda ve ilgilinin itiraz edilen bir hukukî tasarrufu elde etmek için kurala ay-
kırı davranmak zorunda olduğuna ilişkin bir dar alanda haklı görülebilir. İşte Lizbon 
Antlaşması bu noktada artık bir yardım sunmaktadır. Anayasa Antlaşmasında ise 
böyle bir yardım tam olarak sağlanmamıştı. Zira Anayasa Antlaşmasında, Konsey ve 
Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen yasalar ile Komisyonun onların uygu-
lanması için kabul ettiği tüzükler arasında bir ayrım yapılmıştı. Anayasa Antlaşması-
nın III-365. maddesinin 4. fıkrası gereğince bireyler, kendilerini doğrudan etkileyen 
ve uygulama işlemlerini beraberinde getirmeyen tüzük karakterli hukukî tasarrufl ara 
karşı dava açabileceklerdi. Buna karşılık “Birlik yasalarına“ karşı böyle bir dava 
imkânı bulunmamaktaydı. Lizbon Antlaşmasında bu ayrım benimsenmemiştir. Ya-
sama usulünde kabul edilen hukukî tasarrufl ar, ABİA 289. maddesinde şimdiye ka-
dar olduğu gibi tüzükler, yönergeler veya kararlar olarak isimlendirilmiştir. Halbuki, 
Anayasa Antlaşmasının onu ilgili hukukî tasarrufun tüzük karakterine dayandıran 
III-365. maddesinin 4. fıkrasından alıntı yapılan metin, ABİA 263 (4). maddesinde 
değiştirilmeden alınmıştır. Bu metin, bu surette diğer bir içeriği almaktadır. Çünkü 
“tüzük karakteri“ artık Anayasa Antlaşmasında olduğu gibi “yasaların“ altındaki bir 
kategoriyi ifade etmemektedir. Birçok şey, artık redaksiyonel uydurmayı mümkün 
kılmayan müzakerelerin sonuç kısmındaki şaşırtıcı bir hızlı sonucun söz konusu ol-
ması bakımından söylenebilir. Ancak bu, tek başına, Anayasa Antlaşmasında olduğu 
gibi sadece Parlamento ve Konsey tarafından kabul edilen tüzüklerin uygulanmasına 
ilişkin uygulama tüzüklerinin kapsama alınmasının gerektiği yorumunu haklı kıla-

30 Arnull, Private Applicance and the Action for Annulment after Codorniu, CMLR 38 (2001), 7.
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maz. Daha ziyade, açık lafza göre ”tüzüklerin” ve “tüzük karakteri”nin bu bakımdan 
reddedilmesi mümkün değildir.

Bunun sonucu olarak Lizbon Antlaşmasında “şahsi etkilenme” kriteri kaldırıla-
rak yalnızca “doğrudan etkilenme” koşulu öngörülmektedir31. Doğrudan etkilenme, 
tüzüklerde daima vardır. Çünkü onlar doğrudan geçerlidir. Fakat buna, ABİA 263 
(4). maddesi gereğince uygulama işlemlerine yani dava açılabilen ulusal veya Birlik 
idarî uygulamasına gerek duyulmaması gereği eklenmektedir. Bireylerce açılacak 
direkt davalarının korkulan furyası bu kısıtlama yüzünden gerçekleşmesi neredeyse 
mümkün değildir. Yönergeler kural olarak kapsama alınamaz. Çünkü yönergeler, 
yürürlüğe konulmadan bireylere yük getiremez ve bununla da Adalet Divanı önün-
deki davaya vesile olamaz.

Yeni düzenleme, Avrupa Birliği’nin hukukî koruma sistemini iyileştirmekte ve 
mahkemelerin hareket kabiliyetini koruyan dengeli bir çözümle uzun süredir eleş-
tirilen hukukî koruma boşluğunu gidermektedir. Bu yüzden Lizbon Antlaşması 
yürürlüğe girmemiş olsaydı bile söz konusu iyileştirmelerin geçerli olması gereke-
cekti. Adalet Divanı, öteden beri etkili hukukî koruma ilkesini kabul etmektedir. 
Bu ilke, diğer durumlarda Adalet Divanına içtihadi hukuk geliştirilmesinin temeli 
olarak hizmet etmiştir. Adalet Divanı, şimdiye kadar haklı olarak, genel dava hak-
kının verilmesinin içtihadi hukukun sınırlarını aşacağı kanaatini taşımıştır. Çünkü 
aksi durumda üye devletlerin açık bir kararına riayet edilmemiş olacaktı. Ancak bu 
itiraz, sadece dar bir hukukî koruma boşluğunu kapatan ve bunun dışında Antlaşma-
da düzenlenen ulusal ve Avrupa Birliği mahkemeleri arasındaki görev paylaşımını 
kural olarak dokunmadan bırakan sınırlı Lizbon çözümünde tesirli olamaz. Buna 
uygun şekilde düzenlemenin yargısal olarak üstlenilmesi Adalet Divanının hukukî 
koruma göreviyle kapsanabilir.

2. İkincillik İlkesinin Kontrolü İçin Yeni Dava
Lizbon Antlaşmasının İkincillik ve Orantılılık İlkelerinin Uygulanmasına Dair 

2 nolu Protokolü ikincillik ilkesinin ihlali nedeniyle açılan davayı özel bir şekilde 
düzenlemektedir32. Bu Protokol, aynı içerikle daha önce Anayasa Antlaşmasına ek-
lenmişti ve orada kısmen, özellikle de yerel yönetimler tarafından ilerleme olarak 
memnuniyetle karşılanmıştı. Protokolün 8. maddesinde Adalet Divanının ikincillik 
prensibine aykırılığı nedeniyle üye devletler tarafından bir yasama tasarrufuna karşı 
açılan davalara bakmaya yetkili olduğunun öngörülmesi, esasen bir yenilik içerme-
mektedir. Hatta bu yetki, antlaşmadan da çıkmaktadır. Bir üye devletin bu davayı 
kendi “parlamentosunun veya bu parlamentonun bir kanadının adına” da açabilmesi, 
davacının ilgili devletin organlarının biri olarak değil kül olarak çıktığı konusunda 
bir değişiklik getirmemektedir33. Bu yüzden getirilen ilave, Protokolün üye devletle-
rin düzenlemesine bıraktığı dava açma ve yürütümüne ilişkin ulusal karar yetkisini 
31 İlgili açıklamalar için bkz. Thiele, EuR 2010, s. 34 vd.
32 Kees, ZEuS 2006, s. 423 vd.
33 Everling, s. 71 (75); Schröder, s. 61 (65).
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amaçlamaktadır. Üye devletler, Avrupa Birliği’nin kendisi ve organları karşısında 
hükümetleri tarafından temsil edilirler. Ulusal parlamentoların Avrupa Birliği düze-
yinde faaliyette bulunmasına izin verildiğinde hükümetlerin değil ulusal parlamen-
toların davalara müdahil olarak katılması mümkün olur. İlgili hukuk düzenine de-
ğinme, ilgili üye devlete uygun düzenlemelerin çıkarılmasına dayanak sağlar. Bazı 
üye devletlerde meclislerdeki irade oluşumuna ve ilgili yargılama yönetimine ilişkin 
hükümler hazırlanmıştır. Burada,  hükümetin hukukî veya siyasi nedenlerden dolayı 
yersiz bulduğu bir davayı açmaya yükümlü olup olmadığı konusunun düzenlenmesi 
gerekir. Her halükârda hükümet, Konsey nezdinde temsil hususunun karara bağ-
lanmasında olduğu gibi, önemli entegrasyon politikası nedenlerinden dolayı dava 
açılması istemini reddedebilmelidir. Düzenleme, maddi konu bakımından olmasa 
da icabı halinde yargılamadaki güncel durum üzerinde değişiklikler getirebilir. Çün-
kü öteden beri federal yapılı üye devletlerde federasyon ve eyaletler arasında dava 
konularındaki hareket biçimi sıkı şekilde uyuşmakta olup, davaların gerekliliği ko-
nusunda ciddi düşünce çeşitlilikleri oluşmamıştır. Fakat bu, entegrasyon politikası 
olarak değinmeye değerdir. Çünkü bu uyuşma, Avrupa Birliği’nin bir bütün olarak 
çıkan devletlerin bir bağlantısı olduğu tezinde34 bir kırılmadır.

Bu dava, önemini her şeyden önce “AB İçinde Ulusal Parlamentolara Dair” Liz-
bon Antlaşmasına Ek1 no’lu Protokol ile bağlantıda kazanmaktadır. Buna göre, ulu-
sal parlamentolar, Avrupa Birliği organlarının yasama önerileri hakkında kapsamlı 
şekilde bilgilendirilirler ve bununla ilgili olarak ikincillik prensibinin uygulanma-
sına ilişkin görüşlerini sunarlar. Gerçi görüşleri bağlayıcı değildir, fakat olumsuz 
görüşler yeterli sayıya ulaştığında Komisyonu ilgili öneriyi gözden geçirmekle yü-
kümlüdür.35 Dava imkânı, ulusal parlamentoların görüşlerine ilave ağırlık vermekte-
dir. Her iki protokolün zayıf noktası ise, davalar gibi görüş açıklamalarının da sadece 
ikincillik prensibinin ihlaline yönelmesi, buna karşılık orantılılık prensibinin ihlalini 
veya özellikle eyaletler tarafından sık sık itiraz edilen hukukî düzenleme ihlallerini 
kapsamamasıdır.

Öte yandan, dava yetkisinin beklentileri karşılaması kuşkulu görünmektedir. 
İkincillik prensibi şu ana kadar neredeyse hiç uygulanmamış ve özellikle Adalet 
Divanı önünde bir etkisi olmamıştır. Üye devlet temsilcileri, Avrupa Parlamento-
su ve Konseyde nihai kararı verirler. Organlar, merkezde genel olarak takdirlerinde 
bulunan siyasi kararları alırlar. Bu takdirin sadece en dış sınırları yargısal denetime 
açık bulunmaktadır. Burada takdir alanı, ABİA 5 (3). maddesinde konulan sınırlara 
tabidir. Buna göre, alınmak istenen önlemin “üye devletler tarafından merkezi, böl-
gesel veya yerel düzeyde yeterince gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin değil, 
bilakis daha ziyade kapsamı ve etkileri yüzünden Avrupa Birliği düzeyinde daha iyi 
şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin değerlendirilmesinin tüm üye devletlerin 
veya en azından onların çoğunluğunun bakışından yapılması gerekmektedir. Büyük 
üye devletlerin yapabildikleri şeyler sıklıkla küçük devletler için mümkün değildir. 
34  Bu önceden hâkim olan bir tezdi.
35  Bkz. Schwarze, EuR 2009, s. 19; Barret, ELR 2008, 66.
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İkincillik prensibi, pozitif olarak antlaşma metnine göre ve federal balansın muha-
faza edilmesi anlamında yorumlanmadıkça ve sonradan yapılan incelemenin yetki 
konusunu kapsamadıkça, parlamentoların görüşleri ve dolaylı davaları geniş ölçüde 
sonuçsuz kalacaktır.

3.Ajanslar veya Diğer Kurumlara Karşı Hukukî Korunma 
İmkânının Açık Şekilde Öngörülmesi
Organlar tarafından kurulan ajanslar ve diğer kurumlar tarafından alınan önlem-

lerin iptalinin üçüncü kişiler tarafından istenip istenemeyeceği şimdiye kadar açık 
bir şekilde düzenlenmemişti. Bununla birlikte Konsey, ajanslar ATA 230 (1). mad-
desinde pasif dava ehliyetini haiz olarak anılmamış olsa da, kuruluş işlemlerinde 
onlara karşı dava açılması imkânlarını kabul etmişti. Adalet Divanı da bu imkanı 
etkili hukukî koruma ilkesi gereğince teyit etmiştir. Bu hareket biçimi, artık ABİA 
263 (4). maddesinin 2. cümlesine “Avrupa Birliği’nin kurumları ve diğer mercileri” 
de dahil edilmek suretiyle açıkça yasal hale getirilmektedir36. Maddenin 6. fıkrasına 
göre, kuruluş kararlarında bu davalar için “koşullar ve ayrıntılar” belirlenebilecektir. 
Bunlar, Adalet Divanı tarafından kabul edilen etkili hukukî koruma prensibine halel 
veremez. Yeni hüküm, sadece daha önceden geçerli olan düzenlemeyi teyit etse de, 
hukukî korumayı artık açık bir dayanağa bağlam aktadır. Bu nedenle olumlu şekilde 
değerlendirilmelidir. Fakat ajansların kurulmasına ilişkin sağlam bir hukukî dayana-
ğın oluşturulması maalesef ihmal edilmiştir. 

C. Yargısal Korumanın Avrupa Birliği’nin Diğer Alanlarına 
Genişletilmesi
1. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
ABA 46. maddesi, yerine herhangi bir hüküm konulmadan kaldırılmıştır37. Böy-

lece mahkemelerin yetkisi kural olarak artık her iki kurucu Antlaşmanın tüm hü-
kümlerini kapsamaktadır. Ancak ABA 24 (1). maddesinin 2. bendinin son cümlesi 
gereğince ortak dış ve güvenlik politikası için bir istisna öngörülmektedir. Bu istis-
na, ABİA 275. maddesinde tekrarlanmıştır. Fakat bu hükümlere göre Adalet Divanı, 
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) yetkisinin Avrupa Birliği’nin diğer yetki-
lerinden ABA 40. maddesi gereğince öngörülen sınırlandırılmasının kontrol edilme-
sine yetkilidir. Şimdiye kadar uluslararası hukuk alanı olarak anlaşılan ODGP’nin 
Avrupa Birliği’nin hukukî kişiliğinden ve hukuk düzeninden sınırlandırılması, özel-
likle Avrupa Birliği’nin üçüncü devletlerle imzaladığı ticari politik antlaşmalarda 
zor olabilmektedir. Ticari politik antlaşmaların dış politik öneme sahip olması, şim-
diye değin üçüncü devletlere karşı uluslararası kararlaştırılan ekonomik yaptırımlar-
da gözükmüştür.

ABİA 75. maddesinde ODGP çekincesine bir istisna getir ilmiştir. Buna göre, te-
rörizmle mücadele için sermayenin dolaşımı alanında hesaplarının kontrol ve bloke 
36 İlgili açıklamalar için bkz. Gundel, EuR 2009, s. 383 vd.
37 Tıpkı Avrupa Birliği Anayasası Antlaşmasında olduğu gibi.
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edilmesi gibi bireylerin haklarına müdahaleleri de kapsayan önlemleri meşru kıl-
maktadır. 3. fıkra gereğince ODGP’ye dahil olduğu kabul edilse bile, ilgili hukuki 
tasarrufun hukukî korumaya ilişkin gerekli düzenlemeleri içermesi gerekmektedir. 
Bu düzenleme, gelecekte BM Güvenlik Konseyi kararlarının gereklerini yerine ge-
tiren çok tartışmalı hukukî tasarrufl ar bakımından da uygulama bulacak ve böylece 
çok eleştirilen hukukî koruma boşluğunu giderecektir.38 Ancak düzenleme, Avrupa 
Birliği mahkemelerinin BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen yaptırımları 
kaldırdıklarında uluslararası önemli ihtilafl ara yol açabilir.

2. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
Özgürlük, güvenlik ve adalet alanında, o ana kadar geçerli olan hukukî koruma 

kısıtlamaları ortadan kalkmaktadır. Özellikle AB Antlaşmasının cezaî konularda po-
lisiye ve adli işbirliğine ilişkin 35. maddesi (eski metin) ve vize, göç ve kişilerin ser-
best dolaşımına - ki buna sivil konularda adli işbirliği de dahildir - ilişkin diğer poli-
tikalara ilişkin ATA 68. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece hukukî koruma 
sisteminde uzun süredir eleştirilen boşluk giderilmekte ve Avrupa Birliği yargısının 
yetkisi son derece genişlemektedir.

Anılan her iki alan, ABİ Antlaşmasının üçüncü kısmının V. başlığında ele alın-
makta ve Antlaşmanın diğer maddi alanları gibi genel hukukî koruma sistemine tabi 
tutulmaktadır. Bu herşeyden önce, şimdiye kadarkinden farklı olarak, ABİA 263 (4). 
maddesi çerçvesinde bireyler tarafından Komisyon, Europol ve Eurojust’ın polisiye 
önlemlerine karşı açılabileceği anlamına gelmektedir. Antlaşmayı ihlal davaları ve 
tazminat davalarının açılması da mümkündür.

Yine ön karar davasının kısıtlamaları giderilmektedir. Özellikle davanın açıla-
bilmesi için üye devletlerin tabi olma açıklamaları artık gerekli değildir. Yine AT 
Antlaşmasının bu alan ile ilgili soruların sadece yüksek ulusal mahkemeler tarafın-
dan sorulmasını düzenleyen 68 (1). maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece 
özellikle özel hukukî ihtilaf ve yargılama hukukundaki mevcut yargılama normalleş-
tirilmektedir. Bunun ön karar başvurularını genel bir kısıtlama modeli olarak hizmet 
edebileceği düşüncesi böylece halledilmiş olmaktadır. Nihayet, ATA 68 (3). madde-
sine göre “hukuk yararına“ soyut norm kontrolü de kaldırılmaktadır. Zaten bunun 
şimdiye kadar bir rolü de olmamıştır.

Ancak adalet alanında iki önemli kısıtlama konulmuştur. Birinci olarak, ABİA 
276. maddesi gereğince cezaî konularda adli ve polisiye işbirliği alanında kamu dü-
zeninin muhafazası ve iç güvenliğin korunması önlemlerinin geçerliliğini ve oran-
tılılığını kontrol etmeye bundan sonra da yetkili değildir. İkinci olarak, Danimarka, 
Büyük Britanya ve İrlanda için konan çekincelerden kaynaklanan kısıtlamalar söz 
konusudur. Üç üye devlet, 19-22 nolu Protokoller gereğince kural olarak özgürlük, 
güvenlik ve adalet alanı başlığı altındaki kararlara katılmamaktadırlar. Bu alanda 
antlaşma hükümlerinin uygulanması gibi, Avrupa Birliği mahkemelerinin yetkileri 

38 Adalet Divanı, 3.9.2008 tarihli karar, verb. Rs. C-402 ve 415/05 (Kadi ve Yusuf), Slg. 2008, I-3533.
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de kapatılmıştır. Protokoller, Adalet Divanının bu alandaki yorum yetkilerinin bu üç 
üye devleti bağlamadığını veya onlar için uygulanabilir olmadığını ve Avrupa Birliği 
ile anılan üye devletlerin müktesebatına dokunmadığını açıkça hükme bağlamakta-
dır.

Bu kısıtlamalara karşın yargının görev alanının Avrupa Birliği’nin üç sütununa 
genişlemesi Avrupa Birliği’nin hukuk devleti niteliği için önemli bir kazanımdır. 
Öyle ki burada, düzenlemenin Lizbon Antlaşması yürürlüğe girmemiş olsaydı yine 
de içtihat yoluyla antlaşma hukukunun kapsamına alınıp alınamayacağı sorusu orta-
ya çıkacaktı. Kuşkusuz bu bakımdan tereddütler ileri sürülebilecekti. Çünkü bu alan-
larda kabul edilen hukukî tasarrufl ar üye devletlerin açık iradelerine karşın geçersiz 
kılınabilecekti. Her ne kadar bu, olması gereken hukuk (de lege feranda) açısından 
arzulanır olsa ve etkili  hukukî koruma ilkesine dayanıyor olsa da sonuçta Adalet 
Divanına tanınan gücü aşacaktı.

D. Yargıyla İlgili Diğer Düzenlemeler
1. Avrupa Birliği Mahkemelerinin Yeniden İsimlendirilmesi
ABA 19. maddesi, Anayasa Antlaşmasının I-29. maddesi gibi, Avrupa Birliği 

Adalet Divanını Adalet Divanı, Mahkeme ve ihtisas mahkemeleri için üst kavram 
olarak belirtmektedir39. Ancak bu yeni isimlendirme, bazı üye devletlerin dilleri açı-
sından yerinde olmamıştır. Zira bu terminoloji, günlük dilsel kullanımda belirsizlik-
lere ve yanlış algılamalara yol açıcı mahiyettedir. Adalet Divanı sadece tek başına 
düşünülmekteyse, spesifi kleştirilen bir ekin bulunması gerekmektedir. Çünkü birçok 
adalet divanı vardır. Mahkeme ismi de tanımlayıcı değildir. Zira mahkeme adı, soyut 
ve genel bir isim olup, tek başına doğrudan bir Avrupa Birliği mahkemesinin tanım-
lanması için uygun değildir. Dolayısıyla bu nitelendirme de yetersiz görünmektedir. 
Avrupa Birliğine ilişkin diğer mahkemelerden ayrılmasını sağlayabilecek bir bilgi, 
Mahkemede yalnızca üst kavram olarak verilmiştir. Bu surette ortaya çıkan formüle 
etme sorunu zihin karışıklıklarına yol açmaya müsaittir. Bu sorunlar, ABİA 258 vd. 
maddelerinin formüle edilmelerinde iz bırakmaktadır. Mahkemenin, adının genel ve 
soyut olması, yani niteleyici olmaması, Adalet Divanı karşısında genel yetkili olması 
ve baktığı davaların (ihtisas mahkemelerinden farklı olarak) spesifi k alanlarla sınırlı 
olmaması nedenleriyle bu çalışma kapsamında onu ifade etmek için “Genel Mahke-
me” terimi kullanılacaktır.

Diğer bir önemli husus, şu ana kadar öngörülen daire mahkemelerinin “ihtisas 
mahkemeleri” olarak isimlendirilmiş olmasıdır.

Böylece dilsel olarak da üç dereceli bir mahkeme sistemi öngörülmüştür. Bu, 
ABİ  Antlaşmasının Mahkemenin ihtisas mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz 
başvurularına yetkili olduğunu öngören 257 (3). maddesi ile teyit edilmiştir. Ne var 
ki bu derecelendirmenin her halükârda maddi olaya uygun olup olmadığı kuşkulu 
görünmektedir. İhtisas mahkemelerinin Genel Mahkemenin öteden beri yetkili oldu-
39 İlgili açıklamalar için bkz. Thiele, EuR 2010, s. 30 vd.
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ğu tarım hukuku, özel hukuk, şirketler hukuku, marka hukuku veya rekabet hukuku 
gibi olası görev alanları en azından karmaşık ve Genel Mahkemeye verilen diğer 
görev alanları gibi önemlidir. Fakat bu alanlardaki ön karar verme yetkisi ihtisas 
mahkemelerine değil yalnızca Genel Mahkemeye aktarılabilir. Dolayısıyla bu mah-
kemelerde aynı konuya ilişkin direkt davalarla arzulanan birleşme mümkün olmaya-
caktır. Bu nedenle, ihtisas mahkemelerinin Genel Mahkeme dahilinde özel daireler 
şeklinde örgütlenmesi daha uygun olacağı söylenebilir.

2. İhtisas Mahkemelerinin Kuruluş Şeklinin Değiştirilmesi
İhtisas mahkemelerinin (daire mahkemelerinin) kurulması daha önce Konseyin 

bir oybirliği kararını gerektirmekteydi ve ayrıca bunun için hem Avrupa Parlamen-
tosu hem de Adalet Divanı sadece dinlenmekteydi (ATA md. 225 a). Lizbon Antlaş-
ması, Avrupa Parlamentosunun konumunu burada güçlendirmiştir. ABİA 251 (1). 
maddesi ihtisas mahkemelerinin olağan yasama usulünde kabul edilmesi gereken 
bir tüzükle kuruluacağını öngörmektedir. Bununla Avrupa Parlamentosu, Konseyle 
aynı düzeyde bulunmaktadır. Ayrıca Konsey, burada artık oybirliğiyle değil, nitelikli 
çoğunlukla karar vermektedir. Adalet Divanı, bir ihtisas mahkemesinin kurulmasını 
talep edebilir ve bununla ilgili bir talebin sunulması halinde Komisyonun en azından 
dinlenilmesi gereklidir. Bu alanda çoğunluk prensibi nin getirilmesiyle ihtisas mah-
kemelerin kurulmasının gittikçe artacağı umulabilir40.    

3. Antlaşma İhlallerinde Uygulanacak Yaptırımlar
ABİA 258. maddesi, antlaşmayı ihlal davası için önemli bir tamamlama öngör-

mektedir. Şimdiye kadar Adalet Divanı, ancak bir antlaşma ihlalini daha önceki bir 
kararda saptamış olup da ilgili üye devletin kararın gereklerini yerine getirmemiş 
olduğunda ABİA 271 (2). maddesi gereğince bir üye devlet aleyhine yaptırımlara, 
zorlayıcı tazminatlara veya maktu para cezalarına hükmedebilmekteydi. Artık bu 
koşul kalkmaktadır. Adalet Divanı, yönergelerin yürürlüğe konulmadığında daha ilk 
kararında yaptırımlara hükmedebilecektir41. Bununla üye devletler, kabul edilemez 
ihmalkârlığa reaksiyon göstermektedirler. Böylece ihmalkâr üye devletler, antlaş-
mayı ihlal yüzünden diğer bir şeye gerek kalmaksızın doğrudan yaptırıma maruz 
kalabileceklerdir.

Lizbon Antlaşmasıyla öngörülen güçlendirme tereddüt uyandırıcıdır. Antlaşma-
nın üye devletlerin konumunun güçlendirmesine yönelik genel eğiliminin karşısında 
yargılamanın sertleştirilmesi hayret uyandırmakta ve makul uygulamayı gerektir-
mektedir.

Derhal uygulanan müeyyide, ABİA 258 (3). maddesi gereğince yönergenin yü-
rürlüğe konulmasının ihmal edilmesine değil, yürürlüğe konulduğuna dair bir bildi-
rimin ihmal edilmesine ilişkindir. Şekle ilişkin bir aykırılığın yaptırıma yol açması 
ilk bakışta hayret verici görünmektedir. Bildirimin süresinde yapıldığı, fakat ilgili 
40 Thiele, EuR 2010, 30 vd.
41 İlgili açıklamalar için bkz. Thiele, EuR 2010, s. 34 vd.
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yönergenin yürürlüğe konulmasının tamamen ve doğru gerçekleşip gerçekleşmediği 
konusunda ortaya çıkan tartışmalı durumlar bu uygulamadan ayrı tutulur. Bu du-
rumda normal süreç uygulanır. Fakat bildirime bağlanma, yaptırımların yönergelerin 
yürürlüğe konulmasına değil, onun bildirilmesine yöneltilmesi gerektiğine dair çok 
adil olmayan bir sonuca yol açmaktadır. Hatta yürürlüğe koyma daha önce gerçek-
leşmiş olup sadece bildirimin ihmal edilmiş olduğunda da yaptırım uygulanması 
gerekmektedir. Bu, aykırılığın değerlendirilmesinin Komisyonun gerekçeli görü-
şünde saptanan zamana ilişkin olarak geriye etkili olarak gerçekleşmesi durumunda 
özellikle anlamsız olmaktadır. Belirsiz olan ayrıca, Komisyonun geç yapılan bildi-
rimin tam olmadığı düşüncesinde olması halinde geç bildirim yüzünden özellikle 
bir mahkûmiyeti talep edip edemeyeceğinin nasıl değerlendirileceği ve bu durumda 
“normal“ bir antlaşmayı ihlal davasının nasıl açılabileceğidir. 

Fakat dengeli bir uygulama genel nedenler dolayısıyla da talep edilebilir. Üye 
devletler, bundan sonra da sıklıkla ulusal mecburiyetlerin altında bulunan ve sa-
dece sınırlı hareket kabiliyetine sahip anayasal devletlerdir. Gerçi Adalet Divanı, 
yerleşik içtihatlarında, hiçbir üye devletin antlaşma ihlallerinin haklı görülmesi için 
ülke içi zorluklara dayanamayacağını ifade etmektedir. Fakat Komisyonun, bir üye 
devlete karşı takibatta bulunduğunda, anayasa hukuku ve siyasi özel sorunları dik-
kate alması gerekmektedir. Çünkü Komisyon, bu bağlamda üye devletlerin ulusal 
kimliğinin dikkate almaya yükümlüdür42. Üye devletlerin ulusal kimliği bu fıkrada 
devletin temel işlevlerine ilişkin özel değinmeyle güçlendirilmektedir. Komisyon, 
bunu sıklıkla dikkate almıştır.

Antlaşmayı ihlal davalarındaki bu dengeli ve hedefe yönelik hareket, özellikle 
yaptırımların uygulanmasında talep edilmektedir. Öngörülen maktu tutarlar yargı 
kararıyla gerçek cezalara dönüştürülmektedir. Öyle ki bu cezalar, sadece kapsamı 
açısından değil, ayrıca niteliği açısından da idare hukukuna ilişkin basit bir para 
cezası olarak görülemez. En azından kısmen hâlâ egemen olarak değerlendirilen üye 
devletlere karşı egemen davranışları yüzünden uygulanan cezalar, onların kimliği-
ne ağır müdahaleler teşkil eder. Dolayısıyla bu cezalar önemli görülen aykırılıklara 
reaksiyon için saklı tutulmalıdır ve ayrıca sadece zorlayıcı tazminat olarak ele alın-
malıdır.

4. Hâkim ve Genel Savcıların Atanması

Hâkim ve genel savcılar, ABİA 253-254. maddeleri gereğince önceden olduğu 
gibi altı yıllığına atanırlar. Tekrar atanmaları mümkündür. Görev süresinin uzatıl-
ması ve tekrar atanmanın mümkün olmaması talepleri kabul görmemiştir. Görünüşe 
göre üye devletler, meşruluklarını güçlendirmek veya olumsuz kanaat durumunda 
hukuk devleti ilkesi açısın dan tereddüt yaratıcı olsa da değiştirilmeleri için hâkim ve 
42 ABA md. 4 II.
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genel savcıları yeniden teyit etmek imkânını açık tutmak istemişlerdir. Birçok üye 
devlet, kendi hâkimlerini henüz yaşlanmamış olduklarında tekrar atamışlardır. Fakat 
burada partisel ve politik uygulamalar da yok değildir.

Hakimlerin atama süreci değiştirilmektedir. ABİA 255. maddesi gereğince üst 
düzey yedi hukukçudan oluşan bir komite, hâkim ve genel savcıların atanmasından 
önce önerilen herbir adayın uygunluğuna ilişkin görüş verecektir. Seçim usulü görü-
nüşe göre bazı üye devletlerde mevcut olan komiteler örnek alınarak oluşturulmuş-
tur. Görüşleri bağlayıcı değildir, fakat seçim usulünün objektifl iğine ve şeffafl ığına 
olumlu etkiler gösterir43.

5. Diğer Hususlar
ABA 19. maddesi, ATA 220. maddesinin yargı tarafından uzun zamandan beri 

Avrupa Birliği vatandaşlarının bireysel haklarının etkili şekilde korunmasına iliş-
kin genişletilen geleneksel formülünü Avrupa Birliği mahkemelerinin görevi ola-
rak tekrarlamaktadır. Hüküm, tamamlayıcı şekilde üye devletlerden Avrupa Birliği 
hukukunca kapsanan alanda etkin bir hukukî korunmanın güvence altına alınması 
için gerekli hukukî yolları oluşturmalarını talep etmektedir. Bu surette, hukukî ko-
runmanın sadece Avrupa Birliği mahkemelerinin görevi olmadığı, üye devletlerin 
mahkemelerinin de görevi olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır. Bununla ilk planda, 
Avrupa Birliği hukukunun üye devletler tarafından uygulanmasında söz konusu olan 
hukukî korunma düşünülmektedir. Yükümlülük içtihada uygundur.

Ayrıca belirtilmelidir ki, Avrupa Birliği değerlerinin, özellikle de temel hakla-
rın tehlikeye düşürülmesine veya ihlaline ilişkin olarak ABA 7. maddesi gereğince 
alınan kararlara karşı yargılama yetkisi sınırlandırılmaktadır. ABİA 269. maddesine 
göre bu durumda sadece etkilenen üye devlet dava açma yetkisine sahiptir. Yine bu-
rada ön karar isteminde bulunmak mümkün değildir. Dava, bir ay içinde açılmak ve 
Adalet Divanı tarafından diğer bir ay zarfında karara bağlanmak zorundadır.

Yine, tutuklu bireylerin artan hukukî korunma ihtiyacına cevap verilmektedir. 
Böyle bir kimseyi ilgilendiren bir yargılamadaki ön karar soruları hakkında Adalet 
Divanı en kısa sürede karar verecektir. Bir süre önce Adalet Divanı, buna uygun 
şekilde Usul Tüzüğünde acil bir yargılama sistemi kurmuştur. Konsey, bir kararında, 
bu yargılamanın üç ay içinde bitirilmesini talep etmiştir.

43 Komiteye ilişkin eleştiriler için bkz. Thiele, EuR. 2010, s. 33-34.
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V. Avrupa Birliği’nin Yargısal Koruma Sisteminin Geleceği44

A. Yargısal Koruma Sisteminin Etkinleştirilmesinin Gerekliliği
Avrupa Birliği’nin derinleşmesi ve genişlemesi, davaların sayısını önemli ölçüde 

artırmıştır. Bu durum, yalnızca Avrupa Birliği mahkemelerinde görülen davaların 
uzamasına yol açmamakta, bunun ötesinde ulusal yargıda görülen davaların sürün-
cemede kalmasına ve bununla da hukukî korunma hakkının zedelenmesine neden 
olmaktadır45. Avrupa Birliği yargısının mevcut yapısıyla görünür zamanda görev-
lerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmek durumunda olamayacağı düşünül-
mektedir. Avrupa Birliği’nin bilhassa doğu genişlemesinden sonra mevcut mahke-
melerin azami bir iş yüküne maruz kalması beklenmektedir.46 Bu nedenle, Avrupa 
 Birliği yargısının hukukun üstünlüğünü sağlama yükümlülüğünü yerine getirebil-
mesi için hukukî koruma sisteminin yapısal olarak köklü bir şekilde değiştirilmesi 
gerekmektedir. Yargının hızlandırılmasına ilişkin olarak genelde yazılı sunumların 
basitçe tekrarlanmasıyla sona eren duruşmaların sınırlandırılması veya gönderen 
ulusal mahkeme ile anlaşılmayan hususların açıklığa kavuşturulması için zamandan 
tasarruf eden doğrudan bir iletişimin kurulması gibi çok sayıdaki teknik önlemlerin 
dışında, Avrupa Birliği yargısında orta ve uzun vadede köklü değişikler kaçınılmaz 
görünmektedir.47

Adalet Divanı ve Genel Mahkeme, bu bağlamda daha önce bir dizi öneri sun-
muşlardır.48 Ayrıca Komisyon, Avrupa Birliği yargısına ilişkin bir reform tasarısının 
hazırlanması amacıyla bir bağımsız uzmanlardan oluşan bir eylem grubu oluştur-
muştur.49 Bizatihi kendisi de görüşler sunarak katkıda bulunmuştur.50 Öğreti ve uy-
gulamada konu yoğun bir şekilde ele alınmıştır. Önerilerin ortak hedefi , bir yandan 
yargılama süresinin kısalması veya hatta tümüyle azaltılmasına; diğer yandan Av-
rupa Birliği mahkemelerinin yeterli maddi yetkilere sahip olmasının güvence altına 
alınmasına yönelmiştir. Böylece Avrupa Birliği mahkemelerinin kararları, ihtilaf ta-
rafl arınca kabul görebilmelidir.

Avrupa Birliği yargısının işlevselliğinin sağlanmasına ilişkin olarak şu hususlar 
tartışmaya getirilmektedir:

44 Krş. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 575-576.

45 Genel Mahkeme açısından yapılan değerlendirme için bkz. Schwarze, EuR 20 09, s.717 vd. 
46 Adalet Divanında ortalama dava süresi 21,4 ay sürerken, İlk Derece Mahkemesinde ise 32,2 ayı 
bulmaktadır.
47 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 587-589.
48 Die Zukunft des Gerichtssystems der Europäischen Union, Refl exionspapier des EuGH, 1999, 
EuZW 1999, 750-758.
49 Bericht der Refl exionsgruppe über die Zukunft des Gerichtssystems der Europäischen Gemeinschaften 
[Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından kurulmuş olup, Ole Due tarafından başkanlık edilmiştir, 
20.1.2000 tarihli Nihai Rapor], Sonderbeilage zu NJW und EuZW [2000] s. 5-14.
50 Bkz. Avrupa Toplulukları Komisyonu, Ergänzender Beitrag der Kommission über die institutionellen 
Reformen, Reform des Gerichtssystems der Gemeinschaft, 1. 3. 2000, KOM(2000) 109 endg.
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- Mahkemelerin kamu hukuku senatosu ve özel hukuk senatosu olmak üzere iki 
senatoya ayrılması,

- Mahkemelerin hâkim sayısının sınırlandırılması,

- Adalet Divanının bazı yetkilerinin Genel Mahkemeye kaydırılması,51

- Yeni ihtisas mahkemelerinin kurulması,52

- Ulusal mahkemelerin ön karar usulüne başvurma yetkilerinin kısıtlanması,53

- Ön karar sorularına cevap verme yükümlülüğünün sınırlandırılması, kabul edil-
me usulünün (fi ltre sisteminin) getirilmesi,

- Üye devlet mahkemelerinin işlevsel Avrupa Birliği mahkemeleri konumunun 
Avrupa Birliği mahkemelerine saklı tutulan görevlerin kendilerini kaydırılması 
suretiyle güçlendirilmesi,

- Avrupa Birliği yargı sisteminin ademi merkezileştirilmesi.

B. Yargı Sisteminin Reformuna İlişkin Yaklaşımlar
Avrupa Birliği yargı düzeninin ademi merkezileşmesine ilişkin ilk yaklaşımlar 

ortaya çıkmıştır. Nitekim Nis Antlaşmasına ilişkin Lüksemburg Protokolünde54, 
İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi Şikâyet Merciinin Kurucu Antlaşmalar anlamında 
mahkeme olsa dahi, merkezinin Alicante’de kalabileceği açıkça öngörülmüştür. 
Dolayısıyla ihtisas mahkemelerinin mutlaka Avrupa Birliği yargısının merkezi olan 
Lüksemburg’da kurulmasının zorunlu olmadığı sonucu çıkmaktadır.55

 Avrupa Birliği yargı düzeninin ademi merkezileştirilmesine ilişkin bir öneri, Av-
rupa Parlamentosunun isteği üzerine hazırlanan “Avrupa Birliği yargısının gelecek-
teki yapısı”na ilişkin bir araştırmada ortaya atılmıştır. Buna göre, ABD’de söz konu-
su olan federal mahkeme sistemini esas alan, bireyler tarafından açılan davalar ve alt 
dereceli ulusal mahkemelerin ön karar istemleri için yetkili olan dört bölgesel Avru-
pa Birliği mahkemesinin kurulması istenmiştir. Önemli durumlarda, ulusal yüksek 
mahkemelerin ön karar istemlerine, Avrupa Birliği organlarının ve üye devletlerin 

51 Burada, Avrupa Birliği idarî ve anayasa yargısının hangi mahkemenin sorumluluğunda olacağı sorusu ortaya 
çıkmaktadır.
52 Sınai mülkiyetin korunması alanında Avrupa Birliği patent mahkemesinin kurulması talep edilmektedir. Bu 
istem, Nis Antlaşmasında, Konseyin özel alanlar için Mahkeme nezdinde kanun yoluna başvurulan ihtisas 
mahkemelerinin kurulmasına yetkilendirilmesinde ifadesini bulmuştur. Avrupa Birliği patent mahkemesine 
ilişkin açıklamalar için bkz. Müller, EuZW 2010, s. 851 vd. 
53 Ön karar başvurusu imkânı, Mahkemelerin Yetkisi ve Özel ve Ticari Konulardaki Mahkeme Kararlarının İcrası 
Hakkında Anlaşmanın alanında bilinçli olarak ayrılarak kanun yolu mahkemelerine sınırlandırılmıştır. Burada, 
Mahkemelerin Yetkisi ve Özel ve Ticari Konulardaki Mahkeme Kararlarının İcrası Hakkında Anlaşmanın 
yorumlanmasında daha alt mahkemeler düzeyinde ortaya çıkan farklılıklar, ilgili ulusal hukukta olduğu gibi 
aynı şekilde göze alınabilmeliydi. Aynı düzenleme, “Akdi Borç İlişkisine Uygulanması Gereken Hukuka Dair 
1980 tarihli Anlaşma” (Anlaşmanın Adalet Divanı Tarafından Yorumlanmasına Dair 19.12.1988 tarihli Brüksel 
Protokolü, ABl. 1989 Nr. L 48, 1 vd. ve Anlaşmanın metni için bkz. BGBl. 1986 II, 810 vd.) ve 23 Kasım 1995 
tarihli “Avrupa İfl as Anlaşması”(Anlaşmanın metni için bkz. ZIP 1996, 976 vd.) için de geçerli olmaktadır. 
54 ABl. 2001 C 80/87.
55 Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 589.
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kendi aralarındaki davalara ve Avrupa Birliği ile üye devletler arasındaki ihtilafl a-
ra yetkili olmaya devam eden Adalet Divanı nezdinde temyiz yolu öngörülmüştür. 
Diğerleri, Amerikan sisteminin tümüyle alınmasını istemektedirler. Buna göre, ku-
rulması önerilen dört Avrupa Birliği mahkemesi, değişik üye devletlerin yurttaşları 
arasındaki ihtilafl arı da karara bağlayabilecektir.

Anılan örnekler, sadece yetkilerin alelade teknik biçimde değişik Avrupa Birliği 
mahkemelerine dağıtılmasına ilişkin olmayıp, aynı zamanda ulusal mahkemelerin 
Avrupa Birliği hukuk düzeninde işlev ve görevlerini ve böylece Avrupa Birliği’nin 
merkezi unsurlarından biri olan yargının tüm sistemini de tartışmaya açmaktadır. Bu 
yüzden, Avrupa Birliği yargısının gelecekteki şekline ilişkin her düşünce, Avrupa 
Birliği’nin özel yapısından başlangıcını almak zorundadır. Bu soruların cevapları, 
Avrupa Birliği yargısının gelecekteki biçimini ve bununla da aynı zamanda hukuk 
birliği olarak inşa edilen Avrupa Birliği’nin geleceğini belirleyecektir. 

Böylece Avrupa Birliği yargısı, gelişiminin bir yol ayrımına gelmiştir. Bunun 
için iki yol kendini göstermektedir: Ya şimdiye kadarki Avrupa Birliği mahkemeleri 
ile ulusal mahkemelerden oluşan iki (düalist) yapılı sisteme devam edilecek ya da 
ABD’deki eyalet mahkemeleri örneğine göre yeni bir tek yapılı sistemin kurulması 
tercih edilecektir56.

C. Lizbon Antlaşmasına Göre Yargısal Koruma Sisteminin Geleceği
Antlaşmanın yargıyı ilgilendirmeyen diğer yeni düzenlemeleri de Avrupa Birliği 

sisteminde yargının görev ve işlevlerine etki göstermektedir. Bu yüzden, son olarak 
yargının Lizbon Antlaşmasıyla reforme edilen Avrupa Birliği’ndeki konumuna iliş-
kin bazı açıklamaların yapılmasında fayda vardır.

Bu bağlamda ilk önce, Lizbon Antlaşmasının Avrupa Birliği’nin temelleri ara-
sındaki çelişkileri derinleştirdiği saptamasından hareket edilebilir. Bu saptama şu 
şekilde açıklanabilir: Bir taraftan birleştiren yaklaşımlar inşa edilmeye devam edil-
mektedir. Öyle ki yapılan değişikliklerle Avrupa Birliği’nin amaçları, değerleri ve 
temelleri esaslı bir şekilde güçlendirilmiştir57. Avrupa Birliği’nin yapısı mahiyeti 
muğlâk olan sütunsal yapının şeklen giderilmesiyle daha açık hale getirilmiş ve bu 
surette siyasi merkezi alanlardaki ortak karar oluşumu kolaylaştırılmıştır. Avrupa 
Parlamentosunun yasamaya iştiraki genişletilmiş, böylece yasamanın demokratik 
temeli yayılmıştır. Konseyde çoğunlukla karar alma durumları artırılmış ve oylama 
usulü daha demokratik hale getirilmiş ve ayrıca bireylerin hakları ve özellikle de 
temel hakları güçlendirilmiştir. Bu değişiklikler, Avrupa Birliği hukukunu güçlendir-
miş ve bu surette Avrupa Birliği Adalet Divanının konumu ve işlevine olumlu etki 
göstermiştir. Ancak diğer taraftan Antlaşma, üye devletlerin Avrupa Birliği’nin hem 
karşısındaki hem de içindeki konumunu güçlendirmiştir. Bunun daha güçlü kanıtı, 

56  Bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin Yapısal Temelleri, s. 589-590.
57 Bu güçlendirme Anayasa Antlaşmasının heybetinin geniş bir mutedil dille (ziyadesiyle daha inandırıcı ve 
daha etkin şekilde) değiştirilmesi suretiyle yapılmıştır.



-23-

Avrupa Konseyinin AB’nin kurumsal yapısında merkezi bir konum elde etmesidir. 
Avrupa Konseyi, daha önceden 50’li yılların Fouchet planlarında öngörüldüğü gibi, 
70’li yılların danışma meclisinden tüm ilkesel konular için en yüksek karar orga-
nı haline getirilmiştir. Böylece Avrupa Konseyi, küçük üye devletler de dahil tüm 
üye devletlere, belirleyici bir tesir göstermelerine imkan sağlamaktadır. Konseydeki 
karmaşık karar alma usulleri de üye devletlerin egemenliğini artırmaktadır. Önceki 
uygulama göstermiştir ki, üye devletler kendi konumlarından faydalanmasını ziya-
desiyle bilmişler ve artan sayıları Avrupa Birliği’nin hareket kabiliyetini olumsuz 
yönde etkilemiştir. ABA 4. maddesi gereğince Avrupa Birliği, üye devletlerin Ant-
laşmalar önündeki eşitliğini ve kimliğini, özellikle bölgesel ve yerel özerk idareler 
de dahil olmak üzere siyasi ve anayasal esaslı yapılarını dikkate almak zorundadır. 
Lizbon Antlaşması, devletlerin kamu düzeninin muhafazası ve ulusal güvenlik ko-
nularında tek başına sorumlu olduklarını vurgulamıştır. Münferit üye devletlere özel 
haklar tanınmakta; ulusal parlamentoların iştiraki kurumsallaştırılmıştır. İzah edilen 
nedenler dolayısıyla geniş ölçüde etkisiz kalan ikincillik prensibi birçok defa şikâyet 
edilmiş ve yetki sınırlarına uyulmasının gerektiğini ve temel haklar kataloğu gibi 
otomatik şekilde genişletilemeyeceği tekrar tekrar vurgulanmıştır.

Hukuka riayetin sağlanmasını ve kişilerin hukukî korunmasını güvence altına 
alan mahkemeler, Avrupa Birliği’nin çift temele dayanan bu yapısı karşısında, Ant-
laşmalarda bu temelde şekillendirilen hukuk düzeninde ifadesini bulan değişik ilke-
ler arasında sürekli bir gerilim ilişkisinde görev yapmaktadırlar. Öyle ki onlar, yal-
nızca Avrupa Birliği’nin amaç ve ilkeleri ile bireylerin haklarını değil, ayrıca federal 
balansı da korumak zorundadırlar. Üye devletler, Antlaşmalarda kendilerine tanınan 
hakların Avrupa Birliği mahkemeleri tarafından korunmasına güvenebilmelidirler. 
Bu, özellikle çoğunluk kararları yüzünden söz konusudur. Çünkü bu kararlar, üye 
devletlerin çoğunluk iradesine tabi olmayı kabul etmesini şart kılar. Bu kabul etme 
ancak burada ikna edilen üye devletlerin haklarının (özellikle de yetkilerinin) korun-
ması halinde beklenebilir.

Avrupa Birliği mahkemeleri, yargısal faaliyetleri açısından Antlaşmalarda sadece 
sınırlı dayanak noktaları bulmaktadırlar. Zira Avrupa Birliği hukuku, ulusal hukuk-
tan daha muğlâktır. Öyle ki Avrupa Birliği hukuku her şeyden önce 27 farklı hukuk 
kültürü tarafından taşınmakta ve 23 dilde ifade edilmektedir. Yargı kararlarının sınır-
larına ilişkin tartışma, yasaya ve yasa koyucunun şahsi iradesine bağlılık gibi basit 
formlarla cevaplandırılmasına ulusal alanınkinden daha az imkân vermektedir.

Avrupa Birliği mahkemeleri, kararlarında dar bir alanda hareket etmektedirler. 
Görevleri, Lizbon Antlaşmasıyla çok kolaylaşmamıştır ve Antlaşmalarda hükme 
bağlanan değişik hukukî ilkelerin gerçekleşmesine ilişkin dengeli bir yargısal faali-
yeti gerekli kılmaktadır.

Yargısal koruma sisteminin Lizbon Antlaşmasıyla reformuna ilişkin bu açıkla-
malar, reformların Avrupa Birliği mahkemelerinin ağır görevlerinin yerine getiril-
mesi için örgütsel ve maddi olarak güçlendirmesine katkı yaptığını göstermektedir.



Fakat yargısal koruma sistemine ilişkin hususlar, Anayasa Antlaşması ve Lizbon 
Antlaşmasına ilişkin olarak yapılan tartışmaların merkezinde olmamıştır. Bunun se-
bebi, daha önce Nis Antlaşmasının yargı örgütü yapısındaki reformlarıyla Avrupa 
Birliği mahkemelerini “genişlemeye elverişliliği”ni temin etmiş olmasıdır. Fakat 
yine de iki husus açık kalmıştı:

- Sütunsal yapının hukukî koruma açığı ve

- İptal davasının bireyler açısından yeniden düzenlenmesi 

Lizbon Antlaşmasına göre Avrupa Birliği’nin hukukî koruma sisteminin iki 
önemli düzenlemesi, bireylerin etkili şekilde hukuki korunması garantisi58 ve Adalet 
Divanı ve Genel Mahkemenin hukukun muhafazasını sağlamaya ilişkin yenilenen 
görevidir59. Bunların yanına, üye devletlerin, Avrupa Birliği hukukunun uygulanma 
alanında etkili hukukî korumanın güvence altına alınması için gerekli hukukî yolları 
yaratmaya ilişkin yükümlülükleri eklenmektedir60. Kısmen birbiriyle iç içe geçen bu 
üç hükümde, Antlaşma koyucunun mevcut sistemin yargı tarafından geliştirilen te-
mel yapısını güçlendirme iradesi ifadesini bulmaktadır. Hukuki tasarruf biçimlerine 
ilişkin olarak formüle edilen hükümlerin lafzı tamamen yargının yorumlarına uygun 
hale getirilmiştir. Bununla, Codorniu ilke kararı ve devamı kararların bir kodifi kas-
yonu yapılmıştır. Nitekim burada tüzüğe bağlantı kurma61 kaybolmuştur62. ABİA 
263 (4). maddesinde, karar, tüzük vb. tüm kuralları kapsayan “tasarrufl ar” kavramı 
kullanılmıştır. Böylece sınırlı sayma prensibi bireysel hukukî korunma alanında da 
açıkça aşılmış olmaktadır. İptal davasının kabul koşullarından “karar” kavramının 
kaybolmasıyla Plaumann formülünün aşılması için yeni serbestlik alanı çıktığı dü-
şünülebilir, fakat bu mutlak değildir. Bireylerin iptal davası açması bakımından 
tüzük karakterli hukukî tasarrufl ar için ise özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu 
hukukî tasarrufl ara karşı dava açılabilmesi için ilgilinin doğrudan ondan etkilen-
mesi ve ayrıca onun “uygulama önlemlerini gerektirmemesi” gerekmektedir. Bu 
yeni durum, bireysel hukukî korumanın reformuna ilişkin temel ilke tartışmalarında 
pozisyonların durumuna göre  küçük de olsa doğru yöne atılmış bir adım olarak 
karşılanabilir. Burada savunulan bir görüşe göre, “tüzük karakterli” hukukî tasar-
rufl arda “norm karakterli” tasarrufl ar, yani şekli anlamda yasama tasarrufl arının da 
dahil edilmesi altında genel geçerlikli hukukî tasarrufl ar söz konusudur. Değişik dil 
metinlerinin incelendiğinde “tüzük karakterli” hukukî tasarrufl arın her halükârda 
“tüzükler” ile eş değerde tutulmasının mümkün olmadığı görülecektir. Avrupa Bir-
liği hukuku bağlamında “tüzük karakterli” ibaresinin “normatif karakterli” ibare ile 
eş anlamlı olduğu özellikle Confédération nationale kararıyla açıklığa kavuşmuş-

58 ABTHŞ md. 47.
59 ABA md. 19 I.
60 ABA md. 19 I 2.
61 ATA 231 ve 241. maddelerinde yer aldığı gibi.
62 ABİA 264. maddesinde “davranış”, ABİA 277. maddesinde ise “genel geçerlikli hukukî tasarruf” kavramları 
kullanılmıştır.
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tur.63 İşte ABİA 263 (4). maddesi, bu konudaki tartışmaları kısmen açıkça bertaraf 
etmektedir64.

Lizbon Andlaşmasıyla hukuki koruma sisteminde getirilen değişiklikleri tered-
dütle karşılayanlar da vardır. Bunlar, yalnızca kısmi değişikliklerin getirildiğini ve 
bunlardan yararlanılmasının ise sıklıkla tereddüt doğuracağını ileri sürmektedir. Bu-
nunla birlikte, bu değişiklerle büyük bir zarara yol açılmamış olduğunu belirtmek 
de gerekir. Fakat bireysel davacılar tarafından açılan iptal davasının sisteme aykı-
rı değişikliği için farklı bir durum geçerlidir. Çünkü değişiklik, tamamen hukuki 
koruma düzeylerinin uygulanabilmesi mümkün olmayan kesişmesine ve sistemin 
gereksiz bir zorlaştırılmasına yol açmıştır. Bu, Avrupa Birliği düzeyinde bireylerin 
hukuki korunmasının iyileştirilmesine ilişkin elverişsiz bir deneme teşkil etmekte ve 
ayrıca bu alanda mevcut olan asıl sorunlardan sapmaktadır. Üye devletler, reform 
görüşmeleri esnasında, Avrupa Birliği düzeyinde bireylerin hukuki korunmasını hu-
kuk devleti ilkelerine uygun hale getirilmesine ilişkin mevcut imkandan yararlan-
mamışlardır. Böylece Avrupa Birliği, modern bir bireysel hukuki hukuki korumanın 
gereklerini karşılamamaktadır. Açıkça memnuniyetle karşılanan, yalnızca hukuki 
korumanın o ana kadarki üçün sütun alanında başlatılması ve ikincillik ilkesinin 
kontrolüne ilişkin yeni bir davanın getirilmesidir. Ne var ki ileriye atılan bir adım, 
biraz farklı görünmektedir65. 

63 Adalet Divanı, verb. Rs. 16 ve 17/62 (Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes ./. 
Konsey), Slg. 1962, 965 (979).
64 Adalet Divanı, Rs. 101/76 (Koninklijke Scholten Honig ./. Konsey), Slg. 1977, 797. 
65 Thiele, EuR 2010, s. 50; Streinz, ZG 2008, s. 118.
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İKİNCİ BÖLÜM

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN 
YARGISAL KORUNMA YOLLARI

I. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yargısal Denetim 
Yollarına Başvurma Hakkı
Avrupa Birliği’nin kamu gücüne karşı etkili hukukî denetim imkânlarının varlığı, 

ABA 6 (1). maddesinde talep edilen hukuk devletinin temel unsurlarından biridir.66 
Adalet Divanı, bu talepten çok daha öncesinde etkili bir hukukî koruma67 gereğini 
Topluluk (Birlik) hukukunun genel ilkesi olarak açıklamıştır. Nitekim Van Gend en 
Loos davasında68, Topluluğun (Birliğin), üye devletlerin hukuk düzenlerinden ba-
ğımsız bir hukuk düzeni kurduğu, bu yeni hukuk düzeninde devletlerin yanı sıra 
bireylerin de hak ve yükümlülüklere sahip olabileceği açıkça hükme bağlanmıştır. 
Bu yaklaşımla Adalet Divanı, bireyleri Topluluk (Birlik) hukuk düzeninin süjeleri 
olarak kabul etmiştir. Bir hukuk düzeninin süjesi olmak demek, hukuk düzeninde 
gerektiğinde davacı olabilmek ve hak talep edebilmek demektir. Bireylere tanınan 
bu hukukî statü, Avrupa Birliği hukuk düzenini diğer uluslararası hukuk düzenlerin-
den ayıran en önemli özelliklerden biridir.69 Adalet Divanı, bu statünün oluşturul-
masında esas itibariyle üye devletlerin ortak anayasa gelenekleri ile AİHS 6 ve 13. 
maddelerinden hareket etmiştir.

Genel hukukî yol garantisi olarak addedilen bu köklü hukuk ilkesi, Avrupa Birli-
ği hukuku suretiyle hukukî durumlarında mağdur edildiğini düşünen bireylere yargı 
yoluna başvurma hakkını vermektedir. ABTHŞ70 47. maddesi, bu genel hukuk il-
kesinin önemini teyit etmekte ve onu şeklen temel hak olarak düzenlemektedir. Bu 
ilke ve temel haktan kaynaklanan etkili hukukî koruma güvencesi özellikle Avrupa 
Birliği’nin “hukuk devleti” kimliğinin yerleşmesi açısından büyük önem taşımak-
tadır. Etkili hukukî koruma bakımından Avrupa Birliği hukuku, yapısal olarak üye 
devletlerin anayasa ve idare hukuku fi kirlerine yön veren temel anlayışı benimse-
mektedir.

Öte yandan etkili hukukî koruma ilkesi, aşağıda da belirtildiği gibi, Avrupa Bir-
66 Adalet Divanı, 13.3.2007 tarihli karar, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 37; Rs. 222/84 (Johnston), Slg. 1986, 
1651, Rn. 18; Rs. 222/86 (Heylens), Slg. 1987, 4097, Rn. 14; Rs. C-424/99 (Komisyon/Avusturya), Slg. 
2001, I-9285, Rn. 45; Rs. C-50/00 P (Unión de Pequeños Agricultores/Konsey), Slg. 2002, I-6677, Rn. 39; 
Rs. C-467/01 (Eribrand), Slg. 2003, I-6471, Rn. 61.
67  Etkili yargısal korunma ile ilgili açıklamalar için bkz. örneğin Karayiğit, s. 119-176.
68 Adalet Divanı, Rs. 26/62 (Van Gend en Loos), Slg. 1963, 1.
69 Avrupa Birliği hukuk düzeninin ayırt edici unsurları ve bireylerin bu hukuk düzenindeki yeri için bkz. Baykal, 
AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar, s. 13-62; Baykal, AB Hukukunda Tazminat 
Davası, s. 15-28; Tezcan, Avrupa Birliği Hukukunda Birey, s. 1 vd.
70 Bkz. Arsava, Avrupa Temel Haklar Şartı, s. 2 vd.; Arsava, AB’nin Anayasallaşma Sürecinde Temel Haklar 
Şartı, s. 2 vd.
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liği yargılama hukukunda kısmen karşıt ifadeler içermektedir. Gerçekten de bir yan-
dan idarî kararların maddi ve hukukî açıdan tam olarak incelenmesi imkânı getiril-
mektedir. Diğer yandan da değerlendirme ve takdir alanları şeklinde inceleme kısıt-
lamalarını kabul etmektedir. Fakat idarî mercilerin bu serbestlik alanları, kararların 
maddi olaya uygun şekilde gerekçelendirilmesi yükümlüğüyle iç içe geçmektedir.

Ayrıca belirtilmelidir ki, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde hukukî yollara 
başvurulması bakımından ilgilinin üye devlet tabiiyetli, üçüncü ülke tabiiyetli veya 
tabiiyetsiz olup olmadığı önem arz etmez. Ancak bazı durumlarda, aktif dava taraf 
ehliyetinin (aktif husumet) yerli ve yabancı kişiler arasında farklı şekilde değerlen-
dirilmesi gerekli olabilmektedir. Örneğin ABİA 49 (1). maddesi, üye devlet uyruk-
luların diğer bir üye devletin egemenlik alanında serbestçe yerleşmesine getirilen 
kısıtlamaları yasaklamaktadır. Görüldüğü üzere bu yasak, üye devletlerin tabiiyetin-
de bulunan kişileri koruma altına almaktadır. Dolayısıyla üçüncü ülke tabiiyetinde 
bulunan veya tabiiyetsiz olan kişilerin bu yasağa aykırı Avrupa Birliği hukuku kı-
sıtlamalarına veya üye devlet engellerine karşı bir yargısal korumadan yararlanması 
mümkün değildir. Bu sebeple açacakları davalar esasa girilmeden husumet yoklu-
ğundan usulden reddedilecektir. Buna karşılık, Avrupa Birliği’ni bağlayan ulusla-
rarası düzenlenmelere aykırılık durumlarında, bu düzenlemelerin kapsamına giren 
kişilerin hukukî korunması söz konusu olabilecektir.

Avrupa Birliği hukukunda yargısal yollarla korunma yalnızca gerçek kişiler için 
değil, aynı zamanda tüzel kişiler için de geçerlidir. Avrupa Birliği hukuk düzeninin 
süjeleri olarak şirketlerin Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan hakları da etkili 
hukukî koruma garantisi altındadır. Yargısal yollarla korunma özellikle şirketler için 
büyük önem taşır. Çünkü Avrupa Birliği, ulaşmış olduğu bütünleşme düzeyine rağmen 
esas itibariyle hâlâ ekonomik bütünleşmeye dayanmaya devam etmektedir. Öyle ki 
ABİ Antlaşmasında yer alan birçok hüküm içeriği itibariyle ekonomik alanla ilgilidir.

II. Yargısal Koruma Sisteminin Genel Karakteristik Yönleri
Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sistemi, özellikle dava türleri ve önemli usul 

ilkeleri bakımından Kara Avrupası hukuk sisteminde geniş tesir alanı bulan Fransız 
idarî yargılama hukukunun geleneksel çizgisini izlemektedir. Antlaşma hukukunun 
bu çıkış durumu, daha sonra Avrupa Birliği hukukunun gelişimi çerçevesinde etkili 
hukukî korunmanın temel hak olarak güvence altına alınmasının geleneksel çizgi-
siyle gittikçe bir bürünme yaşamıştır. Her iki gelişimin bağlantıları, Avrupa Birliği 
hukuk düzeninde farklı, kısmen de karşıt vurgulamalar içinde bulunmaya devam 
etmektedir. Bu unsurlar, Avrupa Birliği hukukunda yalnızca tek başına ispatlanabilir 
değil, aynı zamanda giderek entegrasyon hukuku izleri gösteren müşterek bir etkiye 
bağlanmaktadır.

Avrupa Birliği’nde bireylerin yargısal korunması, farklı hukukî yol ve usullerle 
sağlanmaktadır. Bireylerin Avrupa Birliği yargısına erişimi direkt ve dolaylı hukukî 
yol ve usuller üzerine kurulmuştur. Fakat bireylerin Avrupa Birliği yargısına erişim 
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şartları, yani buna ilişkin hukukî yol ve usuller, imtiyazlı kategoride yer alan üye 
devlet ve Avrupa Birliği organlarınkinden farklı düzenlenmiş ve genelde de daha 
katı koşullara bağlanmıştır. Nitekim bireylerin yargısal korunma yollarına başvura-
bilmesi için “somut şekilde etkilenme” şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu 
bakımdan ilgili kimsenin kendisine yönelen somut eylem ve işlemlere karşı yargısal 
yollara başvurmasında bir sorun yoktur. Ancak aynısı genel nitelikli eylem ve işlem-
ler için söylenemez. Aksi halde herkes her şeye karşı dava açabileceği anlamına gelir 
ki, bu da mahkemelerin bir dava akınıyla karşı karşıya kalmasına yol açar. Dolayı-
sıyla genel ve soyut eylem ve işlemlere karşı dava hakkının sınırlandırılması gerekli 
olmaktadır. İşte asıl sorun bu sınırlandırmanın hangi noktada yapılacağı konusunda 
oluşmaktadır.

Avrupa demokratik hukuk düzenlerinde bireylerin yargısal yollarla korunması 
bakımından esas itibariyle bir yanda “menfaat sahiplerinin davası”, diğer yanda 
“hakları ihlal edilenlerin davası” olmak üzere iki temel model teşhis edilebilmek-
tedir. Hakkı ihlal edilenlerin açtığı dava modeline71 göre, genel menfaatlerin korun-
masına hizmet eden normlardan öncelikle bireysel haklar çıkmaz. Ne var ki bu du-
rumdan, yalnızca hukukun uygulamasında ve yargısal yollarla gerçekleştirilmesinde 
önemli açıklar çıkmaz, ayrıca çok kutuplu anayasa hukuku ilişkisinde farklı hukukî 
yaklaşımlar arasında bir ehemmiyet eşitsizliği de kurulur. Çünkü savunma hakla-
rı olarak temel haklar, özellikle, hukukî pozisyonunu genel çıkarın yararında veya 
üçüncü kişilerin hukukî pozisyonlarının korunmasına ilişkin olarak yasama veya 
yürütme tarafından getirilen kısıtlamalarına (temel haklara müdahaleye) karşı çıkan 
kişinin korunmasını sağlar. Bu hak ihlali davası modelinin karşısında ise menfaat 
ihlali davası bulunur. Burada idarî tasarrufun objektif hukuka uygunluğunun deneti-
mi merkez noktada yer alır. Bu yüzden yapısı gereği menfaat ihlali davası, objektif 
hukukla izlenen ve korunan ortak çıkar hususlarının mahkemeler önünde savunul-
ması işlevini görür. Gerçi Fransız idarî yargılama hukuku da dava açma yetkisinin 
sınırlandırılması gerekliliğini aramaktadır. Fakat dava açılmasına ilişkin nispeten 
daha hafi f koşullar geçerlidir. Nitekim daha büyük halk kitlelerinin veya genelin 
menfaatlerinden kati şekilde ayrılmak zorunda olmayan alelade bir pratik menfaatin 
ileri sürülmesi menfaat davası için yeterlidir.

III. Yargısal Denetimin Kapsamı
Yargısal denetiminin kapsamı her hukuk düzeninde esaslı bir önem taşır. Maddi 

olayın kapsamının idarece belirlenmesi, Avrupa Birliği yargılama hukukunda tamlık 
ve doğruluk açısından incelenmesi gereken esaslı konular arasındadır. Fakat Avrupa 
Birliği’nin ve üye devletlerin hukuk düzenlerine ortak bağlantı noktası, değişik usu-
lü ilkelerin geçerliliğiyle bürünmekte ve maddi olayın yargısal olarak incelemesinin 
usul ve esaslarına ilişkin değişik koşullarla belirlenmektedir. Öyle ki Avrupa Birliği 
mahkemeleri tarafından yapılan maddi olay incelemesi, prensip itibariyle ilgili işle-
min belgelerine dayanır ve her durumda işleme ilişkin belgelerin koşullarıyla sınır-

71 Bazı ulusal idarî yargılama hukuklarında (örneğin Alman İdarî Yargılama Hukuku) kabul edilmektedir.
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lıdır. Fakat Avrupa Birliği mahkemelerinin idarece yapılan maddi olay değerlendir-
meleri üzerinde yaptığı yargısal denetim anlayışı için daha büyük önem Fransız ida-
re hukuku kaynaklı maddi olay değerlendirmesine esaslı yönelişe gelir. Buna göre 
Avrupa Birliği mahkemeleri, maddi olayların değerlendirilmesi hususunu salt maddi 
olay algılaması sorusundan ayırmakta ve idarenin yargısal denetime sadece sınırlı 
olarak açık olan kapsamlı bir karar verme serbestliğinin esaslı parçası olarak kabul 
etmektedirler.72 Böylece Avrupa Birliği hukukunda idarî takdir yetkisi, tüm maddi 
olayın değerlendirilmesini kapsamaktadır. Dolayısıyla Avrupa Birliği yargılama hu-
kuku, maddi olayın araştırılması açısından bazı üye devletlerin (örneğin Almanya) 
idarî yargılama hukuku karşısında farklılık göstermektedir73. Avrupa Birliği yargısı-
nın denetiminin genel çerçevesi içinde ulusal idarî işlemlerin yargısal denetiminden 
farkı şöyledir: Usul tüzükleri gereğince Avrupa Birliği mahkemeleri, maddi olayın 
araştırılması için gerekli olan tüm araçlara sahiptirler. Fakat bunlara başvurma ko-
nusunda yükümlülükleri yoktur. Tam tersine ABADS’den, davacının ulusal medeni 
usul hukuklarında öngörülen ispat koşullarına ve idarî yargılama hukukunda geçerli 
olan ilkelere benzeyen kapsamlı bir izah ve ispat yükü çıkarılabilir. Fakat Avrupa 
Birliği yargılama hukukunda davacının ilkesel olarak mevcut olan ispat yüküne de 
oldukça esnek yaklaşıldığından, bu bakımdan net çizgiler oldukça zor müşahede 
edilebilir. Bunun dışında Avrupa Birliği mahkemeleri, delillerin incelenmesi ve de-
ğerlendirilmesinde ilkesel olarak çekingen hareket etmekte ve böylece üye devletle-
rin ulusal düzenlemelerinde öngörülen araştırma ilkesinin tersi uygulamaya gitmek-
tedirler. Hâlbuki bazı ulusal idarî yargılama hukuklarında idare tarafından yapılan 
maddi olay değerlendirmelerle böyle bir bağlılık sistemi öngörülmüş değildir.

Avrupa Birliği’nin hukukî tasarruf ve eylemlerinin denetiminin kapsamına iliş-
kin özellikler, ilgili ihtisas alanının idareye değerlendirme yapılması yetkisini tanı-
yıp tanınmadığı ve ne zaman tanıdığı temel sorusuna ilişkindir. Adalet Divanının 
yapısal norm denetimi yaklaşımı, tümüyle normatif yetkilendirme öğretisiyle belirli 
bir paralellik göstermektedir. Bununla birlikte, ekonomi-idare hukuku baskın yönü 
olan Avrupa Birliği hukukunun maddi alana özgü koşullu özelliği bilhassa açık şe-
kilde belirmesini icap ettirmektedir.

Avrupa Birliği hukukunda yürütmenin takdir yetkisi, vakıaların değerlendirilme-
sine yönelik genişlemesi nedeniyle bazı üye devletlerin idare hukukunda yer alan 
takdir öğretisinden katı şekilde farklılaşan dogmatik bir kategori oluşturmaktadır. 
Bu fark, normun maddi unsurundaki yargısal olarak komple incelenebilir hukukî 
kavramlarda ve Avrupa Birliği’nin kendi idare hukukundaki hukukî değerlendirme 
takdirinde bazı üye devletlerin idare hukukunda sadece sınırlı denetim arasında bu-
lunan hukukî korunma nedenlerinden dolayı oluşan ayrımın karşılık bulmadığı du-
72 Adalet Divanı, Rs. C-29/77 (Roquette Frères), Slg. 1977, 1835, Rn. 19; Rs. C-42/84 (Remia), Slg. 1985, 
2545, Rn. 34; Rs. C-183/84 (Rheingold), Slg. 1985, 3351, Rn. 23; Rs. C-260/85 (TEC), Slg.1988, 5855, Rn. 
14; Rs. C-7/95 P (Deere/Komisyon), Slg. 1998, I-3111, Rn. 34; Rs. C-328/99 ve C-399/00 (İtalya/ SIM 2 
Multimedia SpA), Slg. 2003, I-4035, Rn. 39; Rs.C-180/00 (Hollanda/Komisyon), Slg. 2005, I-6603, Rn. 53; 
Genel Mahkeme, Rs. T-28/03 (Holcim), Slg. 2005, II-1357, Rn. 95; Rs. T-374/04 (Almanya/Komisyon), Rn. 82.
73 Bkz. BVerfGE 15, 275 (282); 84, 34 (49 ); 100, 106 (123); 101, 387 (407); 103, 142 (156). Krş. 
Sungurtekin Özkan, s. 225.
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rumuyla tamamlanmakta ve vurgulanmaktadır. Adalet Divanı tarafından geliştirilen 
perspektif, kıta Avrupası hukuk sisteminin idare hukuku geleneğine bağlanmakta 
ve nihai olarak bağlayıcı idarî karara ilişkin kapsamlı bir serbestliğin tanınmasını 
hedefl eyen ve özellikle münferit kavramsal unsurlarının dogmatik bir izolasyonun-
dan vazgeçen hukukî kurumlar olarak değerlendirme ve takdir alanı öngörmektedir. 
Sonuçta karar vermedeki böyle serbestlik alanları, yalnızca açıklık ölçütü vasıtasıyla 
yargısal denetime sokulmaktadır.

Bazı ulusal idare mahkemelerinin yargısal denetimi ile arasındaki diğer bir fark, 
Avrupa Birliği mahkemelerince yapılan denetimin maddi yönden dava sebepleriyle 
sınırlı olmasında74 ortaya çıkmaktadır. Bu fark, sağlanan hukukî korumanın maddi 
kapsamı için son derece önemlidir. Davacı tarafından ileri sürülen iddialarla sınırlı 
kalma, yalnızca maddi meseleye değil, aynı zamanda ileri sürülen iddiaların hukukî 
değerlendirilmesine de yoğunlaşmayı sağlar.

Avrupa Birliği yargısında özel denetim yoğunluğuyla uygulanan, adeta düzelt-
meci olarak kullanılan usulü garantilere uygunluk denetimi, bu kısıtlayıcı unsurlar 
karşısında yargısal denetimin kapsamının ve yoğunluğunun kuvvetli şekilde vurgu-
lanmasını gerektirir75. Nihayet, Avrupa Birliği yargılama hukukunda ulusal idarî ka-
rarlarının denetiminin ne ölçüde gerçekleşeceğini belirleyen özel koşulların sadece 
istisnai durumlarda Avrupa Birliği hukukundan çıkarılabileceği belirtilmelidir.

IV. Yargısal Korumanın İşleyiş Temelleri
Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sisteminin işleyişi bireyler açısından Avrupa 

Birliği yargısı ve üye devlet yargısı olmak üzere iki temele dayanmaktadır76. Yargısal 
koruma sisteminin işleyişindeki bu çift hatlılık, Avrupa Birliği hukuk düzeninin ayırt 
edici özelliği olan merkezi ve âdemi merkezi uygulamanın sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü Avrupa Birliği hukuku kısmen Avrupa Birliği organ kurum ve 
diğer hizmet birimlerince, fakat büyük oranda üye devletlerce uygulanmaktadır77. 
Dolayısıyla bu bakımdan çifte bir yargısal denetim sistemi gerekli olmaktadır.

Avrupa Birliği dâhilinde yargısal koruma sağlama görevi, ilk sırada Avrupa Birli-
ği mahkemelerine ait olmakla birlikte, üye devlet mahkemelerine de yönelmektedir. 
Bunun sonucu olarak bireylerin hukukî korunması, soyut/merkezi ve dolaylı/âdemi 
merkezi hukukî koruma arasında bulunan bir yargısal koruma sisteminde gerçekleş-
mektedir78.
74 Adalet Divanı, Rs. C-252/96 P (Guitérrez), Slg. 1998, I-7421, Rn. 32); Rs. C-182/99 P (Salzgitter/
Komisyon), Slg. 2003, I-10761, Rn. 96-98; Rs. C-240/03 (Comunità Montana Della Valnerina), Slg. 2006, 
I-731, Rn. 43; Genel Mahkeme, Rs. T-51/89 (TetraPak), Slg. 1990, II-309, Rn. 12; Rs. T-68/89 (SIV ve 
diğerleri), Slg. 1992, II-1403, Rn. 82.
75 Adalet Divanı, Rs. C-269/90 (TU München), Slg. 1991, I-5469, Rn. 13; Genel Mahkeme, Rs. T-13/99 
(Pfi zer Animal Health), Slg. 2002, II-3305, Rn. 168, 171; Rs. T-374/04 (Almanya/Komisyon), Rn. 81.
76 Adalet Divanı, 294/83 (Les Verts), Slg. 1986, 1339, Rn. 23. 
77 Bkz. Dörr, Rn. 20 vd.; Huber, BayVBl 2001, 577. 
78 Sistemin işleyiş temeli için bkz. örneğin Lindner,  JuS 2008, 1 vd.
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Avrupa Birliği’nin taraf olduğu ihtilafl ar, Avrupa Birliği mahkemelerinin kurucu 
Antlaşmalara dayanan herhangi bir yetkisi olmadıkça, devlet mahkemelerinin yet-
kisinden alınamaz (ABİA md. 274).

Avrupa Birliği’nin çift yargısal koruma sisteminde Avrupa Birliği ve üye devlet 
mahkemeleri arasındaki ilişki, iş bölümlü ortak bir etkiyle karakterize olmaktadır. 
Yargısal korumanın merkezi ve âdemi merkezi şekilde sağlanmasının hukukî koru-
ma sis-teminin tutarlılık gereği altında şeffaf ve birbirini tamamlayıcı olarak uyumlu 
hale getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu sistem, ulusal hukukun Avrupa Bir-
liği hukukundan kaynaklanan hakları zedelemesi halinde ulusal yargıya başvurul-
masının usul ve koşullarına ilişkin Avrupa Birliği direktifl eriyle tamamlanmaktadır. 
Henüz oluşumda bulunan bu karmaşık sistem, aşağıda hukuk uygulamasının tutarlı-
lığına ve yakınlaştırmasına ilişkin olarak incelenmeye alınmaktadır79.

A. Merkezi Yargısal Koruma
Avrupa Birliği’nin Kurucu Antlaşmaları, bireylere hukukî koruma sağlama gö-

revini öncelikle Avrupa Birliği mahkemelerine yüklemektedir. Merkezi yargısal ko-
ruma sistemi, Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve diğer hizmet birimlerinin eylem 
ve işlemlerinin veya hareketsizliklerinin hukuka uygun olup olmadığının kontrol 
edilmesini ve yol açılan zararların tazmin edilmesini güvence altına almaktadır80.

Avrupa Birliği yargısı, yukarıdaki bölümde de belirtildiği üzere, ilk başlarda tek 
mahkemeden oluşmaktaydı. Adalet Divanı, o dönemde Avrupa Topluluklarının tek ve 
ortak mahkemesi olarak görev yapmaktaydı. Daha sonra Avrupa Birliği yargısı, Tek 
Avrupa Senedinin 1987 yılında yürürlüğe girmesiyle bir ayrışma sürecine girmiştir. 
Tek Avrupa Senedi, Konseye Avrupa Toplulukları için Adalet Divanına bağlı olarak 
ilk derecede görev yapacak bir mahkemenin kurulması için yetki vermiştir. Konsey, 
bu yetkisine dayanarak 1988 yılında aldığı bir kararla Avrupa Toplulukları İlk Derece 
Mahkemesi’ni kurmuştur. Bu arada adı “Mahkeme” olarak değiştirilen ve bu çalışmada 
“Genel Mahkeme” olarak değinilen İlk Derece Mahkemesi, 1989 yılında hâkim kad-
roları doldu-rulmasının ardından göreve başlamıştır. Nihayet Nis Antlaşması, Avrupa 
Toplulukları İlk Derece Mahkemesi’ne bağlı olarak görev yapacak yeni yargı merci-
lerinin oluşturulmasını öngörmüştür. Lizbon Antlaşması, bu yargı mercilerinin adını 
ihtisas mahkemeleri olarak değiştirmiştir. Nis Antlaşmasının yetkilendirmesi temelinde 
Konsey, 2004 yılında Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesi’ni kurmuştur. Bu Mah-
keme, hâkim kadrolarına atama yapılmasının ardından 2005 yılında göreve başlamıştır.

Avrupa Birliği mahkemeleri tarafından yapılan yargısal denetim, ulusal mahke-
melerce yapılan yargısal denetimin aksine, hem anayasa yargısı, hem idarî yargı, 
hem de adli yargı işlevini birlikte görebilmektedir. Yani Avrupa Birliği yargısında 
anayasa, idarî ve adli yargı denetimi kıta Avrupası hukuk sisteminden farklı olarak 
mahkemeler arasında dağıtılmamıştır. Her ne kadar Adalet Divanı ve Genel Mah-

79 Krş. Calliess, NJW 2002, 3577 vd.
80 Bkz. Adalet Divanı, Rs. C-232/05 (Komisyon/Fransa), Slg. 2006, I-10071, Rn. 57. 
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keme arasında yargısal işlev bölünmesinin oluşturulmasına uğraşılmaktaysa da, ge-
rek Adalet Divanı gerekse de Genel Mahkeme, yargısal faaliyetleri çerçevesinde az 
çok hem anayasa mahkemesi, hem idare mahkemesi ve hem de adli mahkeme olarak 
görev yapmaya devam etmektedir.

Avrupa Birliği mahkemeleri ile ilgili diğer açıklamalar, burada değil, sonraki bö-
lümlerde yapılmaktadır. Avrupa Birliği mahkemelerinin oluşumu, görevleri, çalışma 
usulleri ve baktıkları davalar ile yargılama usulleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki bö-
lümlerde verilmektedir.

B. Ademi Merkezi Yargısal Koruma
1. Üye Devletlerin Yargısal Koruma Sağlama Görevi
Etkili hukukî koruma ilkesi, kapsamlı bir hukukî koruma güvencesini hedefl er. 

Dolayısıyla hukukî korumanın bireye prensip itibariyle üye devlet mahkemeleri 
önünde de sağlanması gerekir. Bu gereklilik, her şeyden önce Avrupa Birliği’nin 
doğrudan etki gösteren normatif ve idarî tasarrufl arı ile üye devletlerin Avrupa Birli-
ği hukukunu icra etmek için çıkarmış oldukları hukukî tasarrufl arı için geçerlidir. Bu 
çerçevede üye devletlerin etkili hukukî korumayı güvence altına alan hukukî yol ve 
usuller sistemini kurma yükümlülüğü oluşmaktadır.81 Nitekim ABA 19 (1). maddesi, 
bu bağlamda üye devletlere, Avrupa Birliği hukuku kapsamına giren alanlarda etkili 
bir hukukî korumanın güvence altına alınması için gerekli hukukî yolları oluştur-
ma yükümlülüğünü yüklemektedir. Burada bağlayıcılık arz etmeyen bir program bir 
hüküm değil, aksine Avrupa Birliği’ne “sadakat yükümlülüğü”yle bağlantılı olarak 
harekete geçmeye ilişkin bir yükümlülük söz konusudur. Dolayısıyla bunun ihlali 
yargısal olarak denetlenebilecektir.

Üye devlet mahkemeleri, Avrupa Birliği hukukunun uygulama alanında hukukî 
yollara ilişkin ulusal yargılama kurallarını her ulusal işlemin Avrupa Birliği huku-
kuyla bağdaşabilirliği açısından denetlenebileceği şeklinde yorumlamaya ve uygu-
lamaya yükümlü kılınmaktadırlar.82 Adalet Divanı, bu görevlendirmenin hukukî te-
melini ve ulusal yargılama hukukunun Avrupa Birliği hukuku dostu olarak ele alın-
masını ABA 4 (-3). maddesinde hükme bağlanan katkı sağlama yükümlülüğünde 
görmektedir 83.

Avrupa Birliği hukukuyla bağlantılı hukukî ihtilafl arın önemli bir kısmı, bu iş-
bölümlü hukukî koruma sisteminin sonucu olarak üye devlet mahkemeleri önün-

81 Adalet Divanı, Rs. C-263/02 P (Jégo-Quéré), Slg. 2004, I-3425, Rn. 31; Rs. C-50/00 P (Unión de Pequenos 
Agricultores), Slg. 2002, I-6677, Rn. 38, 41; ayrıca bkz. Adalet Divanı, Rs. C-269-/99 (Carl Künhe), Slg. 
2001, I-9517, Rn. 58); Genel Savcı Kokot, 1.2.2007 tarihli mütalaa, Rs. C-260/05 P (Sniace SA/Komisyon), 
Nr. 54. 
82 Adalet Divanı, 27.2.2007 tarihli karar Rs. C-354/04 P (Gestoras Pro Amnistía), Rn. 56; Rs. C-263/02 
P (Jégo-Quéré), Slg. 2004, I-3425, Rn. 32; Rs. C-50/00 P (Unión de Pequenos Agricultores), Slg. 2002, 
I-6677, Rn. 42.
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de karara bağlanmaktadır. Ulusal hukuk düzenleri, önemli ve giderek artan şekilde 
Avrupa Birliği hukukunca şekillendirilmektedir83. Avrupa Birliği hukukunun ulusal 
hukukun birçok alanında doğrudan veya dolaylı şekilde dikkate alınması gerekmek-
tedir. Dolayısıyla üye devlet mahkemeleri, Avrupa Birliği mahkemelerinin yanında 
Avrupa Birliği hukukunun etkin ve tutarlı şekilde uygulanmasına ilişkin önemli bir 
sorumluluğu üstlenmektedirler84. Gerçi Avrupa Birliği hukuku Avrupa Birliği ta-
rafından doğrudan uygulanırken hukukî korumayı sağlama görevi Avrupa Birliği 
mahkemelerinin sorumluluğunda bulunur. Çünkü üye devlet mahkemeleri, Avrupa 
Birliği organ, kurum ve diğer hizmet birimlerinin uygulama işlemlerine karşı açılan 
davalar için yetkili değildir.8586 Fakat üye devlet makamları, Avrupa Birliği hukuku-
nu doğrudan veya dolaylı şekilde uyguladıklarında, bu sefer de üye devlet mahke-
meleri yetkili hale gelir.87

Avrupa Birliği mahkemelerinin inceleme ölçütü münhasıran Avrupa Birliği hu-
kukudur.88 Buna karşılık, üye devlet mahkemelerinin kararları hem ulusal hukuka 
hem de Avrupa Birliği hukukuna dayandırılır. Yani üye devlet mahkemeleri, ulusal 
hukukî işlemleri hem ulusal hukuka hem de üye devletlerde doğrudan geçerli olan89 
ve ulusal hukukla çatışma halinde uygulanma önceliği90 bulunan Avrupa Birliği hu-
kukuna göre değerlendirirler. O halde, üye devletlerin Avrupa Birliği hukukunun 
uygulanmasına ilişkin önlemlerinin hem Avrupa Birliği hukukunun amir hükümleri 
hem de Avrupa Birliği hukukunun daha üst kurallarıyla uyumlu olan ulusal hukukla  
bağdaşması gereklidir. 

Üye devlet mahkemeleri, ulusal usul kuralları çerçevesinde Avrupa Birliği huku-
kunu doğrudan geçerli inceleme ölçütü olarak uygulamak ve yorumlamak zorunda 
oldukları ölçüde işlevsel anlamda91 Avrupa Birliği mahkemeleri92 vazifesini görürler. 

83 Bkz. Huber, BayVBl 2001, s. 577 (578).
84 Avrupa Birlik hukukunun üye devletlerin hukuk düzenlerine etkisi için örnek olarak burada ABA md. 4’ten 
çıkan Birlik hukukuna uygun yorum yapılması kuralına ve bireyler üye devletlere karşı tazminat isteme 
hakkının tanınmasıyla ulusal hukukta devlet sorumluluk hukukunun dokunulmasına gönderme yapılabilir. 
Bkz. Adalet Divanı, Rs. 14/83 (von Colson ve Kaman/Land Nordrhein-Westfalen), Slg. 1984, 1891, Rn. 26; 
Rs. C-91/92 (Faccini Dori), Slg. 1994, I-3325, Rn. 26.
 Adalet Divanı, C-6/90 ve 9/90 (Francovich), Slg. 1991, I-5357. Ayrıca bkz. Can, Avrupa Birliği Yargı Düzeninin 
Yapısal Temelleri, s. 581.
85 Adalet Divanı, Zwartveld kararı, Slg. 1990, I-3365, 3372.
86 Krş. Adalet Divanı, 314/85 (Foto Frost), Slg. 1987, 4199 (4230), Rn. 14-18 ve C-461/03 (Gaston Schul 
Douane-expediteur), Slg. 2005, I-10513, Rn. 21.
87 Krş. Adalet Divanı, Rs. 6/64, Slg. 1964, 1253; verb. Rs. C-74/95 ve C-129/95 (Strafverfahren gegen X), 
Slg. 1996, I-6609, Rn. 21; 294/83 (Les Verts), Slg. 1986, 1339, Rn. 23; özel olarak ön karar davaları için bkz. 
Rs. 244/80 (Foglia/Novello), Slg. 1981, 3045, Rn. 14 vd. ve Rs. 320/88 (Shipping and Forwarding Enterprise 
Safe), Slg. 1990, I-285, Rn. 11; Rs. 314/85 (Foto Frost), Slg. 1987, 4199, Rn. 14-18; Rs. C-107/98 (Teckal/
Gemeinde Viano), Slg. 1999, I-8121, Rn. 29 vd.; Rs. 297/88 ve C-197/89 (Dzodzi), Slg. 1990, I-3763, Rn. 
31, 42.
88 Adalet Divanı, C-50/00 P (Unión de Pequenos Agricultores), Slg. 2002, I-6677, Rn. 43; Rs. C-263/02 P 
(Jégo-Quéré; Gaitanides), Slg. 2004, I-3425, Rn. 33.
89 Dörr, Rn. 179.
90 Adalet Divanı,  15. 7. 1964 tarihli karar, Rs. 6/64 (Costa ./. ENEL), Slg. 1964, 1251.
91 Dörr, Rn. 179.
92 Huber, BayVBl 2001, 577.
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Bu çerçevede onların yargısal faaliyetleri Avrupa Birliği hukukunun etkin şekilde 
uygulanmasını sağlamaktır.93. Bu görev genişlemesi Avrupa Birliği hukukunun do-
laylı uygulanmasına yönelik istemden kaynaklanan, kaçınılamaz bir sonuçtur.

Kurucu Antlaşmaların üye devlet mahkemelerini kural olarak Avrupa Birliği hu-
kuku ile bağlantılı tüm hukukî ihtilafl arı karara bağlamaya görevlendirmesi, Avrupa 
Birliği hukukunun temel prensiplerinden biri olan “ikincillik ilkesi”ne de uygundur. 
Bu bakımdan şu ilke tespit edilebilir: Üye devlet mahkemeleri tüm hukukî ihtilafl ar 
için yetkilidir, yeter ki özel nedenler yargılama görevinin Avrupa Birliği mahkeme-
lerine aktarılmasını gerekli kılmasın. Dolayısıyla, bir hukukî ihtilafta Avrupa Birliği 
hukukunun uygulanmasının gerekli olması Avrupa Birliği mahkemelerinin yetkile-
rinin kurulması için yeterli değildir94.

Ancak burada vurgulanmalıdır ki, üye devlet mahkemelerinin Avrupa Birliği 
hukukunu ulusal hukuk düzeninde uygulamaya veya ulusal hukuku Avrupa Birliği 
hukukuna göre değerlendirmeye yetkili olmaları, üye devlet mahkemelerinin Avrupa 
Birliği hukukunun geçerliliğini de hükme bağlayacakları anlamına gelmez. Avrupa 
Birliği hukukunun “tanınan yetkiler prensibi”ne göre bu yetki münhasıran Avrupa 
Birliği mahkemelerine aittir. Dolayısıyla Avrupa Birliği mahkemeleri, Avrupa Birliği 
hukuku normlarının iptal edilmesi ve hatta özgün şekilde yorumlanması bakımından 
bir tekele sahiptirler.95 Üye devlet mahkemelerinin Avrupa Birliği hukuku alanında 
karar verme yetkisinin tanınmasına ilişkin talepler dile getirilmekle birlikte, şimdiye 
kadar kabul görmüş değildir. Aksine Adalet Divanı, üye devlet mahkemelerinin Av-
rupa Birliği tasarrufl arını kendi sorumluluk alanlarında geçersiz kılma yetkilerinin 
olmadığını açıkça vurgulamaktadır96.

Bir üye devlet mahkemesi, bir Avrupa Birliği hukuku kuralının değerlendirme 
ölçütü olarak uygulanması bakımından o kuralın daha üst derecede bulunan Avrupa 
Birliği hukuku kuralını ihlal etmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu kanaatine var-
dığında onu iptal edemez veya uygulanamaz bırakamaz, aksine ABİA 267. madde 
gereğince meseleyi Adalet Divanına götürmek zorundadır97. Buna karşılık, ulusal 

93 Dörr, Rn. 209.
94 Bu yüzden Komisyonun, üye devlet mahkemelerinin yerine Avrupa Birliği patentine ilişkin tüm özel hukuk 
davalarına yetkili olan merkezi bir Avrupa Birliği patent mahkemesi kurulması önerisinin kararlı bir şekilde 
reddedilmesi gerektiği yönünde görüşler dile getirilmektedir. Bu görüşlere göre, yeni bir Avrupa Birliği 
mahkemesi kurulması yerine, daha ziyade patent davalarında uzmanlaşan üye devlet mahkemeleri Marka 
Tüzüğü örneğine göre Avrupa Birliği patent mahkemelerine dönüştürülebilir.
95 Adalet Divanı, Rs. 314/85 (Foto Frost), Slg. 1987, 4199, Rn. 14-18; Rs. C-50/00 P (Unión de Pequenos 
Agricultores), Slg. 2002, I-6677, Rn. 40; ayrıca bkz. BVerfGE 22, 293 (295); 37, 271 (281) ve BVerfG, NVwZ 
2007, S. 937 (938).
96 İlgili açıklamalar için bkz. Arsava, Ön karar Prosedürü, s. 14-16.
97 Dörr, Rn. 109 vd. Adalet Divanı, Avrupa Birliği hukuku bakımından iptal merciini talep etmektedir. Bu 
yüzden ön karara başvuru yükümlülüğü yalnızca ABİA md. 263 IIII’e göre değil, bir mahkemenin bir Avrupa 
Birliği tasarrufunun Avrupa Birliği hukukuna aykırı görüp uygulanmaz bırakmak isteğinde de bulunur. Adalet 
Divanı, 21. 2. 1991 tarihli karar, verb. Rs. C-143/88 ve C-92/89, Slg. 1991, I-415.



-36-

hukukun Avrupa Birliği hukuku ölçütünde kontrol edilmesi amacıyla Adalet Divanı-
na başvurulması usulü olarak kabul edilebilir (caizdir)98. Avrupa Birliği hukukunun 
somut olay bakımından yeniden yorumlanmasına gerek duyulduğunda ise Adalet 
Divanına başvuru yapılması zorunludur. Zira üye devlet mahkemelerinin kendi baş-
larına farklı bir şekilde yorum yapma yetkileri yoktur.

Üye devletlerin Avrupa Birliği ikincil hukukunun uygulanmasına ilişkin önlem-
lerinin Avrupa Birliği temel hakları bakımından değil, ulusal anayasalarda güvence 
altına alınan temel haklar bakımından kuşku duyulması halinde, Avrupa Birliği ve 
üye devlet temel hak korumasının birbirinden sınırlandırılması sorunu ortaya çık-
maktadır. Benzer sorun, AİHS’ in temel hak korumasıyla ilişkisinde de söz konusu-
dur.99 Alman Anayasa Mahkemesinin Solange II kararı100, Fransız Conseil d’Étatın 
Arcelor kararı101 ve AİHM’ in Bosphorus102 kararı, üye devlet makamlarının Avrupa 
Birliği hukukuyla bağlı oldukları ölçüde, Avrupa Birliği mahkemelerinin kural ola-
rak Avrupa Birliği ikincil hukukunu Avrupa Birliği temel hakları bakımından denet-
lemeye ilişkin münhasır yetkisinden hareket etmektedir.

İçtihadın birliği, ön karar davası çerçevesinde oluşan işbirliğiyle güvence altına 
alınmaktadır. Buna göre ulusal mahkemeler, Avrupa Birliği’nin yargı yetkisini açık-
ça üstlenmeden bireylere hukukî korumanın sağlanmasıyla görevlendirilmektedirler. 
Bireylerin bildikleri hukukî korunma yoluna başvurmalarının kendi menfaatlerine ol-
duğu konusunda şüphe yoktur. Fakat bu bağlamda, Avrupa Birliği hukukunun uygu-
lanmasında ve gerçekleştirilmesinde üye devlet mahkemelerinin hangi işlevi gördük-
leri sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan üye devlet mahkemeleri, bir davaya ilk 
elden bakarlarsa, Adalet Divanıyla sıkı şekilde işbirliği yaparlar. Bu noktada Avrupa 
Birliği, birleştirilmiş bir yargısal koruma sistemine dayanır. Üye devlet mahkemeleri, 
Avrupa Birliği hukukunun doğrudan geçerliliği ve önceliği gereği işlevsel Avrupa 
Birliği mahkemeleri olarak harekete geçerler103. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin yargı-
sal koruma sistemi, merkezi ve âdemi merkezi şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin bir 
sistemin yerleştirilmesi göreviyle donatılmaktadır. Yargı sisteminin bu iki unsuru, ön 
karar davasında birbiriyle bağlanmış olup yan yana bulunmaktadır.

Adalet Divanı, yargısal faaliyetleri çerçevesinde üye devlet mahkemelerinin iş-
birliğine hazır olmasına gerek duymuş ve bu nedenle ulusal mahkemeler ile işbirliği-
ni esas almıştır. Bu işbirliğinde üye devlet mahkemeleri, Avrupa Birliği’nin Kurucu 

98 Adalet Divanı, ön karar sorularını genellikle Avrupa Birliği hukukunun bir ulusal tasarrufun kendisine aykırı 
olduğu veya olmadığı şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağına ilişkin olarak açıklamaktadır.
99 AİHM, Büyük Daire, 30.6.2005 tarih ve 45036/98 esas sayılı karar, NJW 2006, S. 197 –Bosphorus.
100 Özellikle bkz. BVerfGE 118, 79.
101 CE Ass., 8.2.2007, Nr. 287110, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, RTD eur 43 (2007), S. 402.
102 AİHM, Büyük Daire, 30.6.2005 tarih ve 45036/98 sayılı karar, NJW 2006, S. 197 –Bosphorus
103 Topluluk Markası Tüzüğü, üye devlet mahkemelerinin işlevsel Topluluk mahkemeleri konumunu iki açıdan 
geliştirmektedir. Bir yandan, Topluluk marka mahkemeleri olarak belirlenen ulusal mahkemeler, gittikçe 
artan tecrübeleriyle yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda uygulama ve anlayışlarına göre de Topluluk 
mahkemeleridir. Diğer yandan, Topluluk markasının tüm üye devletlerde eşit bir şekilde korunmasını temin 
etmek için yargılama sisteminin münferit açılarını birleştirmektedir.
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Antlaşmalarıyla bağdaşmayan ulusal kuralları uygulamama göreviyle donatılmak-
tadır. Üye devlet mahkemeleri (anayasa mahkemesi düzeyi altındakiler), bu suretle 
ulusal hukuk çerçevesinden daha yüksek bir yetkiyi, nitekim norm denetim yetkisini 
elde etmektedirler. Ön karar davası, ayrı hukuk düzenleri tarafından itirazın muhafa-
za edilemeyeceğini özellikle açık kılmaktadır. Daha ziyade hukuk düzenleri arasında 
“karşılıklı bir etkileşim”, yani hukuk düzenlerinin bir kaynaşması söz konusudur104. 

“İşbirliği ilişkisi” formülü, eşit, hiyerarşik üstünlük olmayan bir ilişkinin söz ko-
nusu olduğunu göstermektedir. Adalet Divanı, mercisel üst ve alt derece ilişkisi anla-
mında üye devletlerin ulusal mahkemelerinin üzerine kurulmuş yüksek bir mahkeme 
değildir.105 Bununla birlikte, üye devlet mahkemeleri, Avrupa Birliği hukukunun pra-
tikte uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan alanlarda Adalet Divanı içtihatlarının 
gerekleriyle bağlıdır. Adalet Divanı, karar için önem taşıyan, fakat yerleşik bir içti-
hadının henüz oluşmamış olduğu hukukî soruların sunulmasını talep edebilir. Bunun 
istisnasını yorumda kuşkunun bulunması oluşturur.

Avrupa Birliği’nin birleştirilmiş bir yargısal koruma sistemine dayanması, özel-
likle büyüyen devlet yapılarının dikkate alınmasını mümkün kılmakla birlikte, 
ulusal hukukî koruma sistemlerinin farklı şekillenmiş olmasının zorluğuna rastla-
maktadır. Bunun sonucunda hukukî korumanın etkililiğine dokunulma tehlikesi baş 
göstermektedir. Yargılama hukukunda, mahkemelerin örgütlenmesi ve hukuk kül-
türlerindeki farklılıkların sonucu olarak bölgesel farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. 
Fakat mahkemelerin ve vermiş oldukları kararlarının, kaynaklandıkları ulusal hukuk 
düzenleri gibi, birbirleriyle eşit olarak tanınması gereklidir. Mahkeme kararlarının 
karşılıklı tanınması, “Kazaî Yetki ve Özel ve Ticari Konularda Mahkeme Kararları-
nın İcrası”na Dair Tüzük ve buna göre oluşturulan düzenlerde ifadesini bulmaktadır. 
Ancak bu tüzük, tanımanın bir dizi koşula bağlı olduğuna işaret etmektedir. Örneğin, 
mahkemelerin yetkisine dair kuralların uyumlaştırılması ve önemli ortak yargılama 
güvencelerine uyulması gibi. Bunun dışında özellikle Avrupa Birliği hukuk düze-
ninde tanınan hakların etkili şekilde korunması buyruğu ve üye devletlerin AİHS ve 
yargılama hukuku garantilerine bağlılıkları da bu gerekliliklerin yerine getirilmesini 
güvence altına almaktadır.106

2. Üye Devletlerin Yargısal Koruma Sistemine İlişkin Koşullar
Tıpkı Avrupa Birliği hukukunun üye devletler tarafından uygulanmasında olduğu 

gibi üye devlet mahkemelerince sağlanan hukukî koruma için de kurumsal ve usulü 
özerklik ilkesi geçerlidir. Yani, yetkili mahkemelerin belirlenmesi, Avrupa Birliği 
hukukundan kaynaklanan hakların korunması ve vatandaşa hukukî himaye sağlayan 
davaların usulü ayrıntılarının düzenlenmesi, bu çerçevede ilgili Avrupa Birliği dü-

104 Krş. Özkan, s. 29.
105  Adalet Divanı, Rs. 6/60 (Humblet), Slg. 1960, 1163, 1190.
106 Tüzükler hakkında açıklamalar için bkz. Adalet Bakanlığı, AT Hukuku Alanında Hâkimlerin Eğitilmesi, 
s. 54-63.
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zenlemeleri bulunmadığında, üye devletlerin iç hukuk konusu olmaktadır.107 Ancak 
bu ilke bazı spesifi k ölçütlerle sınırlandırılmaktadır.

a. Yargısal Koruma Sisteminin İlkesel Düzenine İlişkin Koşullar
Hemen saptanmalıdır ki, üye devlet hukuk kuralları, Avrupa Birliği hukukunda 

güvence altına alınan etkili hukukî koruma ilkesine halel veremez.108 Bununla, üye 
devletlerin yargısal koruma sisteminin ilkesel düzenine ilişkin soru ifade edilmek-
tedir. Üye devletlerin yargısal koruma sisteminin, bireyi Avrupa Birliği hukukundan 
kaynaklanan haklarını kullanabilme durumuna sokan hukukî yolları hazır tutması 
gerekir.109 Bu nedenle, etkili hukukî koruma ilkesi, bir üye devletin hukuk düze-
ninde Avrupa Birliği hukukunca sağlanan hakların korunmasını güvence altına alan 
hukukî yolların öngörülmediğinde ihlal edilmiş olur.

Böylece Avrupa Birliği hukukuna göre bir hukukî ihtilafa bakan bir üye dev-
let mahkemesinin Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan hakların varlığını temin 
etmek için geçici tedbirler alabilme durumunda olması gerekir.110 Buna karşılık et-
kili hukukî koruma ilkesi, üye devletlere ulusal hukukun Avrupa Birliği hukukuyla 
uyumluluğunun saptanmasına yönelik özgün bir hukukî yolun kurulmasını yükle-
mez.111 Avrupa Birliği hukukuna göre soyut bir norm denetiminin yapılmasını sağ-
layan yargılama, Avrupa Birliği hukuku bakımından gerekli değildir. Daha ziyade, 
ulusal hukuk düzeninin bireylerin Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan hakla-
rının kullanılmasını onlarla güvence altına alabildikleri yargılama usullerini hazır 
tutması yeterlidir. Bu gereklilik, hukuki yolların hazır tutulması suretiyle karşılanır. 
Hukuki yollarla bir ulusal hukuk işleminin Avrupa Birliği hukukuna aykırı olmasına 
müeyyide uygulanabilir.112 Böyle bir hukuki yol bir tazminat davası da olabilir.113 
Buna karşılık hukuki yol, üye devlet mahkemelerine erişimin ilk defa ilgili kişinin 
söz konusu ulusal düzenlemeye aykırı davranmasını ve cezaî veya idarî müeyyide-
lere maruz kalmasını şart kıldığında etkili hukukî koruma ilkesi bakımından yeterli 
değildir.114

b. Yargılama Usulü Özerkliğine İlişkin Koşullar
Üye devletlerin yargılama usulü özerkliği vardır. Ancak bu özerklik “uygunluk” 

ve “etkililik” prensiplerinin çifte sınırlandırması altındadır. Nitekim Adalet Divanı, 

107 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 38; Rs. 33/76 (Rewe), Slg. 1976, 1989, Rn. 5; Rs. 45/76  
(Simmenthal), Slg. 1976, 2043, Rn. 12; Rs. 106/77 (Comet), Slg. 1978, 629, Rn. 21; Rs. C-213/89 
(Factortame), Slg. 1990, I-2433, Rn. 19; Rs. C-312/93 (Peterbroeck), Slg. 1995, I-4599, Rn. 12; Rs. 
C-222/05 (Van der Weerd), Rn. 28. 
108 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 42; Rs. C-87/90 ila C-89/90 Verholen, Slg. 1991, I-3757, Rn. 
24; C-13/01 (Safalero), Slg. 2003, I-8679, Rn. 50. 
109 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 38. 
110 Adalet Divanı, Rs. C-213/89 (Factortame), Slg. 1990, I-2433, Rn. 21; Rs. C-226/99 (Siples), Slg. 2001, 
I-277, Rn. 19; Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 67.
111 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 47. 
112 Adalet Divanı, Rs. C-13/01 (Safalero), Slg. 2003, I-8679, Rn. 54; C-432/05 (Unibet), Rn. 65.
113 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 58. 
114 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 64. 
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1976 tarihli Rewe ilke kararından115 itibaren yerleşik içtihatlarında, Avrupa Birli-
ği hukukundan kaynaklanan hakların korunmasına ilişkin temel usul kurallarının 
ulusal hukuktan çıkan hakların gerçekleştirilmesine ilişkin hükümlerden daha kötü 
düzenlenemeyeceğini (“eşdeğerlilik/uygunluk” ilkesi) ve Avrupa Birliği hukukunca 
tanınan hukukî pozisyonların kullanılmasının pratik olarak imkânsız kılınamayaca-
ğını (“etkililik” ilkesi) vurgulamaktadır.116

“Uygunluk” ilkesi, yargılama modaliteleri ihtilafı konu edinen hukuk düzeninin 
kurallarına göre oluşturulduğunda Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan hakların 
gerçekleştirilmesi, ulusal hakların gerçekleştirilmesine nispeten halel gördüğünde 
ihlal edilirken;117 “etkililik” ilkesinin ihlali, Avrupa Birliği hukuk düzeni tarafından 
verilen hakların kullanılmasının üye devletlerin yargılama hukuku çerçevesinde pra-
tik olarak imkânsız kılındığında veya gereğinden ziyade zorlaştırıldığında ortaya 
çıkar.118 Tamamen soyut bir değerlendirme şekli bu saptama için yeterli değildir. Bir 
üye devletin hukuk düzeninde mevcut hukukî yolların Avrupa Birliği hukukundan 
kaynaklanan hukukî pozisyonların gerçekleştirilmesinin sağlanmasına genel olarak 
elverişli olması, Avrupa Birliği hukuku koşullarının gereklerinin yerine getirilmesi 
için yeterli değildir. Daha ziyade bir ulusal yargılama kuralının, değişik ulusal mer-
ciiler önündeki tüm aşamalar, tüm yargılama süreçleri ve yargılamanın özellikleri 
dâhilindeki konumu dikkate alınarak etkililik ilkesinin gereklerini karşılayıp karşı-
lamadığının araştırılması gerekir.119

Adalet Divanı, özellikle “etkililik” prensibi temelinde ulusal yargılama usulleri 
için birçok ölçüt koymuş ve bunları tek tek geliştirmiştir. Bu ölçütler, her şeyden 
önce geçici hukukî korumanın güvence altına alınması, devlet sorumluluğu ile dava 
açma yetkisini ilgilendirmektedir. Buna karşılık Adalet Divanının diğer alanlardaki 
içtihatları ulusal yargılama özerkliğinin katı şekilde esas alınmasına dayanır. Böy-
lece tıpkı bir davanın gerekçelendirilmesine ilişkin maddi koşullar gibi120 tamamen 
farklı türden davalar ve zamanaşımı süreleri yaptırıma uğramadan kalır121. Yargıla-

115  Adalet Divanı, Rs. 33/76 (Rewe), Slg. 1976, 1989. 
116 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 43; Rs.C-222/05 (Van der Weerd), Rn. 28; bkz. Rs. 33/76 
(Rewe), Slg. 1976, 1989, Rn. 5; Rs. 45/76 (Comet), Slg. 1976, 2043, Rn. 13-16; Rs. C-312/93 (Peterbro-
eck), Slg. 1995, I-4599, Rn. 12; Rs. C-453/99 (Courage/Crehan), Slg. 2001, I-6297, Rn. 29; Rs. C-467/01 
(Eribrand), Slg. 2003, I-6471, Rn. 62; Rs. C-13/01 (Safalero), Slg. 2003, I-8679, Rn. 49; 13. 3. 2007 
tarihli karar, Rs.C-432/05, EuZW 2007, 247.
117 Bkz. Adalet Divanı, Rs. C-126/97 (Eco Swiss China), Slg. 1999, I-3055, Rn. 41; Rs. C-222/05 van der 
Weerd), Rn. 29. 
118 Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 53; Rs. C-222/05 (van der Weerd), Rn. 33.
119 Bkz. Adalet Divanı, Rs. C-432/05 (Unibet), Rn. 59.
120 Adalet Divanı, Rs. 68/79 (Just), Slg. 1980, 501, Rn. 25-27; Rs. C-441/98 ve C-442/98 (Michaïlidis), Slg. 
2000, I-7145, Rn. 31; Rs. C-453/99 (Courage), Slg. 2001, I-6297; Rn. 30; C-295/04 ila C-298/04 (Manfredi), 
Slg. 2006, I-6619, Rn. 94. 
121 Adalet Divanı, Rs. 33/76 (Rewe), Slg. 1976, 1989, Rn. 5; Rs. 45/76 (Comet), Slg. 1976, 2043, Rn. 11-18; 
Rs. 61/79 (Denkavit), Slg. 1980, 1205, Rn. 24-26; Rs. C-261/95 (Palmisani), Slg. 1997, I-4025, Rn. 28; Rs. 
C-90/94 (Haahr Petroleum), Slg. 1997, I-4085, Rn. 48; Rs. C-279/96 ila C-481/96 (Ansaldo Energia), Slg. 
1998, I-5025, Rn. 17; Rs. C-343/96 (Dilexport), Slg. 1999, I-579, Rn. 26; Rs. C-255/00 (Grundig Italiana), 
Slg. 2002, I-8003, Rn. 34; Rs. C-327/00 (Santex), Slg. 2003, I-1877, Rn. 52 vd.; Rs. C-125/01 (Pfl ücke), 
Slg. 2003, I-9375, Rn. 35 vd.. 
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ma tarafl arı gerçekten böyle bir dava sebebini ileri sürmek imkânı olduğunda, Avru-
pa Birliği hukuku bakımından üye devlet mahkemelerinin Avrupa Birliği hukukuna 
aykırılıkları re’sen incelemeye ilişkin yükümlülükleri de olmaz122.

V. Yargısal Denetim Yolları
A. Yargısal Denetim Açısından İnceleme Konusu ve İnceleme Ölçütü 
Arasında Ayrım Yapmak Zorunluluğu
Avrupa Birliği’nin çift yargısal koruma sitemi kuşkusuz ilk bakışta karmaşık gö-

rünmektedir. Bu nedenle, sisteme dogmatik açıklık ve düzen getirmek için inceleme 
konusu ile inceleme ölçütü arasında ayrım yapılarak ele alınmasında yarar vardır.

İnceleme konusu, hukuka uygunluk bakımından kontrol edilen hukukî işlemdir. 
İnceleme ölçütü ise inceleme konusunun onun vasıtasıyla hukuka uygunluk araştı-
rılması yapılan hukuk kuralıdır. Çift yargısal koruma sisteminin işlevsel olarak iç 
içe geçmesinin zorluğu, Avrupa Birliği hukukunun bazı olay gruplarında inceleme 
konusu, bazılarında inceleme ölçütü ve bazılarında ise her ikisi olmasında oluşmak-
tadır. Daha somut şekilde şöyle izah edilebilir:

- Avrupa Birliği’nin bir hukukî tasarrufu, hukuka uygunluğu bakımından kontrol 
edildiğinde inceleme konusu olur. Bu durumda inceleme ölçütü Avrupa Birliği 
hukukunun daha üst derecede bulunan kurallarıdır. 

- Avrupa Birliği’nin bir hukukî işlemi temelinde çıkarılan bir ulusal uygulama iş-
lemine (örneğin yükümlendirici bir idarî işleme) itiraz edildiğinde; idarî işlem 
inceleme konusu, Avrupa Birliği hukukî işlemi ise inceleme ölçütü olur.

- Üye devlet mahkemesi Avrupa Birliği’nin bir hukukî işleminin daha üst derecede 
bulunan Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olmadığı görüşünde olduğunda, Avru-
pa Birliği’nin hukukî işlemi inceleme konusu, daha üst derecede bulunan Avrupa 
Birliği hukuku ise inceleme ölçütü olur.

B. Hukuka Uygunluk İncelemesinde Ön Mülahazalar
Bir üye devletin Avrupa Birliği hukuku bağlantısı olan bir ulusal önlemine veya 

bir Avrupa Birliği önlemine karşı bir hukukî korunmanın söz konusu olduğu her 
olayda, ilk önce hangi hukukî işlemin inceleme konusu olduğunun, hangisinin ise 
inceleme ölçütünü oluşturduğunun tespit edilmesi gerekir. İnceleme konusu bakı-
mından iki olay grubu birbirinden ayrılır:

Birinci Olay: Avrupa Birliği’nin bir hukukî işleminin (ABİA md. 288’e göre tü-
zük, yönerge veya karar) hukuka uygun olup olmadığı sorusu söz konusu olursa, bu 
hukukî işlem inceleme konusudur. Bu durumda Avrupa Birliği hukukunun daha üst 
kuralları inceleme ölçütü olur.

122 Adalet Divanı, Rs. C-222/05 (van der Weerd), Rn. 41; Rs. C-430/93 ve. C-431/93 (Van Schijndel), Slg. 
1995, I-4705, Rn. 22.
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İkinci Olay: Buna karşılık bir ulusal hukukî işlemin (yasa, tüzük, yönetmelik, 
bireysel idarî işlem vb.) Avrupa Birliği hukukuyla bağdaşabilirliği bakımından hu-
kuka uygun olup olmadığı sorusu söz konusu olursa, ulusal hukukî işlem inceleme 
konusudur. Bu durumda Avrupa Birliği hukuku inceleme ölçütü olur.

 Birinci olayda hukukî korunmanın amacı, Avrupa Birliği hukukî işleminin daha 
üst Avrupa Birliği hukukuna aykırılığı yüzünden ortadan kaldırılmasıdır. İkinci olay-
da hukukî korunmanın amacı ise ulusal hukukî işlemin Avrupa Birliği hukukuna 
aykırılığı yüzünden hükümsüz kılınmasıdır. Avrupa Birliği hukukunun ihlali, birinci 
olayda bizatihi Avrupa Birliği hukukuyla, ikinci olayda ise ulusal hukukla ortaya 
çıkmaktadır.

C.  Yargısal Denetimin Konusu Olarak Avrupa Birliği Hukuku: 
Avrupa Birliği Hukukî Tasarruf ve Eylemlerinin Hukuka Uygunluk 
İncelemesi
1.Genel Olarak
Avrupa Birliği’nin bir hukukî tasarrufunun veya eyleminin hukuka aykırı olduğu 

ileri sürülürse, bu tasarruf veya eylem Avrupa Birliği (üst) normlarına123 göre kontrol 
edilir. Avrupa Birliği’nin ikincil hukuk tasarrufl arının hükümsüz kılınması ve Avru-
pa Birliği’nin eylemleri suretiyle yol açılan zararların tazmine bağlanması Avrupa 
Birliği mahkemelerince yapılır. Fakat Avrupa Birliği mahkemelerinin Avrupa Birliği 
tasarrufl arını değerlendirme tekeli yoktur, aksine üye devlet mahkemeleri de Avrupa 
Birliği hukukunu hukuka uygunluğu bakımından kontrol etmeye ve gerektiğinde 
ABİA 267. maddesine göre Adalet Divanına başvurmaya yükümlüdürler. Aşağıda, 
hangi usulde ve hangi mahkeme önünde Avrupa Birliği’nin hukukî tasarruf ve ey-
lemlerine karşı bireysel olarak hukukî korunmaya başvurulabileceği hususu genel 
hatlarıyla ele alınmaktadır.

2. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Yönergelerine Karşı 
Hukukî Korunması 
Bireyler124, kural olarak Avrupa Birliği yönergelerine karşı Avrupa Birliği mah-

kemeleri önünde hukukî korunma yoluna başvuramazlar. Gerçi ABİA 263 (4). mad-
desi, her gerçek ve tüzel kişiye iptal davası imkânını tanımaktadır. Fakat bu hüküm-
de Avrupa Birliği yönergesi elverişli dava konusu olarak belirtilmemiştir. Bu bakım-
dan davaya yetkili olan, ABİA 260. maddesinin 2 ve 3. fıkraları gereğince imtiyazlı 
dava açma haklarına sahip olanlardır. Yönergeler, kural olarak bireylerin dava açma 
hakkının kapsamına alınamaz. Çünkü yönergelerin, gerekleri yürürlüğe konulma-
dan bireylere yük getirmesi ve bununla da Avrupa Birliği mahkemeleri önünde dava 
açılmasına vesile olması mümkün değildir. Buna karşılık sözde yönergelere karşı 
bireyler tarafından doğrudan iptal davası açılabilir. Çünkü bu tür yönergeler maddi 
123 Avrupa Birliği’nin Kurucu Antlaşmaları ve Avrupa Birliği hukukunun yazılı olmayan ilkeleri ve özellikle de 
Birlik temel hakları Avrupa Birliği hukukunun üst normlarıdır.
124 Bununla, özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri kastedilmektedir.
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içeriği itibariyle karar veya tüzük mahiyetindedir. Dolayısıyla bireylerin kural olarak 
bunlara karşı dava açma hakkı vardır. Sözde yönergelere karşı bireylerin dava açma 
imkânı Avrupa Birliği yargısında da kabul görmüştür125.

Bireyler, Avrupa Birliği yönergelerine karşı kural olarak ulusal mahkemeler 
önünde de hukukî korunma yoluna başvuramazlar. Avrupa Birliği hukuku kural 
olarak ulusal mahkemeler önünde elverişli inceleme konusu değildir. Çünkü aksi 
halde Avrupa Birliği hukukunun tüm üye devletlerde yeknesak geçerliliği ve Avrupa 
Birliği hukukunun uygulanma önceliği eğilimsel olarak tehlikeye düşürülmüş olur. 
Alman Anayasa Mahkemesi, yerleşik içtihadında (Solange II), Avrupa Birliği ikincil 
hukukuna ilişkin anayasa şikâyetlerini ve mahkeme başvurularını usulden kabul edi-
lemez olarak görmekte dir. Bununla birlikte, bunun bir istisnası kabul edilmektedir. 
Buna göre, Adalet Divanı yargısı da dâhil olmak üzere Avrupa Birliği hukuku geli-
şiminin ulusal anayasanın gerekli temel hak ve özgürlük standardının altında kaldığı 
durum için geçerlidir126. Gerçi Alman Anayasa Mahkemesi, Solange II içtihadıyla 
Avrupa Birliği hukukunu kendi denetim konusunun dışında bırakmıştır. Fakat öte 
taraftan, Birlik ikincil hukukuna ilişkin yargı yetkisini Avrupa Birliği mahkemeleri 
tarafından Avrupa Birliği ikincil hukukunun temel haklara uygunluğu bakımından 
artık gerektiği gibi kontrol edilmediği durumu için saklı tutmuştur127. Böyle bir du-
rumda bir Avrupa Birliği yönergesi de bir anayasa şikâyetinin veya somut norm de-
netiminin inceleme konusu olabilecektir. Alman Anayasa Mahkemesi, bu durumu 
“Almanya’da temel hak koruması“ olarak nitelendirmektedir128. 

Bireyler, bir Avrupa Birliği yönergesinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla 
yürürlüğe konulan ulusal yasaya itiraz etmek suretiyle de Avrupa Birliği yönergesine 
karşı (dolaylı) hukukî korunma sağlayamazlar. Alman Anayasa Mahkemesi, Avrupa 
Birliği hukukuna ilişkin olarak yargı yetkisinin kısıtlamasını ulusal yürürlüğe koy-
ma işlemlerine de uygulamaktadır. O halde, ulusal yürürlüğe koyma işlemleri kural 
olarak Alman Anayasasının temel hak ve özgürlükleri açısından değerlendirilemez. 
Ancak bunun iki istisnası söz konusudur. Birinci istisna, Avrupa Birliği hukuku-
nun yürürlüğe konulması bakımından üye devletlere takdir alanı bırakması halinde 
oluşmaktadır. Gerçi bir yönergeyi yürürlüğe koyan bir ulusal hukukî tasarrufa karşı 
bir anayasa şikâyeti kural olarak usulden reddedilir. Fakat bu şikâyet, yönergenin 
üye devlete yürürlüğe konulması açısından takdir alanlarını bıraktığı ölçüde caizdir. 
Tanınan takdir alanlarından temel hak ve özgürlükler korunarak istifade edilmeli-
dir129. İkinci istisna ise Alman Anayasa Mahkemesinin Solange II içtihadının sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre, kural olarak ulusal yürürlüğe koyma işlemle-
rine müdahale edilememesi, Avrupa Birliği mahkemelerinin temel hak korumasının 
125 Bunun için bkz. Cremer, EuZW 2001, 453.
126 BVerfGE 73, 339 (378); bu kararla ilgili açıklamalar için bkz. Lecheler, JuS 2001, 120; BVerfG, NJW 
2001, 1267; BVerfG, NVwZ 2007, 937, BVerfG, NVwZ 2007, 942.
127 Bkz. Hillgruber/Goos, Rn. 625 vd.; Lindner, BayVBl 2000, 758.
128 BVerfGE 89, 155 (174). Bu kararla ilgili açıklamalar için bkz. Titje, JuS 1994, 197; eleştiriyel görüş için 
bkz. Hillgruber/Goos, Rn. 161a vd., 926.
129 Bu yönde BVerfG, NVwZ 2007, 937.
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gerekli ölçünün altına düştüğünde sona erer. Bu durumda ulusal yürürlüğe koyma 
işlemlerine müdahale edilebilir.

Eğer birey, gerek Avrupa Birliği mahkemeleri gerekse ulusal mahkemeler önün-
de bir Avrupa Birliği hukuku yönergesine karşı hukukî korunmaya ulaşamazsa ve 
uygulama yasasına karşı anayasa şikâyeti yoluna başvurmak suretiyle de buna ula-
şamazsa, kendisine sadece uygulama yasasının icra edilmesi amacıyla çıkarılan bir 
idarî işleme karşı harekete geçme imkânı kalır. Buna göre birey, uygulama yasası 
nedeniyle çıkarılan bir idarî işleme karşı itiraz edebilir ve iptal davası açabilir. İdari 
işleminin hukuka uygunluğu ve geçerli bir yasal temele dayanıp dayanmadığı ulusal 
(idarî) yargı tarafından kapsamlı şekilde incelenir. İdarî işlemin yasal temeli, Avrupa 
Birliği yönergesinin yürürlüğe konulmasında çıkarılan uygulama yasasıdır. Ulusal 
(idare) mahkeme(si), bu yasanın anayasa (özellikle de anayasanın temel hak ve öz-
gürlükleri) ile uyumlu olmadığı sonucuna ulaşmakla birlikte, bu uygulama yasasının 
tamamen ilgili Avrupa Birliği yönergesinin gerekleri doğrultusunda düzenlenmiş 
olduğu, yani yasanın tüm kısımlarıyla yönergeye dayandığı sürece kural olarak ana-
yasa mahkemesine başvuramaz (bu yönde Alman Anayasa Mahkemesi). Nitekim 
Alman Anayasa Mahkemesi, bir Solange II durumu bulunmadıkça mahkeme başvu-
rularını usulden reddetmektedir. Bununla birlikte Alman Anayasa Mahkemesi, etkili 
hukukî koruma ilkesinden ihtisas mahkemelerinin Avrupa Birliği hukuku ölçütlerini 
(burada yönergeleri) Avrupa Birliği hukuku temel haklarına göre ölçmek ve gerek-
tiğinde ABİA 267. maddesine göre bir önkarar usulünü başlatmak zorunda olduk-
larını çıkarmıştır. O halde ulusal (idare) mahkeme(si), sadece idarî işlemin hukukî 
dayanağı olarak uygulama yasasını değil, ayrıca o yasanın temelinde bulunan yö-
nergeyi de kontrol etmek zorundadır. Bu kontrol, yönergenin Avrupa Birliği hukuku 
(ve özellikle de Avrupa Birliği temel hakları) ile bağdaşıp bağdaşmadığına yönelik 
olarak yapılır. Eğer ulusal (idare) mahkeme(si), bunun söz konusu olmadığı kanaati-
ne varırsa, Avrupa Birliği hukukunu hükümsüz kılma yetkisi olmadığından meseleyi 
ABİA 267. maddesine göre Adalet Divanına götürmek zorundadır. Adalet Divanı, 
Avrupa Birliği yönergesinin Avrupa Birliği hukukuna uygun olduğu sonucuna varır-
sa, ulusal (idare) mahkeme(si) bu karara uymak ve önündeki yargılamanın temeline 
koymak zorundadır. Anayasa mahkemesine yapılan başvuru, uygulama yasası Av-
rupa Birliği yönergesince kapsandıkça, yani yönerge temel hakları koruyucu takdir 
alanları bırakmadıkça mülahazaya gelmez. Buna karşılık Adalet Divanı, yönergenin 
Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğuna hükmederse, yönergenin dayanak işlevi 
ortadan kalkar. Çünkü yönerge, Adalet Divanı kararının sonucunda hükümsüz ol-
muştur. Bu nedenle, üye devlet mahkemesinin ulusal uygulama yasasını anayasa 
mahkemesine sunmasına artık bir engel kalmaz130.

Eğer Avrupa Birliği yönergesini yürürlüğe koyan ulusal yasa, herhangi bir uy-
gulama işlemine gerek duymazsa, yani doğrudan yasadan çıkan bir yükümlülük söz 
konusu olursa, uygulama işleminin iptaline ilişkin bireysel hukukî korunma mü-
lahazaya gelmez. Dolayısıyla Avrupa Birliği yönergesinin dolaylı kontrol imkânı 

130 BVerfG, NVwZ 2007, 937.
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oluşmaz. Kural olarak bireylerden uygulama yasasına karşı gelmesi ve yönergenin 
dolaylı kontrolünü sağlamak için idarî veya cezaî sorumluluk getiren davranışlarda 
bulunması beklenilemez131. Fakat bu yaklaşım, yönergelerle (dolaylı olarak) yol açı-
lan temel hak zedelenmelerine karşı hukukî korunmanın artık kesin şekilde mümkün 
olmadığının kabul edilmesine götüremez. Üstelik böyle bir kabul, Adalet Divanı iç-
tihatlarına da aykırı olabilir. Nitekim Adalet Divanının yerleşik içtihadına göre, üye 
devletler, Avrupa Birliği hukukuna karşı hukukî koruma imkânlarını öngörmekle 
yükümlü kılınmışlardır. Gerçi etkili şekilde hukukî korunma hakkına uyulmasının 
Avrupa Birliği hukuku kurallarına karşı da güvence altına alınabildiği bir hukukî 
yol ve usuller sisteminin kurulması üye devletleri ilgilendiren bir konudur132. An-
cak hukuka aykırı Avrupa Birliği yönergelerine karşı hukukî korumanın sağlanması 
gereklidir. Avrupa Birliği yönergeleri ulusal yargıda (anayasa yargısı ve idarî yargı) 
inceleme konusu olamayacağından, icra işlemini gerektirmeyen uygulama yasaları 
durumunda ulusal mahkemeler önünde sadece bir tespit davası açma imkânı kal-
maktadır. Tespit talebi, uygulama yasasında hükme bağlanan düzenlemelerin yerine 
getirilmesi yükümlülüğünün hukuken mevcut olup olmadığına ilişkindir. İşte bu tes-
bit davası çerçevesinde uygulama yasasının bununla bağlantılı olarak da AB yöner-
gesinin hukuka uygunluğu sonradan incelenebilir olmaktadır. 

Eğer Avrupa Birliği yönergesinde tespit edilen yürürlüğe koyma sürelerinin sona 
ermesine karşın bir uygulama yasası bulunmazsa, ne yönergeye, ne bir uygulama 
yasasına ve ne de bunlara dayandırılan icraî bir işleme müdahale edilebilir. Bu bağ-
lamda yönergenin doğrudan uygulanabilirliği sorusu ortaya çıkar. Ancak yönergenin 
doğrudan uygulanabilirliği bireylerin aleyhine etki gösterdiği ölçüde kural olarak 
söz konusu olmaz133. Eğer bir mahkeme, önünde görülen bir yargılamada bir yöner-
geyi doğrudan uygulamak isterse, o yönergeyi Avrupa Birliği hukukunun üst norm-
larıyla bağdaşabilirliği açısından kontrol etmek ve gerektiğinde Adalet Divanına 
sunmakla yükümlüdür. 

3. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Tüzüklerine 
Karşı Hukukî Korunması
Her üye devlette doğrudan geçerli ve tüm kısımlarıyla bağlayıcı olan Avrupa Bir-

liği tüzüklerine karşı Avrupa Birliği mahkemeleri önünde bireysel hukukî korunma, 
ancak istisnai durumlarda mümkündür. Gerçi ABİA 263 (4). maddesi, iptal davasını 
birey için de hukukî korunma aracı olarak düzenlemektedir. Fakat iptal davasının 
bireyler tarafından açılması oldukça ağır koşullara bağlanmıştır. Adalet Divanı, yer-
leşik içtihatlarında, ABİA 263 (4). maddesinin eski lafzının (ATA 230 (4). madde-
sinin) bu bakımdan geniş tutulmasını reddetmiş, tüzüklere karşı bireyler tarafından 
açılan iptal davasının ancak tüzüğün maddi olarak karar karakterine sahip olduğunda 
ve davacıyı veya davacıları doğrudan ve bireysel olarak ilgilendirdiğinde usulden 

131 Adalet Divanı, 13. 3. 2007 tarihli karar, Rs. C-432/05, EuZW 2007, 247.
132 Adalet Divanı, 1. 4. 2004 tarihli karar, Rs. C-263/02, Slg. 2004, I-3425.
133 von Danwitz, JZ 2007, 697.
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kabul edilebilir olduğunu vurgulamıştır134. Direkt uygulanabilen tüzüklerle davacıya 
doğrudan yükümlülükler yüklenmesi veya hakların kısıtlanması yeterli görülme-
miştir. Adalet Divanının Plaumann formülüne göre bireysel etkilenme, ilk defa ve 
ancak tüzüğün gerçek veya tüzel bir kişinin bazı şahsi özellikleri veya kendisini 
etkilenen diğer tüm kişilerin çevresinden alıp çıkaran özel koşullar yüzünden ona 
dokunduğunda ve onu bu surette bir muhatap gibi benzer şekilde bireyselleştirdiğin-
de söz konusu olur135. Adalet Divanı, ABİA 263 (4). maddesinin eski lafzının bu dar 
yorumunda bireylerin Avrupa Birliği tüzüklerine karşı etkili hukukî korunmasının 
tehlikeye düşürülmesini görmemiş, daha ziyade kurucu Antlaşmaların bir yandan 
iptal davası ve defi  yoluyla hukukî korunma yolu, diğer yandan da ön karar usulüyle 
tam bir hukukî yol ve usuller sistemini kurduğunu ve ayrıca etkili şekilde hukukî 
korumanın gerçekleştirilmesinin güvence altına alındığı bir hukukî yollar sistemi-
nin oluşturulmasının üye devletleri ilgilendiren bir konu olduğunu belirtmiştir136. Bu 
yüzden her şey, ulusal hukukî koruma sisteminde Avrupa Birliği tüzüklerinin hukuka 
uygunluğunun da gözden geçirebildiği hukukî korunma araçlarının öngörülüp öngö-
rülmediğine bağlı olmaktadır.

Bir Avrupa Birliği tüzüğüne karşı ulusal anayasa yargısı yoluna (soyut ve somut 
norm denetimi ve anayasa şikâyeti vb) başvurulması kural olarak mümkün değildir. 
Çünkü Avrupa Birliği hukuku ulusal anayasa yargısı çerçevesinde ele alınabilecek 
bir konu değildir. Ancak Alman Anayasa Mahkemesi, Solange II içtihadının ölçü-
tüne göre bunun bir istisnasını kabul etmektedir. Yine Avrupa Birliği tüzüklerinin 
ulusal idare mahkemeleri önünde yapılan norm denetimi çerçevesinde de gözden 
geçirilmesi mümkün değildir. Çünkü Avrupa Birliği tüzükleri bu bakımdan da uygun 
inceleme konusu değildir137.

Eğer ifade edilen hususlara göre Avrupa Birliği tüzükleri bakımından Avrupa 
Birliği mahkemeleri ve ulusal mahkemeler önünde ilkesel bir norm denetimi düşü-
nülemezse; hukukî korunma, yalnızca gizli, dolaylı bir hukuk kuralı şikâyeti yoluyla 
söz konusu olabilir. Eğer bir Avrupa Birliği tüzüğü bir uygulama işleminin (özel-
likle de bir idarî işleminin) ulusal mercilerce alınmasını gerektirirse, bu idarî işlem 
iptal davası yoluyla ulusal idarî yargıda iptal ettirilebilir. Ulusal idare mahkemesi, 
idarî işleme ilişkin olarak hukuka uygunluk incelemesi çerçevesinde Avrupa Birliği 
tüzüğünün Avrupa Birliği hukukuna uygun olup olmadığını gözden geçirmekle yü-
kümlüdür. Bu yükümlülük, ulusal anayasalarla bağlantılı olarak ABA 4. maddesin-
den çıkmaktadır. O halde Avrupa Birliği tüzüğü, aynı zamanda idarî işlemin hukuka 
uygunluğu için dolaylı inceleme ölçütü ve daha üst Avrupa Birliği hukukuna ilişkin 
134 Geçmişte, bireylerin genel geçerli hukukî tasarrufl ara karşı dava açamayacaklarını, bunlara ilişkin uygula-
ma işlemlerini beklemek zorunda olduklarına dair birçok karar verilmiştir.
135 Adalet Divanı, 25. 7. 2002 tarihli karar, Rs. C-50/00 P, Slg. 2002, I-6677 ve 1. 4. 2004 tarihli karar, Rs. 
C-263/02, Slg. 2004, I-3425. Her iki kararla ilgili açıklamalar için bkz Lindner, BayVBl 2003, 11; BayVBl 
2005, 15.
136 König, JuS 2003, 257 vd.
137 Avrupa Birliği tüzüklerinin ulusal norm denetiminde inceleme konusu olarak dâhil edilmesinin gerekip 
gerekmediği hususu bir hukuk politikası sorusudur. Bazı hususlar, soruya olumlu cevap verilmesine destek 
çıkmaktadır.
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olarak ise dolaylı inceleme konusudur. Eğer ulusal idare mahkemesi, Avrupa Birliği 
tüzüğünün Avrupa Birliği hukukuna uygun olduğu kanaatine varırsa, bu tüzük idarî 
işlem için uygun hukukî dayanaktır ve idarî işlem bu bakımdan her halükârda huku-
ka uygundur. Buna karşılık ulusal idare mahkemesi, Avrupa Birliği tüzüğünün Avrupa 
Birliği hukukuna (örneğin kurucu Antlaşmalara veya temel haklara) aykırı olmadığı 
sonucuna varırsa, tüzüğü ne görmezden gelebilir ne de hükümsüz kılabilir, aksine ABİA 
267. maddesi gereğince Avrupa Birliği tüzüğünün hukuka uygunluğu konusunu Ada-
let Divanına götürmekle yükümlüdür. Eğer Adalet Divanı, Avrupa Birliği tüzüğünün 
daha üst Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğu sonucuna ulaşırsa, onun geçersizliğini 
hükme bağlar. Böylece Avrupa Birliği tüzüğü artık itiraz edilen idarî işlem için hukukî 
dayanak işlevi göremez. Bunun sonucu olarak da ulusal idare mahkemesi iptal davasını 
kabul edebilir. Buna karşılık Adalet Divanı, Avrupa Birliği tüzüğünün daha üst Avrupa 
Birliği hukukuyla bağdaşır olduğu sonucuna varırsa, ulusal idare mahkemesi bunun-
la bağlıdır ve bu nedenle tüzüğü dikkate almak zorundadır.

Uygulama işlemini gerektirmeyen, bireylere doğrudan etkili (self-executing) 
normlar içeren Avrupa Birliği tüzüklerinde durum daha zordur. Bu tür tüzüklere 
karşı şüphesiz Avrupa Birliği mahkemelerinde iptal davası açılabilir. Ancak böyle 
bir davanın bireyler tarafından açılması özel koşullara bağlandığından, bireyler için 
burada hukukî korunma boşlukları çıkabilir. Çünkü bu durumda, uygulama işlemine 
karşı tüzüğün ulusal mahkemece dolaylı olarak incelemesini sağlayan bir dava açıl-
ması da mümkün değildir. Ulusal idarî yargılamada yalnızca bununla ilgili olarak 
bir tespit davasının açılması imkânı kalır. Tespit davası çerçevesinde, ABİA 267. 
maddesine göre Adalet Divanına başvurmak imkânı da dâhil olmak üzere tüzüğün 
hukuka uygunluğunun dolaylı olarak kontrol edilmesi zorunludur. Bu hukukî korun-
ma imkânı, yapısal olarak Avrupa Birliği yönergesinin temel teşkil ettiği ve herhangi 
bir icra işlemini gerektirmeyen uygulama yasasına karşı bireysel hukukî korunmaya 
benzer.

Buna karşılık tüzüğün, yük getirici etkisinin ilk defa Avrupa Birliği organları 
veya ulusal makamlar tarafından yürürlüğe konulmasını gerektirmesi durumunda, 
uygulama işlemine karşı açılacak olası bir dava (bir Avrupa Birliği hukuku işlemin-
de ABİA 263. maddesine göre iptal davası veya bir ulusal uygulama işleminde bu 
işleme karşı üye devlet mahkemelerinde açılacak davalar) ile yeterli bir hukukî ko-
runma güvence altına alınabilir. Öyle ki, bu davayla tüzüğün hukuka uygunluğunun 
dolaylı şekilde incelenmesi mümkündür.

Tüzüklere karşı hukukî korunmanın uzun süredir karşılaşılan bu sorunlu konu-
su138, ABİA 263 (4). maddesinin eski lafzının yorumuna ilişkin olarak Genel Mah-
kemenin Adalet Divanının içtihadından ayrılan bir kararıyla gündeme gelmiştir. 3 
Mayıs 2002 tarihli Genel Mahkeme kararı, iptal davasında verilmiştir. Bu karara 
konu teşkil eden maddi olay kısaca şöyleydi:

138 Bkz. Lenz/Staeglich, NVwZ 2004, 1421 vd.
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Hukuka aykırılığı iddia edilen tüzük139, Atlantik okyanusunun bazı bölgelerindeki 
deniz turna balığı türünün yok olması tehlikesi nedeniyle değişik avlama kısıtlamala-
rını öngörmüştür. Buna göre, yavru deniz turna balıklarının yakalanmasını azaltmak 
amacıyla balık ağlarının asgari büyüklüğü 100 mm olarak belirlenmiştir. Davacı, 
toplam dört gemisiyle söz konusu avlama bölgelerinin birinde münhasıran akbalık 
avlamaktaydı. Bu balık daha küçük ve her şeyden önce deniz turna balığından daha 
ince olduğundan, Topluluk Tüzüğünün yürürlüğe girmesinden önceki avlamaların-
da 80 mm kullanılmakta idi. Eğer hemen daha büyük gözenekli ağın kullanılması 
zorunlu olursa, akbalık avlama işi artık verimli şekilde yapılamayacaktı. Bu yüzden 
Armatör, İlk Derece Mahkemesi önünde bir iptal davası açmıştır.

İlk Derece Mahkemesinin (Genel Mahkemenin) ilk defa toplanan genişletilmiş 
dairesi, Armatöre hukukî korunma imkânı açabilmek için ABİA 263 (4). maddesinin 
eski lafzının (ATA md. 230 IV) o ana kadar yapılan yorumunun değiştirilmesinin 
gerekli olduğu sonucuna varmıştır. Adalet Divanının yerleşik içtihadına göre gerçek 
veya tüzel kişi, ABİA 263 (4). maddesinin eski lafzı anlamında bir önlemden ancak 
önlemin kendisine belirli şahsi özellikleri yüzünden veya diğer tüm kişiler çevresin-
den alıp çıkartan koşullar altında dokunduğunda ve bu nedenle kendisini bir muha-
tap gibi benzer şekilde bireyselleştirdiğinde etkilenir. 140 Genel Mahkemenin görü-
şüne göre ise dava açan Armatör, bu tanıma göre bireysel olarak etkilenmemekte ve 
bu nedenle de dava açma yetkisine sahip değildi. Fakat Armatör, bu durumda etkili 
bir hukukî korumadan yararlanamayacaktı. Bu yüzden Genel Mahkeme, bireysel et-
kilenme koşulunun tanımında değişiklik yapılmasını gerekli görmüştür. Buna göre, 
gerçek veya tüzel bir kişi, kendisini doğrudan ilgilendiren genel geçerlilikli bir Top-
luluk (Birlik) düzenlemesinin haklarını kısıtlamak veya kendine yükümlülükler yük-
lemek suretiyle hukukî durumunu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ve hâlihazırda 
zedelediğinde, etkili bir şekilde hukukî korunmasını güvence altına almak için dü-
zenlenmeden bireysel etkilenen olarak görülmesi gerektiğine karar vermiştir.141 

Adalet Divanı, Genel Mahkemenin kararı üzerinden henüz daha üç ay bile geç-
meden 25.07.2002 tarihinde genel kurul olarak verdiği bir kararıyla muhtemelen de 
Genel Mahkemenin bu kararı vesilesiyle, iptal davası yoluyla tüzüklere karşı birey-
sel hukukî korunma konusu hakkında oldukça ayrıntılı bir görüş bildirmiş ve Genel 
Mahkemenin konuya ilişkin yaklaşımını ilgili karara değinmeden reddetmiştir.142 

Adalet Divanının önüne gelen davanın konusu şöyleydi: 

Bir İspanyol çiftçi derneği olan UPA tarafından zeytin ve zeytinyağı sektöründeki 
yağlar piyasası düzenine ilişkin o ana kadarki düzenlemeleri değiştiren bir Toplu-

139 14.06.2001 tarih ve 1162/2001/AT sayılı Komisyon Tüzüğü, ABl. 2001, L 159 s. 4. 
140 Adalet Divanının 15.7.1963 tarihli Plauman kararından (Rs. 25/62, Slg. 1963, 211) itibaren.
141 Genel Mahkeme, 3.5.2002 tarihli karar, Rs. T-177/01 (Jégo-Quéré), Slg. 2002, II-2365 (Rn. 51).
142 Adalet Divanı, 25.7.2002 tarihli karar, Rs. C-50/00 P Union de Pequeños Agricultores (UPA)), Slg. 2002, 
I-6677.
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luk tüzüğüne143 karşı bir iptal davası açılmış olan maddi olayda, diğer nedenlerin 
yanı sıra sofralık zeytinler ve zeytinyağı üretimindeki gelişmelerin ve dolandırıcılık 
durumları sayısının artması sonucu yapılan değişikliklerin küçük çiftçiler için üre-
tim yardımları, zeytinyağı tüketim sübvansiyonları ile müdahale amaçlı satın alma 
imkânının kaldırılmasına yol açmıştı. Ayrıca Tüzükle, 1.5.1998 tarihinden sonra ye-
tiştirilen zeytinlikler, kural olarak ileride verilecek tüm yardımların dışında bırakıl-
maktaydı.

Adalet Divanı, 25 Temmuz 2002 tarihli kararıyla, bireysel etkilenmenin ABİA 
263 (4). maddesinin eski lafzının maddi koşulunun mevcut yorumunu benimseyerek 
davayı usulden reddetmiştir. ABİA 263 (4). maddesinin eski lafzının diğer bir şe-
kilde yorumlanmasının Antlaşma ile kendisine verilen yetkilerle bağdaşmayacağını 
belirtmiştir.144

ABİA 263 (4). maddesinin eski lafzının bu kararda girişilen dar yorumu 
defaten eleştiriye uğramıştır. Somut kararın ötesine geçen bir bağlantı içinde, 
Adalet Divanının içtihadında ulusal mahkemeler önünde dava edilebilir birey-
sel Topluluk (Birlik) haklarının cömertçe tanınması ve ABİA 263 (4). maddesi-
nin eski lafzı gereğince doğrudan ve bireysel etkilenmenin defaten yadsınması 
arasındaki çelişkili yaklaşımlara işaret edilip Adalet Divanına yaftalama suçla-
ması yapılmıştır.

ABİA 263 (4). maddesinin eski lafzının yorumu için yapılan tartışmanın arka 
planında, ilk defa kurucu Antlaşmalarda yer alan düzenlemelerin ulusal yargılama 
hukukuyla kombinasyonunda somut çizgilerini kazanan Avrupa Birliği’nin yargı-
sal koruma sisteminin temel sorunları bulunmaktadır. Ancak bu bağlamda, “Avrupa 
Birliği mahkemeleri” olarak üye devlet mahkemelerinin Avrupa Birliği hukukuna 
karşı ulusal hukukî koruma işlevini görmezden gelen kimsenin Avrupa Birliği’nin 
yargısal koruma sistemini sadece eksik algılayacağı da vurgulanmalıdır145.

Fakat Avrupa Birliği’nin yargı sisteminde ortaya çıkan hukukî korunma eksikliği 
gereğinden fazla abartılmamalıdır. Bu hukukî korunma eksikliği yalnızca genel ge-
çerlikli hukukî tasarrufl ar bakımından söz konusudur. Üstelik bu tür hukukî korun-
ma eksiklikleri ulusal hukuk düzenlerinde de görülebilmektedir. Örneğin Türk huku-
kunda bireylerin TBMM kanunlarına karşı yargı yoluna başvurmak imkânı son dere-
ce sınırlıdır. Bireyler için yalnızca somut norm denetimi çerçevesinde dolaylı olarak 
hukukî korunma imkânı söz konusu olabilmektedir. Böyle bir hukukî korunma yolu 
Avrupa Birliği’nde de vardır. Nitekim ön karar usulü aynı işlevi görmektedir. Üste-
lik Avrupa Birliği hukukunda bireylerin koşullu da olsa yasama tasarrufl arına karşı 
dava açma imkânları vardır. Türk hukukunda ise bireyler için böyle bir dava hakkı 
uzun zamandır söz konusu olmamıştır. Bu boşluk ilk defa 2010 Anayasa değişikli-
143 20.07 1998 tarih ve 1638/98 sayılı AT Konsey Tüzüğü, ABl. EG 1998, L 210, s. 32.
144 Adalet Divanı, 25.7.2002 tarihli karar, Rs. C-50/00 P (UFA), Slg. 2002, I-6677, Rn. 44; 1.4.2004 tarihli 
karar, Rs. C-263/02 P (Jégo-Quéré). Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. Dittert, EuR 2002, 702 vd.
145 Bu yöndeki açıklamalar için bkz. Baumeister, EuR 2005, 1 vd.



-49-

ğiyle getirilen “anayasa şikâyeti”/“bireysel başvuru” müessesi ile giderilmektedir.

Bu tartışmaların da etkisiyle bu bağlamda önemli değişiklikler getirilmiştir. Geti-
rilen değişikliğin Avrupa Birliği’nin hukukî koruma sistemini iyileştirdiği ve Avrupa 
Birliği mahkemelerinin hareket kabiliyetini koruyucu dengeli bir çözümle uzun sü-
redir eleştirilen hukukî koruma boşluğunu giderici bir katkı yaptığına ilişkin görüş-
ler dile getirilmiştir.  

ABİA 263 (4). maddesinin Lizbon Antlaşmasıyla değişik yeni lafzına göre,

 “Her gerçek veya tüzel kişi, 1. ve 2. fıkralarının koşulları altında, kendisine yö-
neltilen veya kendisini doğrudan ve şahsen ilgilendiren tasarrufl ar ile kendisini doğ-
rudan ilgilendiren ve uygulama önlemlerini gerektirmeyen tüzük karakterli hukukî 
tasarrufl ara karşı dava açabilir.”

Görüldüğü üzere bu yeni metin, bireylerin Avrupa Birliği genel tasarrufl arına 
karşı dava açmasında “şahsi etkilenme” koşulunu kaldırıp bu bakımdan yalnızca 
“doğrudan etkilenme” koşuluna bağlanmaktadır. Doğrudan etkilenme, tüzüklerde 
daima vardır. Çünkü onlar doğrudan geçerlidir. Fakat buna, ABİA 263 (4). mad-
desi gereğince uygulama işlemlerine (yani dava edilebilir ulusal veya Birlik idarî 
uygulamasına) gerek duymaması gereği eklenmektedir. Bireylerin Avrupa Birliği 
mahkemeleri önünde açacakları direkt davalarının korkulan furyasının bu kısıtla-
ma yüzünden gerçekleşmesi son derece zor görünmektedir. Zaten yönergelere karşı 
bireyler tarafından dava açılması kural olarak mümkün değildir. Çünkü yönerge-
ler, gerekleri yerine getirilmeden bireylere yük getiremez. Dolayısıyla bireylerin 
mağduriyet durumları oluşmayacağından dolayı davanın açılmasına yönelik hukukî 
menfaat yoktur.

Amaçsal bakış açısından nihayet iki mülahaza, iptal edilebilirliği kolaylaştırılmış 
hukukî işlemlerin belirlenmesi bakımından Lizbon Antlaşmasının getirdiği yasama 
ve diğer işlemler arasındaki ayrımının önemli olmadığına ilişkin bir yoruma destek 
çıkmaktadır. Her ikisi, hukuk devleti prensibinde köklerini bulmakta ve kamu gücü-
nün daha uygun formlaştırılması ve denetimiyle meşgul olmaktadır. İlk önce, hukukî 
koruma konusunun şekilsel nötrlüğüne uzun yolun bulunduğu anda açık, hiyerarşik 
olmayan ve hukukî etkilere göre farklılaşan bir sistemin tutarlılığını şüpheye koyan 
yeni “tasarruf” kavramı bazlı ayrımlara girişilirse, işlem şekillerinin perspektifl eri 
bakımından amacı için daha az memnuniyet verici olabilir. Esasında inandırıcı şe-
kilde uygulanmayan yasama ve yasama dışı tasarrufl ar ayrımına bu yüzden hukukî 
koruma için bir önem gelmez. Genel nitelikli “tasarrufl ar” kavramıyla, esaslı bir 
yeni konsept getirilmekte ve Codorniu ilke kararından beri devam eden içtihadın 
bir kodifi kasyonu yapılmaktadır. Böylece sınırlı sayma prensibi, bireylerin hukukî 
korunması alanında açıkça aşılmış olmaktadır. İptal davasının kabul koşullarından 
“karar” kavramının kaybolmasıyla Plaumann formülünün aşılması için yeni serbest-
lik alanının çıktığı düşünülebilir, fakat bu asla mecburi değildir.
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Hukukî koruma bakımından tasarruf (işlem) şekilleri ayrımına önem gelmemesi, 
etkili bir hukukî koruma sistemini izleyen ikinci bir mülahazayla desteklenmektedir. 
İptal davası imkânlarının kısmi genişlemesi, normatif işlemlere karşı âdemi merkezi 
hukukî koruma sistemindeki boşlukları gidermek için gerekli olduğu ölçüde, bu boş-
lukların sadece sorunlu hallerinin bir kısmı için giderilmesini ilgilendiremez. Huku-
kun üstünlüğüne dayanan Avrupa Birliği’nin programsal taslağına daha iyi şekilde 
uygun olması ve tasarrufun normatif gücü ile hukukî güvenlik arasında dengeye 
ulaşılması için burada Antlaşmanın ilkesel bir yorumu rağbet görmelidir.

4. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Kararlarına Karşı Hukukî 
Korunması
Yöneldiği kişiler için tüm kısımlarıyla bağlayıcı olan kararlar, ABİA 263 (4). 

maddesi gereğince kendisine karşı alınan her gerçek veya tüzel kişi tarafından ip-
tal davasıyla itiraz edilebilir. Davanın Genel Mahkemede açılması zorunludur. Bu 
bakımdan üye devletlerin idare mahkemeleri önünde bir iptal davasının açılması 
mümkün değildir. Çünkü karar idarî işlemle karşılaştırılabilir bir somut hukukî işlem 
olmakla birlikte, neticede bir Avrupa Birliği işlemi olup, Avrupa Birliği yargısına 
tabidir.

5. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Eylemlerine Karşı Hukukî 
Korunması
Bireyler, Avrupa Birliği organ, kurum ve diğer hizmet birimlerinin veya bunlarda 

çalışan personelin hukuka aykırı eylemlerinden zarar görürlerse,  ABİA 340. madde-
si gereğince Genel Mahkeme önünde maddi tazminat davası açabilirler.

D. Yargısal İnceleme Ölçütü Olarak Avrupa Birliği Hukuku: 
Üye Devlet Hukuk Kurallarının Hukuka Uygunluk İncelemesi
Burada, bir üye devlet hukukî işleminin (inceleme konusunun) Avrupa Birliği 

hukukuna aykırılığından bahsedilmektedir. O halde burada, Avrupa Birliği huku-
kuna karşı hukukî korunma değil, Avrupa Birliği hukukunca sağlanıp ulusal hukukî 
işlemle ihlal edilen hukukî pozisyonların korunması söz konusu olmaktadır.

1. Avrupa Birliği Hukukunun Ölçütleri
Ulusal hukukî tasarrufl ar, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen yargıla-

mada inceleme konusu olamaz. Avrupa Birliği hukuku, bireyin ulusal hukukî tasar-
rufl arın Avrupa Birliği hukukuna aykırılığını ileri sürmesini sağlayan bir yargılama 
içermemektedir. Gerçi bir ulusal hukukî tasarrufun Avrupa Birliği hukukuna aykı-
rılığı ABİA 258 vd. maddelerine göre antlaşmayı ihlal davasının konusu olabilir. 
Fakat birey, böyle bir ihlal davasını açma imkânına sahip değildir. ABİA 263. mad-
desine göre iptal davası, Avrupa Birliği’nin hukukî tasarrufl arının hukuka uygunlu-
ğunun denetlenmesiyle sınırlıdır. Dolayısıyla ulusal hukukî tasarrufl ar iptal davası 
çerçevesinde elverişli bir dava konusu değildir. Yine ABİA 267. maddesine göre 



-51-

ön karar usulünde de inceleme konusu, geçerliliği Avrupa Birliği hukukuna ilişkin 
olarak gözden geçirilebilen bir ulusal hukukî tasarruf değil, yalnızca Avrupa Birliği 
hukukunun yorumu ve geçerliliğidir. 

Üye devletlerin hukukî tasarrufl arının hukuka uygun olup olmadığı ise münhası-
ran üye devlet mahkemeleri tarafından değerlendirilir. Ancak üye devlet mahkeme-
leri, bu sırada inceleme ölçütü olarak ulusal hukukun yanında Avrupa Birliği huku-
kunu da dikkate almakla yükümlüdürler. Ayrıca üye devlet, hukukî tasarrufl arının 
Avrupa Birliği hukuku ölçütünde gözden geçirilmesinde, ulusal yargılama kuralları-
nı Avrupa Birliği hukukunca temin edilen hakların korunmasını güvence altına alan 
davalar için üye devletçe temin edilen hakların korunması amaçlı davalardan daha 
az elverişli olmayacak şekilde ele almak zorundadır (“eşdeğerlilik” veya “uygun-
luk” ilkesi). Bundan başka, Avrupa Birliği hukukunun koruması, ulusal yargılama 
hukukunun düzenlenmesi veya uygulanması suretiyle pratikte imkânsız olacak şe-
kilde veya gereğinden fazla zorlaştırılamaz (“etkililik” prensibi)146. Avrupa Birliği 
hukukunun etkili koruma ilkesi, üye devlet yargılama hukuku ve uygulaması bu her 
iki prensip için yeterli olduğunda, ayrıca asıl talep bakımından üye devlet hukuk 
düzeninin bir ulusal hukukî tasarrufun Avrupa Birliği hukukuna aykırılığının tespit 
edilmesini hedefl eyen özel bir hukukî yolu öngörmesi zorunluluğunu aramaz147. O 
halde ulusal yargılama hukukunun bir ulusal hukuk işleminin Avrupa Birliği hu-
kukuna aykırılığını yaptırıma tabi tutabilecek özerk bir hukukî yolu hazır tutması 
zorunlu değildir.

Adalet Divanının, üye devletlerin Avrupa Birliği hukukuna aykırı hukukî işlem-
lerine karşı geçici hukukî koruma imkânları için formüle ettiği koşullar pratikte bil-
hassa önemlidir. Zira bireyin, Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan haklarının 
varlığına ilişkin olarak sonradan verilecek mahkeme kararının geçerliliğini temin 
etmek üzere geçici hukukî korunmayı elde etmek imkânına sahip olması gerekir148. 
Geçici hukukî koruma önlemleri üye devlet yargılama hukukuna göre belirlenir. An-
cak ulusal yargılama kurallarının bu bakımdan da “etkililik” ve “eşdeğerlilik” ilke-
lerine uygun olması zorunludur.

Adalet Divanının Avrupa Birliği hukukunca sağlanan hukukî pozisyonların üye 
devlet mahkemelerince korunmasına ilişkin bu talepleri, ulusal idarî yargılama hu-
kuku alanı için esas alınırsa, bunun talep edilen ölçütleri karşıladığı sonucuna varılır. 
Ulusal yargı mevzuatı, üye devlet kamu erkinin hukukî işlemlerinin her türü için bir 
hukukî yol sunmaktadır. Bu hukukî yol çerçevesinde, diğerlerinin yanı sıra ve eşde-
ğerli olarak hukukî işlemin Avrupa Birliği hukukuna aykırılığı incelenebilmekte ve 
ABA 4. maddesinin 3. fıkrası nedeniyle de incelenmesi zorunlu olmaktadır.

146 Adalet Divanı, 13. 3. 2007 tarihli karar, Rs. C-432/05, EuZW 2007, 247.

147 agk. 
148 agk.
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2.Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukukuna Aykırı 
Ulusal İdarî İşlemlere Karşı Hukukî Korunması
Bir idarî işlem yalnızca ilgili ulusal hukukî dayanaklarıyla değil, aynı zamanda Av-

rupa Birliği’nin birincil veya ikincil hukukuyla da bağdaşmadığında hukuka aykırıdır.

Bireye yük getiren  ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı bir idarî işleme karşı iptal 
davası açılabilir149. Dava yetkisi, Avrupa Birliği hukukunca tanınan bir hukukî po-
zisyonla kurulur. İptal davası, idarî işlemin Avrupa Birliği hukukunca sağlanan bir 
hukukî duruma aykırı olması ve bu surette davacının haklarını yaralaması halinde 
haklı görülür.

Hukukî koruma ulusal hukuka göre gerçekleşir. Ancak burada menfaat dengelen-
mesi çerçevesinde Avrupa Birliği hukukunun önceliği ve etkili şekilde gerçekleşti-
rilmesi ilkelerine dikkat edilmesi gerekir. Bu yükümlülük, idarî işlemin üye devlet 
mahkemesince yürütülmesinin durdurulmasına sebebiyet verebilir150.

3. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukukuna Aykırı Ulusal 
İdarî Ret İşlemlerine Karşı Hukukî Korunması
Avrupa Birliği hukukunca temin edilip, üye devletler tarafından yerine getiril-

mesi gereken bir talebin idarece reddedilmesine itiraz edilebilir. Ulusal mahkeme, 
ret işlemine karşı açılan dava çerçevesinde davacının ileri sürdüğü edime ilişkin bir 
talebinin haklı olup olmadığını incelemek zorundadır. Eğer mahkeme, bu soruyu 
olumlu cevaplandırırsa idarece verilen ret kararını iptal eder.

Hukukî koruma ulusal hukuka göre gerçekleşir. Ancak burada hükme bağlanma 
talebi, doğrudan Avrupa Birliği hukukundan da çıkabilir. Menfaat dengelenmesi çer-
çevesinde esas itibariyle Avrupa Birliği hukukunun önceliği ve etkili şekilde gerçek-
leştirilmesi ilkelerine dikkat edilmesi gerekir151.

4. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukukuna Aykırı 
Ulusal İdarî Düzenleyici Normlara Karşı Hukukî Korunması

Ulusal hukuk gereğince tüzük, yönetmelik, tebliğ gibi idarî düzenleyici normlara 
Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğu iddiasıyla itiraz edilebilir. Böyle bir norm 
denetimi davasına başvurma yetkisi doğrudan Avrupa Birliği hukukuna dayandırı-
labilir. Eğer norm denetimi başvurusu, ilgili düzenlemenin Avrupa Birliği hukukuna 
aykırı olduğu için kabul edilirse152; ulusal idare mahkemesi, ilgili ulusal yargılama 
kurallarına rağmen, Avrupa Birliği hukukunun salt uygulanma önceliği nedeniyle 
idarî düzenleyici normun geçersizliğini değil, yalnızca uygulanmazlığını açıklaya-

149  BVerwGE 120, 276; Wolff, § 113 Rn. 27.
150  Bunun için krş. Puttler, § 80 Rn. 13 vd.
151  Puttler, § 123 Rn. 16 vd.
152 BVerwG, BeckRS 2002, 22093.
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bilir153.

Eğer ulusal hukuka göre idarî düzenleyici kurallara karşı norm denetimi yanıla-
mazsa, şu durumlar ortaya çıkar:

- Bir idarî düzenleyici kurala dayandırılan bir idarî işleme karşı iptal davası açıla-
bilir. İhtilaf konusu idarî kural, burada dolaylı olarak Avrupa Birliği hukukuyla 
bağdaşabilirliği açısından incelenir. Bu çerçevede hukukî koruma ulusal hukuka 
göre gerçekleşir.

- Eğer bir idarî düzenleyici kural bir uygulama işlemini gerektirmezse, bu takdirde 
ulusal hukuka göre bir tespit davası açılabilir. Davayla, idarî düzenleyici kuralın 
Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğundan dolayı davacının belirli bir harekete, 
katlanmaya veya hareketsizliğe yükümlü olup olmadığının tespiti istenir154. Bu 
çerçevede hukukî koruma ulusal hukuka göre gerçekleşir.

5. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukukuna Aykırı 
Ulusal Yasalara Karşı Hukukî Korunması
Avrupa Birliği hukukuna aykırılık doğrudan bir yasadan kaynaklanırsa, ulusal 

idare mahkemesi önünde iptal davasının açılması söz konusu olmaz. Bununla birlik-
te, yasa bir uygulama işlemini gerektirirse, bu işleme iptal davasıyla itiraz edilebilir. 
Ulusal idare mahkemesi, dolaylı olarak, idarî işlemin dayandığı yasal düzenlemenin 
Avrupa Birliği hukukuyla uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu uyumlu-
luk, - gerektiğinde Avrupa Birliği hukukuna uygun yoruma karşın155 - yine de söz 
konusu değilse, ulusal idare mahkemesi yasal düzenlemeyi uygulamamak zorunda-
dır156. Şekli yasa özelliği bu bakımdan bir şey değiştirmez. Anayasa mahkemesine 
başvuru yükümlülüğü de söz konusu değildir157. O halde, ihtisas mahkemelerinin 
şekli yasaya ilişkin denetim yetkisi Avrupa Birliği hukukuna aykırılık durumunda 
anayasa hukukuna aykırılıktakinden daha ileri gider. Mahkeme, yasanın anayasa-
ya aykırılığı durumunda en son kertede anayasa mahkemesine başvurmak zorunda 
iken, Avrupa Birliği hukukunun önceliği ilkesi nedeniyle Avrupa Birliği hukukuna 
aykırı gördükleri yasal düzenlemenin somut olay için uygulanmaz olduğunu açıkla-
mak zorundadır.

Avrupa Birliği hukukuna aykırı yasal düzenleme uygulama işlemini gerektirmez-
se, ilgiliden önce yasal düzenlemeye aykırı davranması, bunun sonucunda bir müey-
yide beklemesi ve sonra da buna karşı yargısal korunma yollarını harekete geçirmesi 
beklenilemez. Daha ziyade ilgililer, bu durumda bir tespit davası açabilirler158. Bu 

153 Ziekow, § 47 Rn. 353, 357, 384 vd..
154  Dörr, Rn. 232.
155 Örneğin bkz. Dörr, Rn. 197 vd.
156 Adalet Divanı, 8. 6. 2000 tarihli karar, Rs. C-258/98, Slg. 2000, I-4217.
157 BVerfGE 31, 145 (174). Kararın eleştirisi için bkz. Hillgruber/Goos, Rn. 619 vd.
158 Bu yönde BVerfG, NVwZ 2004, 977.
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davayla, temelde bulunan yasal düzenlemenin Avrupa Birliği hukukuna aykırı oldu-
ğundan kendisinin belirli bir harekete, katlanmaya ve hareketsizliğe yükümlü olup 
olmadığının tespiti istenir. Ulusal idare mahkemesi, bu yasal düzenlemeyi dolaylı 
olarak kontrol eder ve Avrupa Birliği hukukuna aykırılık durumunda bu düzenle-
meyi uygulamamak zorundadır. Bu çerçevede hukukî korumanın üye devlet hukuk 
düzenlerince sağlanması zorunludur.

6. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukukuna Aykırı Ulusal 
İdarî Eylemlere Karşı Hukukî Korunması
Bireyler, ulusal hukukî tasarrufl ar gibi Avrupa Birliği hukukuna aykırı ulusal idarî 

eylemlere karşı ulusal mahkemelere başvurup hukukî korunma isteyebilirler. Yine 
bu çerçevede de ilgili Avrupa Birliği hukuku kurallarının yorum ve geçerlilik me-
seleleriyle karşılaşılabilir. Bu durumlarda izlenilecek yol yukarıda açıklandığından 
burada tekrar ele alınmayacaktır. Ancak burada şu soruya cevap verilmesi gereklidir. 
Soru şu şekildedir: Avrupa Birliği hukukuna aykırı bir ulusal idarî eylemin ulusal 
hukuka uygun olması halinde acaba hangi sonuçlar çıkacaktır? Soruya açık şekilde 
cevap vermek mümkün değildir. Burada şu ihtimaller çıkmaktadır. Eğer eylemin 
dayanağını oluşturan ulusal hukukî tasarrufun kendisi de Avrupa Birliği hukukuna 
aykırıysa mesele yoktur. Ancak mesele, ulusal hukukî tasarrufun Avrupa Birliği hu-
kukuna (açıkça) aykırı olmaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Kanımızca, ulusal 
idarî eyleme dayanak oluşturan ulusal hukukî tasarrufun Avrupa Birliği hukukuna 
(açıkça) aykırı olmasa bile yine de bu durumda Avrupa Birliği hukukunu ihlal ettiği 
kabul edilmelidir. Çünkü böyle bir ulusal hukukî tasarruf, Avrupa Birliği hukukuna 
aykırı ulusal idarî eylemin yapılmasına imkân vererek sonuçta Avrupa Birliği huku-
ku ihlaline yol açmaktadır. Avrupa Birliği hukukuna aykırılık nedeniyle de ulusal 
idarî eylemlerden doğan zararın tazmin edilmesi zarureti hâsıl olur.

E. Ulusal Anayasa Yargısının Avrupa Birliği Hukuku 
Kurallarına Bakışı – Almanya Örneği
Bireyler açısından Avrupa Birliği’nin hukukî koruma sistemi, yukarıda da izah 

edildiği üzere, Avrupa Birliği mahkemeleri ve üye devlet mahkemeleri arasında spe-
sifi k bir çift iş bölümüyle şekillenmektedir. Bu iş bölümün işlevsel bağlantı noktasını 
ise Adalet Divanına Avrupa Birliği hukukunu hükümsüz kılma tekelini temin eden 
ön karar usulü oluşturmaktadır. Alman Anayasa Mahkemesi ile Adalet Divanı ara-
sındaki ilişkiler “işbirliği” ve “çatışma” olarak şekillenmiştir. Öyle ki Alman Ana-
yasa Mahkemesi, kararlarında bir yandan Avrupa Birliği hukukuyla ilgili meselerde 
yargı kısıntısına gitmiş, diğer yandan da Adalet Divanını yetki aşımı ve Alman Ana-
yasasının değiştirilemez maddelerine aykırılıklar için uyarmıştır159.

Bununla birlikte anayasa mahkemelerinin pratik rolleri yoktur160. Alman Anaya-
sa Mahkemesi, şu ana kadar fi iliyatta uygulaması hiç gerçekleşmemiş olan Solange 

159 İlgili inceleme için bkz. örneğin Sauer, EuZW 2011, s. 94 vd.
160 Pechstein, Rn. 22.
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II içtihadı istisna olmak üzere, ne Avrupa Birliği’nin hukukî işlemlerini Alman Ana-
yasası ya da Avrupa Birliği’nin kurucu Antlaşmaları kapsamında incelemiş ne de Al-
man ulusal hukuk işlemlerini Avrupa Birliği hukuku kapsamında ele almıştır. Avrupa 
Birliği hukukunun kapsam alanına giren Alman hukukî tasarrufl arı, yani örneğin 
bir Avrupa Birliği yönergesinin yürürlüğe konulması için çıkarılan bir yasa, Alman 
Anayasa Mahkemesi tarafından ancak Avrupa Birliği hukukunun yürürlüğe konul-
masına ilişkin takdir alanları bıraktığı ölçüde Alman Anayasasına göre denetlenebi-
lir161. Türetilmiş Avrupa Birliği hukuku Alman Anayasa Mahkemesi yargısında ne 
inceleme konusu ne de inceleme ölçütü olduğundan, Alman Anayasa Mahkemesinin 
şimdiye kadar Avrupa Birliği hukukunun geçerliliğine ilişkin soruyu ön karar için 
Adalet Divanına sormasına ilişkin ciddi imkân ve fırsatı olmamıştır162.

Alman Anayasa Mahkemesi yargısında Avrupa Birliği hukukunun şimdiye kadar 
önemsiz rol oynaması, Avrupa Birliği hukuku açısından sorgulanması gereken bir 
durum değildir. Çünkü Avrupa Birliği hukuku, ulusal yargılama hukukunun etkili ve 
eşit bir hukukî korumayı sağladıkça üye devlet hukukunun Avrupa Birliği hukuku-
na aykırı işlemlerine karşı etkili hukuki korumanın yalnızca anayasa mahkemesiyle 
sağlanmasını şart kılmaz. Etkili hukukî koruma imkânı, diğer ulusal yargı kollarıyla- 
da sağlanabilir.

161 BVerfG, NVwZ 2007, 942.
162 Hillgruber/Goos, Rn. 911, 918.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARGININ KURUMSAL ÖRGÜTLENMESİ
 

I. Yargının “Avrupa Birliği Adalet Divanı” Altında Konumlanması
Avrupa Birliği mahkemeleri163, Avrupa Birliği’nin kurumsal sisteminde yargı gö-

revini üstlenen Avrupa Birliği Adalet Divanının bir parçası olup, bu ad altında ortak 
yargı organı olarak görev yapmaktadırlar. ABA 19 (1). maddesinde Avrupa Birliği 
Adalet Divanının; Adalet Divanını, (Genel) Mahkemeyi ve ihtisas mahkemelerini 
içerdiği açıkça belirtilmektedir. O halde Genel Mahkeme ve Kamu Hizmet Mah-
kemesi de yargı organının parçaları olarak karşımıza çıkmakta ve dar anlamdaki 
Adalet Divanı ile birlikte yargı organı “Avrupa Birliği Adalet Divanı”nı oluşturmak-
tadırlar164. Bu gelişim, terminolojik olarak Lizbon Antlaşmasında da devam ettiril-
mektedir.

II. Görevli Mahkemeler
Avrupa Birliği yargı sisteminde aynı derecede aynı konuya bakan birden çok 

mahkeme bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada, ulusal yargılama hukuklarında ya-
pılan görev165 ve yetki ayrımına gerek kalmamaktadır. Avrupa Birliği’nin bir mah-
kemesi davaya bakmaya görevliyse aynı zamanda yetkili olmaktadır. Avrupa Bir-
liği mahkemelerinin görev ve yetki koşulları, eş anlamlı olup birbirlerinin yerine 
de kullanılabilir. Hâlbuki ulusal yargılama hukukunda mahkemeler, görevli olduğu 
davalara bakabilmek için ayrıca yer bakımından yetkili olmak zorundadırlar. Böyle 
bir şart Avrupa Birliği yargılama hukukunda bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği’nin yargı sisteminde görev yapan mahkemeler şunlardır:

- Adalet Divanı,
- Genel Mahkeme ve
- Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesi.

A. Adalet Divanı
Adalet Divanı, bazı hususları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağla-

makta ve ayrıca Genel Mahkeme kararlarının hukukî denetimini yapmaktadır. Bu 

163 Avrupa Birliği mahkemelerinin kurumsal yapısı ile ilgili olarak krş. Tekinalp/Tekinalp, Avrupa Birliği Huku-
ku, s. 230-237.
164 Schröder, DÖV 2009, s. 61.
165 Görev, konu bakımından bir davaya bakabilecek mahkemeyi gösteren kurallardır. Başka bir ifadeyle, da-
vaya konu bakımından hangi mahkemenin bakacağını ifade eder. Görev kuralları kamu düzenine ilişkindir. Bu 
nedenle, görevli mahkeme değiştirilemez. Mahkeme görevli olup olmadığını kendiliğinden araştırır ve görevli 
olup olmadığını yargılamanın her aşamasında inceleyebilir ve tarafl ar da yargılamanın her aşamasında mah-
kemenin görevli olmadığını ileri sürebilir. 
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bağlamda Adalet Divanı, Genel Mahkemenin kanun yolu mercii olarak vermiş ol-
duğu kararları da inceleyebilir; yeter ki, Genel Mahkeme kararları Avrupa Birliği 
hukukunun birliğine ve tutarlığına dokunsun.

Adalet Divanı, her üye devlet başına bir hâkim olmak üzere166 hâlihazırda 27 
hâkim ve 8 genel savcıdan oluşmaktadır.167 Mevcut hükümlere göre, Adalet Divanı-
nın hâkim sayıları artırılmazken, genel savcılarının sayısının artırılması mümkündür. 
Fakat genel savcıların sayısının artırılması Konseyin oybirliği kararını gerektirir168. 
Yazılı bir kural olmamakla birlikte, üye devletler arasında yapılan siyasi uzlaşıları-
nın sonucu olarak beş genel savcı beş büyük üye devletten, geri kalanları ise rotas-
yon usulü çerçevesinde diğer üye devletlerden atanmaktadır.

27 hâkim ve 8 genel savcıdan müteşekkil bir mahkemenin içinde olağan dışı 
bir büyümenin görülmesi doğru değildir. Devletlerin anayasa mahkemeleriyle kar-
şılaştırılması birçok nedenden dolayı mümkün değildir. İlk önce, Adalet Divanı 
yalnızca bir anayasa mahkemesi değildir, ayrıca öteden beri multi fonksiyonel bir 
yargılama makamı niteliğindedir. Bu yüzden hâkimlerin sayısı makuldür. Nihayet 
Avrupa Birliği, her şeyden önce bir devlet homojenliğine ve kendi hukukunun ge-
çerli kılınması için uygun yaptırım araçlarına sahip değildir. Avrupa Birliği hukuku, 
etkili bir uygulama için alınan önlemlere karşın, genel olarak üye devletlerin ve 
organlarının gönüllü kabullenmelerine gereksinim duyar. Gelecekte de ancak hukuk 
oluşturulmasında ve uygulamanın kontrolünde tüm hukuk düzenlerinin kendi özel 
temsilcileriyle temsil edilmesi sağlandığında bunun için gerekli muhatapların kabul 
etmesi hesaplanabilir. Bu, bilhassa özel olarak Avrupa Birliği’nin hâkimlik kurumu 
için geçerlidir. Yargının üye devletlerin hukuk kültürlerine geri bağlantısı, geçmişte 
kendini göstermiştir ve şimdi genişleyen bir Avrupa Birliği’nde ısrar edilmesi doğru 
görünmektedir.

Adalet Divanı hâkim kadroları her üç yılda bir kısmen yenilenmektedir. Kısmi 
yenilenme, dönüşümlü olarak on dört ve on üç hâkimi kapsamaktadır. Genel savcı 
kadrolarının her üç yılda bir gerçekleşen kısmi yenilenmesi ise her defasında dört 
savcıya ilişkin olarak yapılır169.

Adalet Divanı, daireler içinde veya büyük daire olarak toplanır170. Adalet Di-
vanı ABADS’de öngörülmesi halinde genel kurul olarak da toplanabilir. ABADS 
16. maddesinin 1. fıkrasından da çıktığı gibi, daireler üç veya beş hâkimden oluşur. 
ABADS 16. maddesinin 2. fıkrasına göre büyük daire, Adalet Divanı başkanının 
başkanlığı altında 13 hâkimle doldurulur. Genel kurul toplantıları, kural olarak yal-

166 Her ne kadar kurucu antlaşmalar başlangıçta münferit üye devletlerin asgari düzeyde temsil edilmesini 
hükme bağlamamış olsalar da, uygulamada her üye devletin Adalet Divanında bir hâkimla temsil edilmesi 
sağlanmıştır. Bu durum, ilk defa Nis Antlaşmasıyla birincil hukuk kapsamında hükme bağlanmıştır.
167 ABA md. 19 II, ABİA md. 253.
168 ABİA md. 252 II.
169 Bkz. ABADS md. 9 II.
170 ABİA md. 251. 
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nızca Avrupa Birliği organ taşıyıcılarının görevden el çektirilmesi davalarında yapı-
lır. Bunun dışında, olağanüstü öneme sahip bir dava söz konusu olduğunda, Adalet 
Divanının kararı üzerine genel kurul toplantısı da yapılabilir.171

B. Genel Mahkeme
Genel Mahkeme, birçok hususu ilk derece mahkemesi olarak karara bağlama-

nın172 yanı sıra Kamu Hizmet Mahkemesi (ve ileride kurulacak diğer ihtisas mahke-
meleri) kararlarının hukukî denetimini de yapmaktadır.

Genel Mahkeme, üye devlet başına en az bir hâkimden oluşmaktadır173 Hâlihazırda 
27 üyeye sahiptir. Adalet Divanından farklı olarak Genel Mahkemenin hâkim sayı-
sının artırılması mümkündür. Ancak bunun için Konseyin oybirliği kararına gerek 
vardır. Genel Mahkemenin kesin hâkim sayısı, Avrupa Birliği Adalet Divanı Statü-
sünde belirlenir174. Genel Mahkemenin hâkim sayısının artırılması imkânı kuşkusuz 
görevlerin artışı karşısında bir tedbir mahiyetindedir.

Kurucu antlaşmaların ve Statünün Adalet Divanına ilişkin hükümleri aksi belir-
tilmedikçe Genel Mahkemeye de uygulanır.175

Genel Mahkemede asıl görevli genel savcıların görev yapması esasından vaz-
geçilmiştir. Bununla birlikte ABADS’de, Genel Mahkemeye genel savcılar tarafın-
dan yardım edilmesi öngörülebilir176. ABADS’de, daimi genel savcılık müessesinin 
yerine hâkimlerin genel savcılık faaliyetini yerine getirme imkânı getirilmiştir. Bu 
işle görevlendirilen hâkim, ilgili kararın alınmasına katılmaz. Hangi davalarda genel 
savcı mütalaasının alınabileceği GMUT’da düzenlenmiştir177.

C. Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesi
2004 yılında bir ihtisas mahkemesi olarak kurulup 2005 yılında göreve başlayan 

Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesi, Avrupa Birliği kurumları ile onlar nezdin-
de çalışan personel arasında ortaya çıkan hizmet hukuku ihtilafl arını çözmektedir. 
Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesi, diğer Avrupa Birliği mahkemelerinden 
farklı olarak sadece yedi hâkimden oluşmaktadır.178 Kamu Hizmet Mahkemesinin 
hâkim sayısının artırılması imkânı vardır. Hâkim sayısının artırılması, Adalet Diva-
nının talebi üzerine Konseyin nitelikli çoğunlukla vereceği karara bağlı kılınmıştır. 
Kamu Hizmet Mahkemesinin boşalan hâkim kadroları, yeni bir hâkimin altı yıllık 

171 Bozkurt/Özcan/Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, s. 120-121.
172 Krş. ABİA md. 256.
173 ABA md. 19 II.
174 ABİA md. 254 I; ABADS md. 48.
175 ABİA md. 254 VI; ABADS md. 47 ve 53. Genel Mahkeme ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. Reçber, 
Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, s. 1 vd.
176 ABADS md. 254.
177 Bkz. ABADS md. 49.
178 Bkz. ABADS 1 no’lu Ek Protokol.
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bir süreliğine atanmasıyla doldurulur179. Yine Kamu Hizmet Mahkemesinde de asıl 
görevli genel savcıların görev yapması esasından vazgeçilmiştir.

III. Yargının Görev ve Yetkileri
Avrupa Birliği yargı gücü, tüm üç mahkemeyi kapsayacak şekilde Avrupa Birliği 

Adalet Divanına verilmiştir. ABA 19 (1). maddesine göre Avrupa Birliği Adalet Di-
vanının temel görevi, Antlaşmaların yorum ve uygulanmasında hukuka uyulmasını 
sağlamaktır. Antlaşmalar temeline dayanan hukuk düzeninin bütünleşme birliğinin 
gelişimine ve ona somut şekillerin verilmesine ilişkin yetki, Avrupa Birliği organları 
arasında yalnızca Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından kullanılmaktadır. Çünkü 
o çok kapsamlı bir yargı göreviyle donatılmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanının 
Avrupa Birliği hukuk düzenine özel şekil verme potansiyeli, yargı yetkisinin konusal 
sınırlandırılmamış alanıyla daha da vurgulanmaktadır. Öyle ki yargının bu yetkisi, 
kıta Avrupası anayasa mahkemelerinin yetki donanımının ötesine geçmekte ve özel-
likle de ABD Supreme Court’dan izler taşımaktadır. Ne var ki yargısal yetkiler tah-
didi şekilde sayılmıştır180. Avrupa Birliği yargısının faaliyeti bu çerçevede özellikle 
şunları kapsamaktadır:

- Avrupa Birliği hukukunun yorumlanması,
- Avrupa Birliği hukukunun geliştirilmesi,
- Avrupa Birliği organ, kurum veya diğer hizmet birimlerinin hukukî tasarrufl arı-

nın hukuki denetimi ve
- Avrupa Birliği hukukunun amir hükümlerine göre üye devletlerin davranışlarının 

denetlenmesi.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, ABİ Antlaşmasının üçüncü kısmının özgürlük, 

güvenlik ve adalet alanına ilişkin 4. ve 5. başlıklarının hükümleri çerçevesinde yet-
kilerini kullanırken, bir üye devletin polis veya diğer soruşturma makamları önlem-
lerinin veya üye devletlerin kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve iç güvenliğin 
korunmasına ilişkin yetkilerinin kullanılmasının geçerliliğini veya orantılılığını göz-
den geçirmeye yetkili değildir181.

Avrupa Birliği’nin ortak dış ve güvenlik politikası önlemleri de kural olarak Av-
rupa Birliği yargısının görev alanı dışında kalır182. Ancak Adalet Divanı, Avrupa Bir-
liği Andlaşması’nın 40. maddesine uyulup uyulmadığının denetimi ile Konsey’in 
gerçek ve tüzel kişiler karşında ABA V. başlığının 2. bölümü temelinde almış oldu-
ğu kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kararların hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi 
bağlamında ABİA 263 (4). maddesinin koşulları altında açılan davalara bakmaya 
yetkilidir183.
179 ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 2.
180 ABA md. 19 III.
181 ABİA md. 276.
182 ABA md. 24 I; ABİA md. 275 I.
183 ABİA md. 275 II.
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Avrupa Birliği yargısı, tam anlamıyla yargı kollarına ayrılmış değildir. Avrupa 
Birliği mahkemeleri (özellikle Adalet Divanı ve Genel Mahkeme), baktığı davalar 
bakımından anayasal, adli ve idarî yargılama makamı işlevlerini birlikte yerine geti-
rirler. Son zamanlarda gerek Adalet Divanı gerekse Genel Mahkeme, gittikçe artan 
sayıda vergi hukuku, iş hukuku ve fi kri mülkiyet hukuku alanlarından gelen davalara 
bakmaktadır. Öğretide, Avrupa Birliği mahkemelerinin baktıkları davalarının nite-
liklerine göre de bir sınıfl andırma yapılmaktadır184. Ayrıca Avrupa Birliği mahkeme-
leri, ilk derece, yüksek mahkeme, temyiz mahkemesi olarak da sınıfl andırabilir185.

Avrupa Birliği yargısına ilişkin düzenlemelerden şöyle bir görev ve yetki dağılı-
mı ortaya çıkmaktadır: 

Genel Mahkeme, ilk derece yargılama makamı olarak, Avrupa Birliği organ, ku-
rum ve diğer hizmet birimlerinin hukukî tasarruf, eylem ve hareketsizliklerine karşı 
bireylerce açılacak davalara yetkilidir. ABİA 256. maddesi gereğince Genel Mah-
keme, bir ihtisas mahkemesine verilen davalar ile Statü gereğince Adalet Divanına 
saklı tutulan davalar hariç olmak üzere, 263186, 265187, 268188, 270189 ve 272190. mad-
delerde belirtilen davalara ilk derecede bakmaya yetkilidir. Bu çerçevde Genel Mah-
keme, gerçek ve tüzel kişiler (bireyler) tarafından açılan davavalara bakar. Statüde, 
Genel Mahkemenin diğer dava türlerine bakmaya yetkili olduğu öngörülebilir191. 
Ayrıca kanun yolu mahkemesi olarak Kamu Hizmet Mahkemesi kararlarının temyiz 
denetimini yapar192. Genel Mahkemenin ilk derece mercii olarak verdiği kararlar, 
Avrupa Birliği hukukunun birliği ve bütünlüğüne dokunma tehlikesinin bulundu-
ğunda, Statü’de öngörülen koşullar ve sınırlar ölçüsünde istisnai olarak Adalet Di-
vanı tarafından gözden geçirilebilir. Genel Mahkeme, Statü’de belirlenen özel maddi 
alanlarda ABİA 267. maddesine göre ön kararlar vermeye yetkili kılınabilir. Genel 
Mahkeme, bir davanın Avrupa Birliği hukukunun birliğine ve bütünlüğüne dokuna-
bilen bir ilke kararı (içtihatı) gerektirdiği kanısına varırsa, davayı karara bağlanması 
için Adalet Divanı’na gönderebilir.  Genel Mahkemenin önkarar başvurularına iliş-
kin kararları, Birlik hukukunun birliğine ve bütünlüğüne dokunma tehlikesinin bu-
lunduğunda, Statü’de öngörülen koşullar ve sınırlar ölçüsünde istisnai olarak Adalet 
Divanı tarafından gözden geçirebilir. 

Adalet Divanı ise, özellikle antlaşma ihlal davaları, üye devletler ve Avrupa Birliği 
organları tarafından açılan davalar ile ön karar davalarına yetkili olup, ayrıca Genel 
Mahkeme nezdinde ilk derecede görülen ihtilafl ar için temyiz mercii olarak görev ya-
184 Bkz. Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, s. 234.
185 Bkz. Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, s. 235.
186 İptal davaları.
187 Hareketsizlik davaları.
188 Sözleşme dışı tazminat davaları.
189 Hizmet davaları.
190 Tahkim davaları.
191 ABİA md. 256 I.
192 Bkz. ABİA md. 256.
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par. 

ABİA 263 ve 265. maddelerine göre açılan aşağıdaki davalar, ABİA 256 (1). mad-
desinde öngörülen düzenlemeden farklı olarak, Adalet Divanına saklı tutulmuştur193:

• Bir üye devlet tarafından Avrupa Parlamentosunun veya Konseyin ya da ortak-
laşa karar verdikleri durumlarda her iki organın ortak tasarrufuna karşı veya bir 
kararın alınmasını ihmal etmeleri yüzünden açılan davalar. Bunun istisnaları ise 
şunlardır:

- ABİA 108 (2). maddesinin 3. alt fıkrası uyarınca alınan Konsey kararları;

- Konseyin ABİA 207. maddesi anlamında ticaret politikası korunma önlemlerine 
ilişkin bir Konsey tüzüğüne dayalı olarak çıkardığı hukukî düzenlemeler;

- ABİA 291 (2). maddesi uyarınca konseyin uygulama yetkilerini kullandığı ka-
bul ettiği tasarrufl ar;

• ABİA 331 (1). maddesi uyarınca bir üye devletin Komisyonun bir tasarrufuna 
veya hareketsizliğine karşı açtığı davalar;

• Yine aynı maddelere göre bir Avrupa Birliği organı veya Avrupa Merkez Banka-
sı tarafından Avrupa Parlamentosunun veya Konseyin veyahut ortaklaşa karara 
bağladıkları durumlarda her iki organın ya da Komisyonun bir tasarrufuna veya 
onların hareketsizliklerine karşı açılan davalar ile bir Avrupa Birliği organı ta-
rafından Avrupa Merkez Bankasının bir tasarrufuna veya hareketsizliğine karşı 
açılan davalar.

• ABA 40. maddesine uyulup uyulmadığının denetimine ilişkin davalar ve 
Konsey’in gerçek ve tüzel kişiler karşında Avrupa Birliği Andlaşması’nın V. baş-
lığının 2. bölümü temelinde almış olduğu kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kararların 
hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi bağlamında ABİA 263 (4). maddesinin 
koşulları altında açılan davalar (ABİA md. 275 II)

Kamu Hizmet Mahkemesi, Avrupa Birliği ve çalışanları arasında ortaya çıkan 
ihtilafl ar için ilk derecede yetkili yargılama makamı olarak görev yapar.

Adalet Divanı ile Genel Mahkeme arasında görev ve yetki paylaşımı bazı yönler-
den sorunlu olabilmektedir. Zira Lizbon Reform Antlaşması da bu bağlamda kural 
olarak ilgili davanın konusuna veya önemine değil, davacının özelliklerine ve ilgili 
dava türlerine göre görev ve yetki paylaşımını benimsemektedir194. Adalet Divanı 
ile Genel Mahkeme arasında görev ve yetki dağılımı, diğer tamamlayıcı hukukî dü-
zenlemelere gerek duymaya devam etmektedir. Mevcut görev ve yetki paylaşımı, 
Genel Mahkeme ve Adalet Divanı önünde görülen davaların maddi kesişmelerine 

193 ABADS md. 51.
194 Bu kuralın bir istisnası ABİA md. 275 II’de öngörülmüştür.
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meydan verebilmektedir. Paralel dava durumu, özellikle dört olay grubunda ortaya 
çıkmaktadır:

- Farklı derece mercilerinde paralel davaların açılması,195

- İtiraz edilen Avrupa Birliği organ, kurum veya diğer hizmet birimleri tasarrufl a-
rının bireylere de ilişkin olması,196

- İptal ve tazminat davalarının paralel şekilde farklı derece merciinde açılması ve

- Ön karar davaları ile iptal davalarının aynı konuya ilişkin olması. 

Mahkemeler arasında yetki çatışmaları ve çifte çalışma durumları ortaya çıka-
bilmektedir. Bu durumlara pratik çözüm getirilmektedir. Buna göre, bir dava dilek-
çesinin yanlışlıkla başka mahkemeye gittiğinde bu mahkemenin başkâtibi, zaman 
kaybetmeden yetkili mahkemenin yazı işleri müdürlüğüne göndermektedir. Böylece 
basit muhatap ve gönderme hataları kolayca çözülmektedir. Yine yetkisiz mahke-
meye başvurulmasının da olumsuz sonuçları yoktur. Çünkü başvurulan mahkeme, 
böyle bir durumda davayı görevli mahkemeye gönderecektir. Genel Mahkemeye 
yöneltilen bir dava veya diğer bir layiha yanlışlıkla Adalet Divanı başkâtibine su-
nulursa; başkâtip, onu zaman kaybetmeden Genel Mahkeme başkâtibine gönderir. 
Adalet Divanının görevli olduğu bir dava veya diğer bir layiha yanlışlıkla Genel 
Mahkemeye sunulursa Genel Mahkeme; onu zaman kaybetmeden Adalet Divanına 
gönderir. Genel Mahkeme, Adalet Divanının görev alanına giren bir davaya görevli 
olmadığını tespit ederse hukukî ihtilafı Adalet Divanına gönderir. Adalet Divanı, 
Genel Mahkemenin görev alanına giren bir davaya yetkili olmadığını tespit ederse 
hukukî ihtilafı Genel Mahkemeye gönderir. Bu durumda Genel Mahkeme, görevsiz-
lik kararı veremez. Adalet Divanı ve Genel Mahkemede benzer konusu olan, benzer 
yorum sorularını ortaya atan veya aynı hukukî düzenlemenin geçerliliğine ilişkin 
davalar görülmekte ise; Genel Mahkeme, tarafl arı dinledikten sonra Adalet Divanı 
tarafından karar verilinceye kadar yargılamayı durdurabilir veya ABİA 263. madde-
si uyarınca davaların söz konusu olması durumunda kendisini bu davaların karara 
bağlanmasına yetkisiz olduğunu açıklayabilir. Adalet Divanı da, kendisinde görülen 
yargılamanın durdurulmasına aynı koşullar altında karar verebilir; bu durumda yar-
gılama Genel Mahkeme önünde devam eder. Bir üye devlet ve bir Avrupa Birliği or-
ganı aynı hukukî düzenlemeye itiraz ederlerse; Genel Mahkeme, bu davaların Adalet 
Divanı tarafından karara bağlanması için yetkisizliğini açıklar197.

Kamu Hizmet Mahkemesine yönelik bir dava dilekçesi veya diğer bir layiha 
yanlışlıkla Adalet Divanı başkâtibine veya Genel Mahkeme başkâtibine sunulursa; 

195 Bağlantılı davalarda ortaya çıkmaktadır. Davalardan bazıları, davaların ayrılması, yargılamanın zama-
nından önce bitirme veya kanun yoluna başvurma ile Adalet Divanının önüne gelebilirken, diğerleri henüz 
birinci derece merciinde görülebilmektedir. Bu durum, özellikle birden çok benzer maddi olaylarda söz 
konusu olabilmektedir.
196 Avrupa Birliği organlarının hukukî tasarrufl arı, hem bireyler hem de üye devlet ve diğer Avrupa Birliği 
organları tarafından iptali istenebilir. Üye devletler ve organlar iptal davasını Adalet Divanında açarlarken, 
bireyler aynı konuya ilişkin bir iptal davasını yalnızca Genel Mahkemede açabilir.
197 ABADS md. 54.
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ilgili başkâtip, onları zaman kaybetmeden Kamu Hizmet Mahkemesi başkâtibine 
gönderir. Adalet Divanı veya Genel Mahkemeye yönelik bir dava dilekçesi veya 
diğer bir layiha yanlışlıkla Kamu Hizmet Mahkemesi başkâtibine sunulursa; Kamu 
Hizmet Mahkemesi başkâtibi, onları zaman kaybetmeden Adalet Divanı başkâtibine 
veya Genel Mahkeme başkâtibine gönderir. Kamu Hizmet Mahkemesi, Adalet Di-
vanı veya Genel Mahkemenin yetkilerine giren bir dava için yetkili olmadığını tespit 
ederse, hukukî uyuşmazlığı Adalet Divanı veya Genel Mahkemeye yollar. Adalet 
Divanı veya Genel Mahkeme, bir davanın Kamu Hizmet Mahkemesinin yetkisine 
girdiğini tespit ederse, hukukî uyuşmazlığı Kamu Hizmet Mahkemesine yollar. Bu 
durumda Kamu Hizmet Mahkemesi yetkisizlik kararı veremez. Kamu Hizmet Mah-
kemesi ve Genel Mahkemede aynı yorum sorularını ortaya atan veya aynı hukukî 
tasarrufun geçerliliğini ilgilendiren davalar görülmekte ise; Kamu Hizmet Mahke-
mesi, uyuşmazlık tarafl arını dinledikten sonra yargılamayı Genel Mahkeme kararı 
ilan edilinceye kadar durdurabilir. Kamu Hizmet Mahkemesi ve Genel Mahkemede 
aynı konuya sahip davalar görülmekte ise; Kamu Hizmet Mahkemesi, Genel Mah-
kemenin bu davaları karara bağlayabilmesi için yetkisizliğini açıklar198.

Mahkemelerde aynı konusu olan, aynı yorum sorularını ortaya atan veya aynı hu-
kuk kuralının geçerliliğini ilgilendiren davalar görüldüğünde ortaya çıkan çift çalış-
ma durumları “yargılamanın durdurulması” imkânıyla önlenir199. Böyle bir durum, 
bir tüzüğün iptalinin hem direkt dava hem de bir ön karar davasında ileri sürüldü-
ğünde meydana gelebilir. Böyle bir hukukî tasarrufun Genel Mahkeme ve Adalet Di-
vanı önünde iptali istendiğinde söz200, Genel Mahkeme yetkisizliğini açıklamalıdır.

IV. Avrupa Birliği Mahkemelerinde Görev Yapan Hâkim ve Genel 
Savcılar
A. Hâkimler
1. Atanma Usulleri 
Hâkim kadrolarının, yalnızca bir üye devletin veya bir devletler grubunun hukukî 

ilke ve düşünce anlayışının baskın çıkmasını sağlamayacak şekilde doldurulması 
Avrupa Birliği yargısının meşruiyeti açısından son derece önemlidir. Bundan dola-
yı, her devletin Adalet Divanı ve Genel Mahkemeye yalnızca bir hâkim gönderme-
si esası benimsenmiştir. Kamu Hizmet Mahkemesi hâkimlerinın atanmasında ise, 
hâkimlerin üye devletlerin uyruklukları arasından mümkün olduğunca geniş coğra-
fi k temelde seçilerek ve temsil edilen münferit devletler hukuk düzenleri gözetilerek 
mahkemenin dengeli oluşumuna dikkat edilmesi gerekmektedir201.

Her hâkim, ilgili üye devletin önerisi üzerine 6 yıllığına atanır.202 Görevinden ay-
198 ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 8.
199  ABADS md. 54 III.
200  Bu durumlar bir yandan bireylerin, diğer yandan üye devletler ve Avrupa Birliği kurumlarının davalarında 
mümkün olmaktadır.
201 Bkz. ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 3 I.
202 Daha önceden 60’lı yıllarda önerilen ve bilhassa eylem grubu tarafından tavsiye edilen hâkimlerin görev 
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rılan hâkimlerin yeniden atanması mümkündür. Ancak Adalet Divanı ve Genel Mah-
keme hâkimleri yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilirler.203

Adalet Divanı ve Genel Mahkeme hâkimleri üye devletlerin tam mutabakatıyla 
belirlenirken, Kamu Hizmeti Mahkemesi hâkimleri Konsey tarafından oybirliğiyle 
atanmaktadırlar204.

Üye devletlerin Adalet Divanı hâkim adaylarının seçiminde ölçütleri çok deği-
şiktir ve bunların anlaşılması da kolay değildir. Seçim işlemleri çoğu ülkede hükü-
met tarafından gayri resmi bir usulde yapılır. Dolayısıyla hâkimlerin meşruluğu, üye 
devletlerin karşılıklı uzlaşısı içinde gerçekleşen atama işlemiyle diğer bir dayanağı 
bulur.

Daha önce Avrupa Kamu Hizmeti Mahkemesi hâkimlerinın atanmasında söz ko-
nusu olan komite usulünün artık Adalet Divanı ve Genel Mahkeme hâkimlerinin 
atanmasında da uygulanması öngörülmektedir205. Bu Komite, Adalet Divanı ve 
Genel Mahkeme eski üyelerinin çevresinden ve müstesna yetenekleri kabul gören 
hukukçular arasından seçilen yedi kişiden oluşur. Bunlardan biri, Avrupa Parlamen-
tosu tarafından önerilir. Konsey, komitenin üyelerini atar ve çalışma düzenine ilişkin 
kuralları Adalet Divanının önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla kabul eder. Komite, 
adayın Avrupa Birliği mahkemeleri nezdinde hâkimlik görevini yerine getirmeye 
uygunluğu hakkında görüş verir. Komite, Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Mahkeme-
sine ilişkin olarak daha yüksek düzeydeki tecrübeleri nedeniyle en uygun gözüken 
adayların bir listesini ekler. Bu liste, Konsey tarafından atanması gereken hâkim 
sayısının en az iki katı aday içerir206.

2. Nitelikleri
Avrupa Birliği mahkemeleri hâkimleri arasında bir derecelendirme söz konusu-

dur. Adalet Divanı hâkimliğine getirilecek hakimlerinin seçimine ilişkin ölçütlerin 
çıtası yüksek tutulmuştur. Buna karşılık Genel Mahkeme hâkimlerinin nitelikleri-
ne ilişkin koşullara nispeten daha az katı formüle edilmiştir. İhtisas mahkemele-
ri hâkimlerinin niteliklerine ilişkin koşullar daha da yumuşatılmıştır. Mahkeme 
hâkimliklerine ilişkin kademelendirilmiş nitelik koşulları, Avrupa Birliği yargısının 
hiyerarşik yapısına uygundur. Fakat hâkimlerin mesleğe uygunluk koşullarının açık 
biçimde azaltılması eleştiriye açıktır. Zira bu durum, yargı kararlarının kabul edile-
bilirliliğini zedeleyebilen bir nitelik azlığı görüntüsüne sebebiyet vermektedir.

sürelerinin yeniden seçilme imkânı olmaksızın 12 yıla uzatılması önerisi kabul görmemiştir. Bu öneri, 
mahkemenin hizmet verme işlevinin önemli bir koşulu olan daha büyük bir personel devamlılığının yararına 
arzu edilmektedir. Bu bakımdan ayrıca reform ihtiyacı vardır. Bkz. Refl exionsgruppe, Sonderbeilage zur NJW 
19/2000.
203 ABA md. 19 II; ABİA md. 253 IV, 254 II. Bkz. Arıkan, s. 25.
204 ABİA md. 257 IV.
205 ABİA md. 255.
206 Bkz. ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 3 III ve IV.
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Adalet Divanı hâkimlerinin, bağımsızlıkları şüphe götürmeyen207 ve kendi ülke-
lerinde en yüksek yargı görevini yerine getirmek için gerekli koşulları taşıyan veya 
hukuk bilimi alanında görüşleri ve yetenekleriyle kendini kabul ettirmiş olan kişiler 
arasından seçilmesi zorunludur208. 

Genel Mahkeme hâkimlerinin bağımsızlıkları şüphe götürmeyen ve yüksek yargı 
görevini yerine getirmek için gerekli koşulları taşıyan kişiler arasından seçilmesi 
zorunludur209.

Fakat bu bağlamda önceden yapılan bir hâkimlik görevi veya hukukçu olarak 
yeterlilik gerekli değildir. Bununla birlikte, uygulamada şimdiye kadar hukukçuların 
atanması kural olmuştur. Genellikle yüksek hâkimler, bürokratlar ve bilim adamları 
hâkimliklere getirilmiştir. Öte yandan Avrupa Birliği hukuku önbilgisi şart koşulma-
dığı gibi yaş sınırı da öngörülmemiştir. Keza hâkimlerin, öneren üye devletin veya 
diğer bir üye devletin vatandaşı olması da gerekli değildir.210

Aynı şekilde ihtisas mahkemesi hâkimlerinin bağımsızlıkları şüphe götürmeyen 
ve yargı görevini yerine getirmek için gerekli koşulları taşıyan kişiler arasından se-
çilmesi zorunludur. Avrupa Birliği vatandaşlığına sahip olan ve ABİA 257. mad-
desinin 4. fıkrası koşullarını yerine getiren her kişi Avrupa Kamu Hizmeti Mahke-
mesi hâkimliğine başvurabilir. Konsey, Adalet Divanının tavsiyesi üzerine nitelikli 
çoğunlukla alacağı karar ile başvuruların yapılma ve incelenme koşullarını ve ay-
rıntılarını belirler211. Böylece Avrupa Birliği dahilinde bulunan hukuk kültürlerinin 
temsil edilmesi sağlanır.

3. Göreve Başlamaları
Bir hâkimin görev süresi atanma mazbatasında belirtilen gün ile başlar. Böyle 

bir belirlemenin bulunmaması halinde görev süresi mazbatanın düzenlediği gün ile 
başlar212. Hâkimler, görevlerine başlamadan önce mahkeme önünde aşağıdaki yemi-
ni ederler:213 

“Görevimi tarafsız ve vicdanen yerine getireceğime ve müzakere gizliliğini ko-
ruyacağıma dair and içerim.” 

Hâkimler, yeminlerinin hemen ardından görev süresi esnasında ve sonrasında gö-
revlerinden çıkan yükümlülükleri, özellikle görev süresinin bitiminden sonra belirli 
işlerin üzerlerine alınması ve avantajların kabul edilmesinde haysiyetli ve ihtiyatlı 
207 Avrupa Birliği mahkemeleri hâkimleri ulusal hâkim statüsünde değildir, onun için mahkemede kendi ülke-
lerinin menfaatlerini güdemezler. Hâkimlerin bağımsızlığı, Adalet Divanı Statüsüne İlişkin Protokol ve Avrupa 
Toplulukların İmtiyaz ve Muafi yetlerine Dair Protokol ile sağlanmıştır.
208 ABİA md. 253.
209 ABİA md. 254.
210 Bkz. ayrıca Arıkan, 26.
211 Bkz. ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 3 II.
212 ADUT md. 2, GMUT md. 3.
213 Bkz. ABADS md. 2, 47; ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 5, ADUT md. 3; GMUT 4 § 1.
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olma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin bir taahhüdü üzerlerine aldıkları-
na dair bir açıklamaya törenle imza atarlar.214

 4. Kıdem Düzenleri
Hâkimlerin kıdemleri, mahkeme başkanı ve daire başkanları istisna olmak üzere 

fark gözetmeksizin hizmet sürelerine göre belirlenir. Kıdem sırası aynı hizmet süre-
sinde yaşa göre belirlenir. Görevinden ayrılıp, tekrar atanan hâkimler, o ana kadarki 
kıdemlerini muhafaza ederler215.

5. Hak ve Yükümlülükleri
Hâkimler yargı bağışıklığına sahiptirler216. Bu bağışıklık, görevlerinin bitimin-

den sonra da sözlü ve yazılı açıklamaları da dahil olmak üzere görevlerinde girişmiş 
oldukları eylemlerine ilişkin olarak tanınır. Fakat bu muafi yet Adalet Divanı genel 
kurul kararıyla kaldırabilir. Adalet Divanı, bu bağışıklığı genel kurul kararıyla kaldı-
rabilir. Adalet Divanı, bir Genel Mahkeme veya ihtisas mahkemesi hâkimine ilişkin 
olduğunda ilgili mahkemeyi dinledikten sonra karar verir217. O halde, Genel Mahke-
me ve ihtisas mahkemeleri, kendi hâkimlerinın muafi yetinin kaldırılması konusunda 
karar mercii olmayıp, yalnızca görüş sunabilirler. Bu görüş bağlayıcı değildir. Ancak 
onun alınması zaruridir218.

Muafi yetin kaldırılmasından sonra bir hâkime karşı cezaî bir tahkikat başlatılırsa, 
o hâkim, her üye devlette ancak o üye devletin yüksek mahkeme hâkimlerinın yargı-
lanmasına yetkili olan bir mahkeme önüne çıkartılabilir219.

Ayrıca hâkimler, Avrupa Birliği’nin görevlisi olarak Avrupa Birliği İmtiyaz ve 
Muafi yetlerine Dair Protokol’de düzenlenen imtiyaz ve muafi yetlerden faydalanır-
lar. Bu Protokolün 11-14 ve 17. maddeleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı hâkimleri, 
genel savcıları, başkâtibi ve raportör yardımcılarına uygulanır; hâkimlerin yargılama 
bağışıklıklarına ilişkin yukarıdaki güvenceler bundan etkilenmez220.

Hâkimlerin bağımsızlığı da güvence altına alınmıştır. Bu güvence, statülerini dü-
zenleyen hükümlerden de çıkmaktadır. Bu bağlamda üç temel usul hukuku kuralı 
önemli işlev görmektedir:

- Avrupa Birliği mahkemelerinin müzakereleri gizlidir, gizli kalır;

- Kararlar katılan hâkimlerin çoğunluğuyla alınır ve

- Alınan kararlara muhalefet şerhi eklenemez.
214 ABADS md. 4 III; ADUT md 3 § 2; GMUT md. 4 § 2. Bkz. Arıkan, s. 28.
215 Bkz. ADUT md. 6, GMUT md. 6.
216 ABADS md. 3 I.
217 ABADS md. 3 II.
218 GMUT md. 5.
219 ABADS md. 3 III.
220 ABADS md. 3 IV.
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Öte yandan, hâkimlere getirilen çalışma yasağı ve onların Adalet Divanı genel 
kurulunda oybirliğiyle alınacak bir kararla görevden uzaklaştırılması durumları-
nın hâkimlere yalnızca olumsuz sonuçlar getirdiği söylenemez. Ayrıca bunlarla 
hâkimlerin bağımsızlıkları da güvence altına alınmaktadır221.

Hâkimler, bu hakların yanında bir dizi yükümlülüklere tabi tutulmuşlardır. 
Hâkimler, ülkelerinin ulusal çıkarlarını değil, yalnızca ulusal kimliklerini temsil 
edebilirler. Hâkimler, ne politik bir görevi ve ne de idare içerisinde bir görevi yeri-
ne getirebilirler. Ayrıca ücretli veya ücretsiz hiçbir görevde bulunamazlar222. Fakat 
Konsey, istisnai şekilde bu yasaktan muafi yetler tanıyabilir.

 Adalet Divanı, bu bağlamda ortaya çıkabilecek sorunları çözer. Adalet Divanı, 
bir Genel Mahkeme veya ihtisas mahkemesi üyesine ilişkin olarak karar verdiğinde 
ilgili mahkemeyi dinledikten sonra karar verir223.

Hâkimler, Avrupa Birliği mahkemelerinin merkezinin bulunduğu yer olan 
Lüksemburg’da ikamet etmekle yükümlüdürler.

6. Davaya Bakmaktan Memnuniyeti, Çekinmesi ve Reddi
Hâkimler, daha önceden tarafl ardan birisinin yetkilisi, danışmanı veya avukatı 

olarak çalışmış veya bir mahkeme, soruşturma komisyonu üyesi olarak veya diğer 
bir sıfatla görevlendirilmiş oldukları bir dava konusunun neticelendirilmesine katı-
lamazlar224. 

 Eğer bir hâkim, belirli bir konunun karara bağlanmasında veya araştırılmasın-
da özel bir nedenden dolayı iştirak edemeyeceğini zannederse başkanı bilgilendirir. 
Başkan, bir hâkimin belirli bir konunun müzakere edilmesine veya karara bağlanma-
sına katılmasını özel bir nedenden dolayı yersiz görürse, onu bundan haberdar eder. 
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkan bir zorluğun giderilmesi mahkemeye 
bırakılmıştır.225

Yargılama tarafl arı, şahsında bağımsızlığını şüpheye koyan mesleki ve özel 
nedenler bulunduğunda ilgili hakimin tarafsız olamayacağı itirazında bulunabilir. 
Avrupa Birliği mahkemelerinin veya dairelerinden birisinin oluşumunun değiştiril-
mesine ilişkin talep, ne bir hâkimin tabiiyetiyle ne de kendisinin tabiiyetinde olan 
bir hâkimin Avrupa Birliği mahkemelerine veya dairelerinden birisine dahil olmadı-
ğıyla gerekçelendirilebilir.226 Karar mercilerin bir üyesinin tarafgirlik tehlikesine bir 
kolektif organın söz konusu olduğu itirazıyla karşı konulabilir227.
221 Bkz. Arat, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, s. 15.
222 ABADS md. 4 I-II.
223 Bkz. ABADS md. 4, 47, ADUT md. 3.
224 Bkz. ABADS md. 18 I. Bkz. Hackspiel, Protokoll Nr. 6 nach Art. 245 EG, Titel II Verfahren, Art. 18 Rn. 9; 
Arıkan, s. 29.
225 Bkz. ABADS md. 18 II ve III.
226 Bkz. ABADS md. 18 IV. Krş. Genel Mahkeme, verb. Rs. T-479 ve 559/93 (Bernardi), Slg. 1994, II-1115, 
Rn. 19.
227 Adalet Divanı, Rs. C-341/06 (Chronopost), Rn. 39.
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7. Görevlerinin Sona Ermesi
Bir hâkimin görevi, görev süresinin dolması, ölüm ve istifa ile sona erer. Bir 

hâkimin istifasında, istifa dilekçesi Konsey başkanına iletilmek üzere mahkeme baş-
kanına yöneltilir. Konsey Başkanının bilgilendirilmesiyle kadro boşalır. Ancak ilgili 
hâkim, istisnalar saklı kalmak üzere halefi  göreve başlayıncaya kadar görevinde ka-
lır.228

Bir hâkim, hâkim ve genel savcılarının oybirliğiyle aldıkları karara göre gerek-
li koşulları artık taşımaması veya görevinden kaynaklanan yükümlülüklerini artık 
yerine getirmemesi halinde Adalet Divanınca görevinden alınabilir veya emeklilik 
aylığı haklarından veya diğerlerinden ıskat edilebilir. Ancak Adalet Divanı, Genel 
Mahkeme ve ihtisas mahkemesi hâkimlerinın görevinden alınması söz konusu oldu-
ğunda ilgili mahkemelerden görüş almak zorundadır.

Bir hâkimin artık görevi için gerekli koşulları yerine getirip getirmediği veya bu 
görevden kaynaklanan yükümlülüklerini ifa edip edemediği hakkında bir kararın 
veya görüşün verilmesi gerekli olursa; ilgili mahkeme başkanı, hâkimi mahkeme 
önünde açıklama yapmak üzere çağırır; ilgili mahkeme, bu sırada kapalı oturumda 
toplanır. Başkâtip, oturuma katılmaz. 

Hakkında karar verilecek hâkim kararın alınmasına iştirak edemez. Başkâtip, 
Adalet Divanı kararını Avrupa Parlamentosu ve Komisyon başkanlarının bilgisine 
sunar ve ayrıca Konsey başkanına iletir. Eğer hâkim böyle bir kararla görevinden 
alınırsa; Konsey başkanının bilgilendirilmesiyle kadrosu boşalır229.

Bir hâkimin görevi süresinin dolmasından önce sona ererse, geri kalan görev 
süresi için kadro yeniden doldurulur230.

B. Genel Savcılar
Genel savcılık kurumu231, örneğini Fransız idarî yargısında yer alan “commisaire 

du gouvernement”den almıştır. Avrupa Birliği yargısının başlangıçtaki tek derece-
liğinden kaynaklanan mahsurların bu kurumla denkleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu 
işlev, Adalet Divanının münhasır yetkisine saklı tutulan davalarda hâlâ söz konusu-
dur.232

Genel savcılar, Adalet Divanı hâkimleri gibi bağımsızlığı konusunda tam güven 
veren ve kendi ülkelerinde en yüksek yargı görevlerinin yerine getirilmesi için gere-
ken şartları elde etmiş veya hukuk bilimi alanında görüşleriyle yeteneklerini kabul 
ettirmiş kişiler arasından üye devletlerce oybirliğiyle altı yıllığına atanırlar. Genel 
228 Bkz. ABADS md. 5, 47. Arıkan, s. 30.
229 Bkz. ADUT md. 4, GMUT md. 5.
230 Bkz. ABADS md. 7.
231 Bununla ilgili monografi k eser için bkz. Arıkan, s. 67-159.
232 Ceza mahkemelerinde savcılık kurumu hakkında değerlendirmeler için bkz. Türkiye Barolar Birliği, Bir 
Organ Olarak Savcılık.



-70-

savcılar, en fazla iki dönem için seçilebilirler. Adalet Divanı nezdinde sekiz genel 
savcı görev yapmaktadır. Genel savcılık kadroları, her üç yılda bir ve her defasında 
dört genel savcı kadrosu olmak üzere kısmen yenilenir233. Genel savcıların sayısı, 
Adalet Divanının talebi üzerine Konseyin oybirliğiyle alacağı bir kararla artırıla-
bilir (ABİA md. 252 I). Kurucu Antlaşmalara ekli 38 nolu Protokolde, Konseyin 
Adalet Divanının talep etmesi halinde genel savcı sayısını onbire çıkarabileceği dü-
zenlenmektedir. Bu artışın yapılıp yapılmayacağı veya ne zaman yapılacağı belir-
sizdir234. 38 nolu Protokol, böyle bir durum için sürekli genel savcılıklardan birinin 
Polonya’ya verileceğini öngörmektedir. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya 
ve İtalya hâlihazırda sürekli bir genel savcılık kadrosuna sahiptirler. Diğer yeni kad-
rolar ise mevcut rotasyon sistemine göre dağıtılmaktadır. 

Genel savcılar, Avrupa Birliği’nin menfaatlerini temsil eden kişiler değil, tıpkı 
hâkimler gibi Adalet Divanının üyesidirler235. Adalet Divanının karar merciine dahil 
olmasalar da, Adalet Divanına kurum olarak dahildirler. Dolayısıyla, hukukî konum-
ları bakımından Adalet Divanı hâkimleriyle eş değer tutulurlar. Yani hâkim benzeri 
bir statüye sahiptirler. Hâkimler ile benzer statüde bulunup aynı bağımsızlıktan ya-
rarlanırlar. Mütalaaların hazırlanması ve desteklenmesi için hâkim gibi ifade alma ve 
soru sorma yetkileri vardır. Hâkimlerin göreve başlamaları, muafi yetleri, yükümlü-
lükleri, görevlerinin sona ermesi ve görevden ayrılmaları hakkındaki hükümler ge-
nel savcılara uygulanır236. Genel savcılar da Adalet Divanının merkezinin bulunduğu 
Lüksemburg’da oturmakla yükümlüdürler237. Hâkimlerin davaya bakmaktan mem-
nuiyeti, çekinmesi ve reddi konularına ilişkin hususlar genel savcılara tatbik edilir238. 
Fakat genel savcının tarafgirliğine karşı korunma nispeten zayıftır. Çünkü ABADS 
18 (4). maddesinin aksi yorumundan tarafl arın genel savcı tarafsızlığının incelenme-
sini talep hakkına sahip olmadığı çıkmaktadır. Bunun dışında, genel bir savcı yar-
gılamada kolektif bir organın üyesi değildir. Diğer yandan mütaalaları, somut karar 
önerilerini içerse bile karar alınma bakımından bağlayıcı değildir. DocMorris dava-
sında, Genel Savcı Yves Bot’un yargılamaya katılımı tartışılmıştır239.  Olayda genel 
savcının, eczanesini ortak kızlarına devreden bir eczacıyla evli olduğuna ve bundan 
karardan birkaç gün önce haberdar olunduğuna dikkat çekilmiştir240. ABADS 18 (2). 
maddesinin genel geçerli hükmü, tarafsızlığa ilişkin somut dayanak noktaları, ger-
çek bir tarafsızlık için ne kadar yüksek koşullar aranacağından bağımsız olarak en 
azından bir incelemeyi gerektireceğini yakına koymaktadır. 

Genel savcıların görevleri, açık duruşmada yapılan sözlü yargılamanın sonunda 
tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde maddi olayı ve hukukî durumu özetleyici 

233 ABİA md. 253 I-II.
234 Hakenberg/Schilhan, ZfRV 2008, S. 104 (107).
235 Adalet Divanı, Emesa Sugar kararı, Slg. 2000, I-667.
236 Bkz. ABADS md. 8; ADUT md. 5.
237 ABADS md. 14.
238 ABADS md. 18.
239 Adalet Divanı, verb. Rs. C-171 ve 172/07 (DocMorris), EuZW 2009, 409.
240 Herrmann, EuZW 2009, 413.
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biçimde açıklamak ve buna ilişkin görüşlerini bildirmektedir241. Görüşleri, bir mah-
keme üyesinin bireysel, gerekçeli ve aleni açıklanan görüşü olarak yargı işlevinden 
sayılması gerekir; her ne kadar mahkemeyi bağlamazsa da, genellikle büyük etkisi 
vardır. İşlevi açısından bağımsız bir bilirkişi raporuyla karşılaştırılabilir ve hukukî 
sorulara ilişkin kararlarda mümkün olduğundan daha kapsamlı açıklamalar geti-
rir.242 Genel savcı mütalaaları duruşmanın tamamlanmasını sağlar243. Genel savcılar, 
önceleri mütalaalarını tüm olarak sözlü duruşmanın akabinde veya ayrı bir günde 
sunarlardı. Günümüzde ise, yalnızca çözüm önerilerinin sonuç kısmını sunmakta 
ve gerektiğinde kısaca gerekçelendirmektedirler. Mütalaanın tam içeriği sonradan 
hâkimlere iletilmektedir.

Genel savcı mütalaaları, Adalet Divanına hukuka uyulmasını sağlama  görevinde 
yardım etme amacını güder. Mütalaa, yargı ve öğreti tarafından ortaya atılan sorulara 
detaylı bir gerekçelendirme ve görüş bildirme suretiyle hükme bağlanması gereken 
maddi ve hukukî soruların kapsamlı, fakat bağlayıcı olmayan bir ön incelemesini 
sunar. Bundan başka, Adalet Divanının çok az gerekçelendirilen ve sıklıkla çürütü-
lemez ifadeler içeren kararlarının anlaşılmasına katkı yapar. Mütalaalar, karar me-
tinleriyle birlikte yayımlanır.

Mütalaalar, tarafl ar arasındaki müzakerenin dışında kalır ve yargılama maka-
mının danışması aşamasını açar. Yargılamaya katılanların veya dinlenilme hakkına 
sahip olanların bir genel savcı mütalaasına görüş sunması, ne ABADS ve usul tü-
züklerinden ne de Avrupa Birliği hukukunun genel ilkelerinden çıkmaktadır. Ayrıca 
böyle bir talep, mahkeme içi önemli zorluklara rastlayabilir ve zaten kısa olmayan 
yargılama süresini uzatır. Bu nedenle hukukî dinlenilme hakkına bir aykırılık görü-
lemez. Çünkü Adalet Divanı, re’sen veya genel savcının önerisine istinaden veyahut 
katılanların talebi üzerine de duruşmayı tekrar açabilir244.

Adalet Divanı, davayı karara bağlamadan önce genel savcı mütalaası almak zo-
rundadır. Fakat ABADS gereğince genel savcının iştirakinin gerekli olduğu dava-
larda mütalaasından vazgeçilebileceğine ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir245. 
Buna göre Adalet Divanı, dava, yeni bir hukukî soru ortaya atmıyorsa, genel savcıyı 
dinledikten sonra maddi konu üzerinde mütalaa almadan karar verebilir. Bu imkân, 
Adalet Divanına kaynaklarını esnek ve dolayısıyla mümkün olduğu kadar etkili şe-
kilde kullanması için daha çok özgürlük vermektedir. Ancak bu düzenleme, daha 
kendi içerisinde başarısızlığa uğramıştır. Lafzına göre asla uygulamaya gelemez; 
çünkü hemen hemen her yargılama yeni hukukî sorunları ve soruları ortaya atmak-
tadır. Burada istenilen biraz farklıdır. Geliştirilen ilkelerin basitçe uygulanması veya 
ikincil bir hukuk tasarrufunun yerleşik içtihatların arka planında rutin yorumu, ge-

241 ABİA md. 252 II.
242 Genel savcıların Avrupa Birliği hukukunun gelişimine katkıları için bkz. örneğin Arıkan, s. 126-159. 
243 ABADS md. 18; ADUT md. 59.
244 ADUT md. 61.
245 ABADS md. 20 V.



-72-

nel savcının tartışma götürmeyen bir raporunu gerektirmez. Bu yüzden, gelecekte 
sadece önemli soruların karara bağlanması gereken olaylarda mütalaa alınmalıdır. 
Ancak bu durumun, Statüde çok açık bir şekilde de ifade edilmesi gerekir. Ayrıca, 
genel savcının katılımına ilişkin karar verildiği davalar eleştirilmeye değerdir. Genel 
savcının sadece dinlenilme hakkı vardır. Bu, genel savcının koşullar altında iradesi 
ilafına davadan dışlanabilmesi anlamına gelir. Bunun için kendisinin onayı gerekli 
olmalıdır. 

Genel Mahkemenin Adalet Divanı karşısında önemli diğer bir farkı, genel savcı-
lık kurumu bakımından oluşmaktadır. Genel Mahkemenin (o zamanki adıyla İlk De-
rece Mahkemesinin) Kuruluş Kararında, Genel Mahkeme nezdinde sürekli bir genel 
savcılık makamının ihdas edilmesi yer almamıştır. Kararın 2. maddesi gereğince 
hâkimler, genel savcı faaliyetini yerine getirmekle görevlendirilebilmekteydi. Genel 
Mahkemeye daimi genel savcılar vasıtasıyla destek verilmesi önerisi şimdiye kadar 
kabul görmemiştir. Nitekim Genel Mahkeme, hala daimi genel savcılara sahip de-
ğildir. Ancak genel savcılık müessesinin kurulması, Genel Mahkemenin genişleyen 
yetkileri karşısında ve her şeyden önce baktığı anayasa hukuku ihtilafl arı için uygun 
olurdu. ABADS 49. maddesine göre, genel savcı faaliyetlerinin yerine getirilmesi 
için mahkeme hâkimleri görevlendirilebilir. Bir davada genel savcılık faaliyetiyle 
görevlendirilen hâkim, Genel Mahkemeyi görevlerini yerine getirmesinde destek-
lemek için belirli davalara ilişkin görüşlerini aleni olarak tam tarafsızlık ve bağım-
sızlık içinde sunar ve o davanın karara bağlanmasına katılamaz. Böyle davaların 
belirlenme kriterleri ve genel savcıların görevlendirilmesinin ayrıntıları GMUT’a 
bırakılmıştır. GMUT 17-19. maddelerinde, bir hâkimin hangi durumlarda ve hangi 
koşullarda bir genel savcı olarak görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. Buna göre, 
genel kurul olarak toplanan Genel Mahkemede başkan tarafından görevlendirilen 
genel savcının katılımı zorunlu iken, dairelerde toplanan Genel Mahkeme bir genel 
savcı tarafından desteklenebilir; yeter ki ilgili dairenin görüşüne göre hukukî zorlu-
ğun veya davanın maddi karmaşık yapısı bunu gerektirsin. Belirli bir dava için bir 
genel savcının görevlendirilmesine ilişkin karar, davaya yetkili olan dairenin talebi 
üzerine Genel Mahkemenin genel kurulu tarafından alınır. Genel Mahkeme Baş-
kanı, bu davada bir genel savcının faaliyetini yerine getirecek hâkimi belirler. Bir 
hâkimin genel savcılığa gönderilmesinde iki tarafı keskin bir durum hasıl olmakta-
dır: Bir yandan kapsamlı bir karar önerisi sunmak için ilgili hukukî ihtilafın maddi 
ve hukukî sorularıyla ayrıntılı şekilde uğraşmak zorunda olup, diğer yandan bunun 
altında diğer raportör faaliyetleri halel görmektedir. Genel Mahkeme, başlangıçta 
yapılan girişimlerden kaynaklanmış örgütsel zorluklar nedeniyle bugün artık bu gö-
revlendirmeyi tercih etmemektedir.
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V. Yetkililerin, Danışmanların ve Avukatların Hak ve Yükümlülükleri
Bir Avrupa Birliği mahkemesinin veya ondan hukukî yardım isteyen bir mahke-

menin önüne çıkan yetkililer, danışmanlar ve avukatlar, dava konusuna veya taraf-
lara ilişkin sözlü ve yazılı açıklamaları yüzünden yargısal takibe tutulamazlar. Yet-
kililer, danışmanlar ve avukatlar ayrıca aşağıdaki imtiyaz ve kolaylıklardan istifade 
ederler246:

- Yargılamaya ilişkin layiha ve vesikalar tetkik edilemez ve müsadere edilemez. 
İhtilaf durumunda bu tarzdaki layiha ve vesikaları gümrük ve polis memurlarınca 
mühürlenebilir. Bunlar, vakit geçirilmeden mahkemeye iletilir ve bâşkatibin ve 
katılanların huzurunda incelenir.

- Yetkililer, danışmanlar ve avukatlar, görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli 
olan yabancı ödeme araçlarının verilmesini talep etme hakkına sahiptirler.

- Görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan seyahatlerde hiçbir kısıtlamaya 
tabi tutulamazlar.

Yukarıda belirtilen avantajlar hak sahiplerine ancak sıfatlarını ispat ettiklerinde 
fayda sağlar247; bu ispatı

- yetkililer, müvekkili tarafından düzenlenen bir belgeyle yerine getirirler; müvek-
killeri, zaman kaybetmeden bu belgenin bir suretini bâşkatibe iletir;

- danışmanlar ve avukatlar ise, başkâtip tarafından imzalanan bir kimlikle yerine 
getirirler. Bu kimliğin geçerliliği belirli bir süreyle sınırlıdır. Geçerlilik, yargıla-
manın süresine göre uzatılabilir ve kısaltılabilir.

 Yukarıda belirtilen avantajlar, yalnızca yargılamanın muntazam devamı menfaa-
tine olmak üzere verilir. Yargılama makamı, düşüncesine göre yargılamanın devamı 
bu suretle zedelenmediğinde yargılama bağışıklığını kaldırabilir248.

Yargılama makamı, bir danışmanın veya avukatın bir hâkimin, bir genel savcının 
veya bâşkatibin karşısında yapmış olduğu davranışının mahkemenin onuruyla veya 
düzenli bir yargının gerekleriyle bağdaşmadığı ya da bir danışmanın veya avukatın 
yetkilerini istismar ettiği düşüncesinde ise, ilgiliyi durumdan haberdar eder. Yargı-
lama makamı, ilginin tabi olduğu yetkili kurumları haberdar ederse, bu kurumlara 
yöneltilen yazının bir kopyasını ilgiliye verir. 

Aynı sebeplerden dolayı yargılama makamı, ilgilinin kendisini dinledikten sonra 
onu her zaman yargılamanın dışında bırakabilir. Karar derhal uygulanabilir. Baş-
kan, bir kayyumun veya avukatın yargılamanın dışında bırakılması durumunda ilgili 
tarafa diğer bir kayyumun veya avukatın bulunması için bir süre verir. Bu sürenin 
246 ADUT md. 32, GMUT md. 38.
247 ADUT md. 33, GMUT md. 39.
248 ADUT md. 34; GMUT md. 40.
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sona ermesine kadar yargılama durur. Bu maddenin uygulanmasında alınan kararlar 
tekrar kaldırılabilir249.

Bu bölümün hükümleri, ABADS 19. maddesi gereğince mahkeme önüne çıkma-
ya yetkisi olan üniversite profesörlerine uygun şekilde tatbik edilir250.

VI. Avrupa Birliği Mahkemelerinin İç Örgütlenmesi
Avrupa Birliği mahkemelerinin faaliyetleri değişik birimler tarafından yerine ge-

tirilmektedir. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.

A. Başkanlar
1. Mahkeme Başkanı251

Hâkimler, hâkim kadrolarının doldurulmasının hemen ardından kendi araların-
dan üç yıllığına bir mahkeme başkanı seçerler. Başkanın görev süresi olağan süre-
sinden önce sona ererse, geri kalan zaman için makam yeniden doldurulur. Adalet 
Divanı ve Genel Mahkeme başkanlıkları seçimleri gizlidir. Oyların salt çoğunluğunu 
alan hâkim başkan olarak seçilir. Hâkimlerden hiçbirisi salt çoğunluğa ulaşamazsa, 
ikinci bir seçim turu yapılır. Bu durumda oyların çoğunluğunu alan aday seçilir. Oy-
ların eşitliği halinde en yaşlısı seçilmiş sayılır.

Hâkimler, Kamu Hizmet Mahkemesi başkanını kendi aralarından üç yıllık bir 
süre için seçerler. Yeniden seçilmek mümkündür252. 

Adalet Divanı ve Genel Mahkeme başkanları, mahkemelerin yargısal ve idarî fa-
aliyetlerini yönetir, oturum ve müzakerelere başkanlık ederler. Mahkeme başkanları, 
istisnai şekilde karar merciinde yer almaları durumunda onun başkanlığını yürütür-
ler. Ayrıca mahkemenin genel idaresi için de yetkilidirler253.

Başkan veya vekili tarafından alınan önlem geçici bir karar teşkil eder ve mahke-
menin esas yargılamada vereceği karara halel getirmez254.

Kamu Hizmet Mahkemesi başkanı, genel kurul ve beş hâkimli dairelere başkan-
lık eder. Kamu Hizmet Mahkemesi başkanı, üç hâkimli bir daire kendisinin maiyeti-
ne verildiğinde bu daireye başkanlık eder255.

Mahkeme başkanı hazır bulunmaz veya mazereti olur veyahut makamı boşalır 
ise; başkanın görevleri usul Tüzüklerinde belirlenen kıdem sırası uyarınca bir daire 
başkanı veya bir hâkim tarafından yerine getirilir256.
249 ADUT md. 35; GMUT md. 41.
250 ADUT md. 36; GMUT md. 42.
251 Bkz. ADUT md. 7-8, 11; GMUT md. 7-9.
252 ABADS Ek Protokol md. 4 I.
253 Bkz. ADUT md. 8, GMUT md. 8.
254 ABADS md. II-III.
255 ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 4 III.
256 ADUT md. 11; GMUT md. 9.



-75-

2. Daire Başkanları257

Adalet Divanı ve Genel Mahkeme hâkimleri, kendi aralarından üç ve beş hâkimli 
dairelerin başkanlarını seçerler. Üç ve beş hâkimli dairelerin başkanları her defasında 
üç yıllığına seçilirler. Bir defaya mahsus olmak üzere yeniden seçilmek mümkündür. 
Kamu Hizmeti Mahkemesinin 3 hâkimli dairelerinin başkanları da üç yıllığına seçilirler. 

Daire başkanlarının seçimi mahkeme başkanlarının seçimine ilişkin usule258 göre 
yapılır. Bir kereye mahsus olmak üzere yeniden seçilmek mümkündür.259 Bir daire 
başkanının görev süresi normal süresinden önce biterse, makam geri kalan zaman 
için yeniden doldurulur. Seçimlerin sonucu Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde ya-
yımlanır.

Daire başkanları, dairelerin karar vermeye yetkili olduğu davalarda mahkeme 
başkanın yetkilerini kullanırlar.

 Eğer bir daire başkanı hazır bulunmaz veya engel hali olur veyahut kadrosu 
boşalırsa; daire başkanlığı, usul tüzüklerinde belirlenen kıdem sırasına göre bir daire 
hâkimi tarafından yürütülür.

B. Adalet Divanı Genel Başsavcısı
Adalet Divanı, yılda bir kez olmak üzere genel savcılardan birisini genel başsavcı 

olarak seçer. Adalet Divanı Başkanına ilişkin hükümler uygun şekilde tatbik edilir. 

Davaların genel savcılara dağıtılması ve mahkeme kararlarının incelenmesi öne-
rileri genel başsavcının görevleri arasında yer alır. Genel savcının yokluğu veya ma-
zeret durumu için gerekli önlemleri alır.260

C. Karar Mercileri
Avrupa Birliği mahkemeleri, yargının üç örgütsel birimi olup, her birinde münfe-

rit karar mercileri bulunmaktadır. Her üç yargılama makamı, kararlarını kural olarak 
genel kurul ve dairelerde alabilirler.

1. Genel İşbölümü Rejimi261

Mahkemelerin genişlemesi nedeniyle genel kurulda kararların alınması aşırı de-
recede zorlaşmıştır. Üye devlet başına bir hâkim gönderilmesi esasının benimsen-
mesinin olumsuz sonuçları, dairelerin yeniden düzenlemesi suretiyle örgütsel olarak 
önlenmeye çalışılmıştır. Öyle ki mahkemeler, artık daireler içinde faaliyette bulu-
nup, sadece istisnai durumlarda tüm hâkimlerin katıldığı genel kurulda toplanırlar.262 
Yani, genişleyen mahkemelerin genel kurul kararları, artık kural olmayıp istisnadır.
257 ABADS md. 16, 50; ADUT md. 10; GMUT md. 15-16.
258 Bkz. ABADS md. 4 III.
259 Bkz. ABADS md. 16 I.
260 Bkz. ADUT md. 10 § 2.
261 Bkz. ADUT md. 11 a., GMUT md. 14.
262 ABİA md. 251.
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Adalet Divanı, genel olarak daireler içinde veya büyük daire şeklinde toplanır263. 
Adalet Divanı, üç veya beş hâkimli dairelerde çalışması kural olup264, yargılamaya 
katılan bir üye devletin veya yargılamaya katılan bir Avrupa Birliği organının ta-
lep etmesi halinde büyük daire olarak toplanır.265 Dolayısıyla Adalet Divanı ifadesi, 
ADUT 44. maddenin  § 3 uyarınca bir karar merciine gönderilmiş olan davalar için 
bu karar merciini (yani yetkili karar merciini) belirtir266.

Genel Mahkeme de, kurul mahkeme olarak çalışmalarını dairelere bölünerek ye-
rine getirir. Nitekim Genel Mahkeme, yargısal faaliyetlerini yerine getirirken kural 
olarak üç veya beş hâkimli dairelerde toplanır267. Bununla birlikte, Usul Tüzüğünde 
tespit edilen belirli durumlarda genel kurul, büyük daire veya tek hâkimli olarak da 
toplanabilir268.

Kamu Hizmeti Mahkemesi, üç hâkimli dairelerde faaliyete bulunup, Usul Tüzü-
ğünde belirlenen durumlarda genel kurul, beş hâkimli daire veya tek hâkimli olarak 
toplanabilir269. 

 Avrupa Birliği yargısında belirli bir davanın hangi hâkimler tarafından bakılaca-
ğına dair soyut bir düzenleme söz konusu değildir270. Mahkemeler, davaların daire-
lere tevzi edilmesine ilişkin bazı ölçütler koymuşlardır. Fakat davaların dairelere ve 
raportörlere tevzi edilmesi şimdiye kadar özel alanlara göre yapılmamıştır. Böylece 
hâkimlerin bir raportör olarak uzmanlaşması engellenmekte ve ayrıca farklı hukuk 
düzenlerinin düşüncelerinin içtihada yansımasının güvence altına alınması sağlan-
maktadır. Fakat daha sonra Nis Antlaşmasıyla yargı düzeninin reform yapılmasıyla 
vakıa mercilerinin ihtisaslaşması sağlanabilmiştir.

263 Üç ve beş hâkimli dairelere görev dağılımı şu usulde gerçekleşir: ADUT md. 9 § 2’ye göre, Adalet Divanı 
başkanı, dava dilekçesinin gelmesinden hemen sonra davayı delillerin sunulması için üç hâkimli bir daireye 
tevzi etmektedir ve tevzi edilen dairedeki hâkimlerden birini raportör olarak belirler. Maddi alanlara göre belirli 
bir tevzi yapılması söz konusu değildir; böylece her hâkim farklı davalar için raportörlüğe görevlendirilebilir. 
Buna ilişkin olarak, yargılama dili, maddi konu, iş yükü veya davanın ilgili olduğu ulusal hukuk düzeni 
gözetilebilir. Bunu müteakip yazılı yargılamaya geçilir. Burada raportör, hukukî durumu değerlendirdiği ve 
Adalet Divanının diğer yargılama süreci hakkında genel savcının dinlenilmesinden sonra onun temelinde karar 
verdiği bir ön rapor sunar. Ön rapor, ADUT md. 44 § 2 gereğince bunun ötesinde dava tevzi edilmiş olan karar 
merciine öneriler içermektedir. Ondan sonra Adalet Divanı, davayı m. 44 § 3 Usul Tüzüğü gereğince üç veya 
beş hâkimli bir daireye tevzi eder. Fakat, dava tarafl arın davanın büyük dairede görülmesi talebi olduğunda 
veya ABADS md. 16 IV ve V’ye göre genel kurul tarafından görülmesi gerekli bir dava derdest olduğunda üç 
veya beş hâkimli dairelere tevzi yapılması mümkün değildir. ADUT md. 44 § 4 göre bir dava tevzi edilmiş olan 
bir karar mercii, yargılamanın her aşamasında onu Adalet Divanına iade edebilir; ki o böylelikle davayı daha 
büyük bir karar merciine tevzi edebilsin.
264 Bkz. ABADS md. 16.
265 Bkz. ABADS m. 16 III.
266 Bkz. ADUT md. 9 § 3.
267 Bkz. ABADS md. 50.
268 Bkz. ABADS md. 50.
269 Bkz. ABADS 1 no’lu EK Protokol md. 4 II.
270 Bunun tabii (yasal) hâkim ilkesine aykırı olduğu yönünde itirazlar yapılmıştır.
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2. Daireler
Adalet Divanı, hâlihazırda altı daireye sahiptir. Dairelere hâkimlerin dağıtılması, 

Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanır271. Hâkimler basit çoğunlukla karar al-
dıklarından, dairelerin tekli hâkim sayısıyla toplanması gerekli olmaktadır. Bu yüz-
den daireler, hâkimlerin tekli sayıyla oluşturulmaktadır. Birinci ve ikinci dairelerde 
beş hâkimli daireler söz konusu olup, her birinde toplam yedi hâkim görev yapar. 
Buna karşılık, üçüncü, dördüncü ve beşinci dairelerde üç hâkimden müteşekkil olup, 
her birinde toplam dört hâkim görev yapar272. Beş ve üç hâkimli daireler, her dava 
için daire başkanı, raportör beş veya üç hâkim sayısına ulaşılması için gerekli olan 
hâkim sayısıyla doldurulur273.

Daha önceden mevcut olan yedi hâkimli daireler, Nis Antlaşmasıyla getirilen 
değişikle ortadan kaldırılmıştır. Buna karşılık, büyük dairenin kurulması yeni bir 
durumdur. Büyük daire, on üç hâkimle doldurulur. Büyük daire, Adalet Divanı baş-
kanının yanı sıra beş hâkimli dairelerin başkanları274 ve Usul Tüzüğü çerçevesinde 
atanan diğer hâkimlerden oluşmaktadır275.

Hâkim kadrolarının kısmi olarak yeniden doldurulmasının yapıldığı bir yılın 
başından itibaren yeniden doldurulmanın fi ili olarak yapılıncaya kadar büyük da-
ireye tevzi edilen davalarda iki yedek hâkim müzakerelere katılır. Listede büyük 
dairenin davadaki oluşumu için sonuncu olarak belirlenen hâkimden hemen son-
ra gösterilen iki hâkim, yedek hâkim olarak vazife görür. Yedek hâkimler, liste-
nin sıra düzeninde davanın karara bağlanmasına icabı halinde iştirak edemeyen 
hâkimlerin yerine geçer276. 

Genel Mahkeme, üç veya beş hâkimli dairelerde toplanır. Genel Mahkemenin 
hâlihazırda beş dairesi vardır. Nis Antlaşmasından itibaren büyük daire olarak da 
toplanabilmektedir. Dairelerin doldurulması ve davaların onlara tevzi edilmesi Usul 
Tüzüğüne göre belirlenir. Genel Mahkeme, Usul Tüzüğünde tespit edilen bazı du-
rumlarda genel kurul veya tek hâkimli olarak toplanabilir. Usul Tüzüğü, kendi için-
de düzenlenen durumlar ve koşullar altında Genel Mahkemenin büyük daire olarak 
toplanmasını da öngörebilir277.

Hâkimlerin ve davaların Kamu Hizmeti Mahkemesi dairelerine dağıtılmasına 
ilişkin ölçütler düzenlenir. Bununla ilgili olarak alınan karar, Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesinde yayımlanır.

271 Bkz. ADUT md. 9.
272 Bkz. ABADS md. 16 I.
273 Dairelere hâkimlerin atanması esasları için bkz. ADUT md. 11c.
274 Büyük dairede beş hâkimli daire başkanlarına yer verilmesi içtihadın tutarlılığını sağlamaya yönelik bir 
girişimdir.
275 Bkz. ABADS md. 16. Büyük daireye hâkimlerin atanması esasları için bkz. ADUT md. 11b.
276 Bkz. ADUT md. 11b III.
277 ABADS md. 50.



-78-

3. Genel Kurul
Genel kurul, mahkemenin tüm üyelerini (yani tüm hâkim ve genel savcıları) içe-

rir. Adalet Divanı, ABADS’nin öngörmesi halinde genel kurul olarak toplanır278. Buna 
ilişkin hüküm, ABADS 16. maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre Adalet Divanı, 
ABİA 260. maddesinin 2. fıkrası, 281. maddesinin 2. fıkrasının, 247. maddesine veya 
286. maddesinin 5. fıkrasına göre bir hukukî konuya baktığında genel kurul olarak top-
lanır. Adalet Divanı, örneğin Avrupa Birliği organlarının üyelerine karşı disiplin ön-
lemleri uygulanması ve özellikle de Kamu Denetçisinin (Ombudsmanın), Komisyon 
ve Sayıştay üyelerinin görevlerinden el çektirilmesi söz konusu olduğunda genel kurul 
olarak toplanır. Potansiyel olarak soruşturulması zahmetli olan bu tür yargılamaların 
genel kurula aktarılmasının anlamlı olup olmadığı tereddüde açıktır. Ne var ki, Adalet 
Divanı böyle durumlarda özel bir meşruluk baskısı altında kalmaktadır; çünkü burada 
ilgili makamı dolduran kişiyle sürekli şekilde bağlanan ulusal itibar/saygınlık söz ko-
nusu olmaktadır. Dolayısıyla bu çözüm, her şeyden önce günlük randevu planında bu-
lunmayan istisnai bir durum olduğundan kabul edilebilir görünmektedir. Ayrıca Adalet 
Divanı, baktığı bir dava konusunun (alışılagelmemiş) bir öneme sahip olduğu kanısına 
varırsa, genel savcıyı dinledikten sonra dava konusunun genel kurula havale edilmesine 
karar verebilir. Gerçi “mutat dışı önem” çok belirsiz bir hukuki kavramdır. Fakat anaya-
sa hukuku ihtilafl arı için “geniş ele alma ölçütleri” olağandışı değildir. Adalet Divanının 
bunun için anlamlı bir yorum bulacağına güvenilmelidir. Genel kurul kararı, kuşkusuz 
istisnai bir durum olmalıdır. Bu durum, hantal bir Birlik adaletinin alternatifi  karşısında 
özellikle büyük dairenin önemli hukuk alanlarının dikkate alınmasını geniş şekilde gü-
vence altına aldığı için hoş görülebilir.

Bir dava, hukukî zorluğu veya davanın önemi veyahut özel koşulları haklı kıldığı 
takdirde Genel Mahkeme genel kuruluna, büyük daireye veya diğer bir hâkim sayı-
sından oluşan bir daireye gönderilebilir. Genel kurul şeklinde toplanan Genel Mah-
keme, mahkeme başkanı tarafından belirlenen bir genel savcı tarafından desteklenir.

Bir dava, ortaya atılan hukukî soruların zorluğu, davanın önemi veya özel ko-
şullar haklı kıldığı takdirde Kamu Hizmeti Mahkemesinin genel kuruluna veya beş 
hâkimle toplanan daireye gönderilebilir. Gönderme kararı, davaya bakan dairenin 
veya mahkemenin bir üyesinin önerisi üzerine genel kurul olarak toplanan mahkeme 
tarafından alınır. Gönderme kararı yargılamanın her aşamasında verilebilir.

Kamu Hizmet Mahkemesi genel kurulunun yetkileri ve karar alma nisabı ile daire-
lerin doldurulması ve davaların onlara tevzi edilmesi Usul Tüzüğüne göre belirlenir279. 

4. Tek Hâkimli Karar Mercii
Avrupa Birliği yargısında tek hâkimli karar mercii Genel Mahkeme ve Kamu 

Hizmet Mahkemesi için öngörülmüş olup Adalet Divanı için söz konusu değildir.

278 ABİA md. 251, ABADS md. 16 III, IV ve V.
279 ABADS 1 no’lu Ek Protokol md. 4 IV.
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Genel Mahkemede üç hâkimli bir daireye tevzi edilen aşağıdaki davalar, ortaya 
atılan olayın ve hukukî konuların zorluğunun bulunmaması, davanın sınırlı öneme 
sahip olması ve buna elverişli diğer özel durumların bulunmaması nedeniyle veya 
GMUT 50. maddesi çerçevesinde havale edildiği takdirde raportör tarafından tek 
hâkim olarak karara bağlanabilir280: 

- ABİA 270. maddesi nedeniyle açılmış olan davalar;

- ABİA 263 (4). maddesi, 265. maddesinin 3. fıkrası ve 268. maddesi nedeniyle 
açılmış olan ve yalnızca, yerleşik bir içtihatla daha önceden açıklığa kavuştu-
rulan veya aynı konusu olan ve onlardan birisinin daha önceden hukuken kesin 
şekilde karar verilmiş bir davalar serisine giren soruları ortaya atan davalar; 

- ABİA 272. maddesi gereğince açılmış olan davalar.

Tek hâkime havale edilme şu davalarda mümkün değildir:

a) Genel geçerliliği olan tasarrufl arın hukuka uygunluğuna ilişkin sorular ortaya 
atan davalar;

b) Aşağıda belirtilen kuralların uygulanmasına ilişkin davalar:

- Rekabet kurallarının veya teşebbüs birleşmelerinin kontrollerine ilişkin kurallar,

- Devlet yardımlarına ilişkin kurallar,

- Ticari korunma önlemlerine ilişkin kurallar,

- Aynı konusu olan ve onlardan birinin daha önceden hukuken kesin şekilde karar 
verilmiş olan davaların serisine giren davalar istisna olmak üzere ortak tarım 
piyasası düzenlerine ilişkin kurallar.

c) GMUT 130. maddesinin § 1’de belirtilen davalar.

Tek hâkim, bu aktarma koşullarının artık yerine getirilmediğini düşündüğünde 
davayı daireye geri gönderir. Karara bağlanması için bir hâkime aktarılmış veya tev-
zi edilmiş olan davalarda ilgili hâkim, GMUT 105 ve 106. maddelerinde belirtilen 
yetkiler istisna olmak üzere başkanın yetkilerini kullanır.

Kamu Hizmet Mahkemesinin üç hâkimle toplanan bir daireye tevzi edilen da-
valar, ortaya atılan maddi ve hukukî soruların zorluğunun bulunmaması, davanın 
sınırlı önemi ve diğer özel koşulların bulunmaması nedeniyle uygun olduğu takdir-
de raportör tarafından tek hâkim olarak karara bağlanabilir. Tek hâkime gönderme, 
genel geçerli işlemlerin hukuka uygunluk sorularını ortaya atan davalarda mümkün 
değildir. Gönderme kararı, davanın görüldüğü daire tarafından tarafl arın dinlenil-
mesinin ardından oybirliğiyle alınır. Yargılamanın her aşamasında verilebilir. Eğer 
280 GMUT md. 14.
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davanın gönderilmiş olduğu hâkim hazır bulunmaz veya engel hali olursa, başkan, 
onun yerine geçecek diğer bir hâkimi belirler. Tek hâkim, koşulların artık yerine ge-
tirilmediğini esas aldığında davayı daireye geri gönderir. Hâkim, kendisi tarafından 
karara bağlanmış davalarda başkanına ait yetkilerini kullanır281.

D. Çalışma Usulleri
1. Davanın Tevzi Edilmesi ve Raportörün Belirlenmesi
Mahkeme başkanları, dava dilekçesinin gelmesinin ardından davayı delil incele-

mesi yapılması için bir daireye havale eder282 raportörü belirler ve ayrıca raportörlük 
için bir daire hâkimini görevlendirir. Raportör hâkim, ön raporu, oturum raporunu ve 
nihai kararı hazırlar. Bunu müteakip Genel Başsavcı, Adalet Divanı nezdinde açılan 
davalara bir genel savcı görevlendirir.

2. Oturumların Tarihi ve Yeri  
Mahkeme başkanları, büyük daire ve genel kurul oturumlarının, üç veya beş 

hâkimli daire başkanları ise daire oturumlarının tarihlerini belirlerler. Karar mercii, 
münferit oturumlarını mahkeme merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde de 
yapabilir283.

3. Toplantı ve Karar Nisabı
Mahkemeler, hâkimlerin tekli sayısıyla toplanıp katılan hâkimlerin salt çoğunlu-

ğuyla karar verirler. Üç veya beş hâkimli daire kararları ancak üç hâkimin hazır bu-
lunması halinde alınabilir. Büyük daire kararları, dokuz hâkimin hazır bulunmasını 
gerektirir. Adalet Divanı ve Genel Mahkeme genel kurulu tarafından alınan kararlar 
ise on beş hâkimin hazır bulunmasına bağlıdır284.

Karar mercilerinin toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumlarında usul 
tüzüklerinde düzenlenen çerçevede hâkimlerin kıdem sırasına göre doldurulmaya 
gidilir.

Üç veya beş hâkimli bir daireye üçten veya beşten fazla hâkim verilmişse; daire 
başkanı, davanın karara bağlanmasına katılacak hâkimleri belirler.

Davanın karara bağlanması için kendisine havale edilen veya tevzi edilen bir 
hâkim hazır bulunmaz veya engeli olursa; mahkeme başkanı, onun yerine geçecek 
diğer bir hâkimi belirler.

4. Müzakereler
Mahkemelerin müzakereleri aleni değildir. Müzakereye, yalnızca sözlü yargıla-

mada hazır bulunmuş olan hâkimler ve gerektiğinde dava konusuyla görevlendi-

281 HMUT md. 14.
282 ADUT md. 9 § 2, GMUT md. 13 § 1.
283 Bkz. ADUT md. 25.
284 ABADS md. 17.
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rilmiş olan raportör yardımcıları katılabilirler. Müzakereye katılan her hâkim, gö-
rüşünü açıklayıp gerekçelendirir. Bir hâkimin istemi üzerine her konu, oylamaya 
gelmeden önce söz konusu hâkim tarafından arzu edilen bir dilde kaleme alınır ve 
mahkemeye yazılı şekilde iletilir. Hâkimlerin çoğunluğunun nihai görüşmeden sonra 
uzlaşmış oldukları düşünce, mahkeme kararı için esastır. Hâkimler, kıdem sıralama-
sının tersinden oylama yaparlar. Mahkeme, konuların içeriği, ele alınması ve sıra-
lamasına veya bir oylamanın yapılmasına ilişkin görüş farklılıklarını hükme bağlar. 
Genel savcılar, Adalet Divanının idarî konulara ilişkin toplantılarına oylarıyla katı-
lırlar. Başkâtipler, mahkemelerin aksine karar vermediği sürece hazır bulunur. Eğer 
mahkeme başkâtibin yokluğunda toplanırsa, gerekli bir zabıt tutanağı derece sıra-
lamasında en düşük hâkim tarafından tanzim edilir. Zabıt tutanağı başkan ve ilgili 
hâkimler tarafından imzalanır285.

5. Tatiller 
Avrupa Birliği mahkemeleri, görevini sürekli yerine getirir. Mahkeme tatillerinin 

süresi, Adalet Divanınca hizmet gerekleri dikkate alınarak belirlenir286. Adalet Di-
vanının özel bir kararı saklı kalmak üzere mahkeme tatilleri şöyle belirlenmektedir:

- 18 Aralıktan 10 Ocağa kadar;

- Paskalya öncesindeki pazar gününden paskalya sonrasındaki ikinci pazar gününe 
kadar;

- 15 Temmuzdan 15 Eylüle kadar.

Başkanlık görevi, mahkeme merkezindeki mahkeme tatilleri sırasında şu şekilde 
yerine getirilmektedir: Başkan, başkâtip ile bağlantıda kalır veya bir daire başkanını 
veya diğer bir hâkimi vekili olarak atama yapar. Başkan, acil durumlarda mahkeme 
tatilleri sırasında hâkim ve genel savcıları göreve çağırabilir. Mahkemeler, merkez-
lerinin bulunduğu yerde geçerli olan yasal tatil günlerine uyarlar. Hâkim ve genel 
savcılara mazeretli durumlarda izin verebilirler287.

6. Dil
a. Dil Konusunun Düzenlenmesi 
Avrupa Birliği Adalet Divanına ilişkin dil konusunun düzenlenmesiyle ilgili 

kurallar, Konsey tarafından oybirliğiyle çıkarılan bir tüzükte belirlenir. Bu tüzük, 
Adalet Divanının talebi üzerine Komisyon ve Avrupa Parlamentosuna danışıldıktan 
sonra veya Komisyonun önerisi üzerine Adalet Divanı ve Avrupa Parlamentosuna 
danışıldıktan sonra çıkarılacaktır. Ancak bu tüzük hâlâ çıkarılmamıştır. Dolayısıy-
la mahkeme usul tüzüklerinin dil konusunun düzenlenmesiyle ilgili hükümleri bu 
kuralların çıkarılmasına kadar geçerli olmaya devam edecektir. ABİA 253 ve 254. 

285 Bkz. ADUT md. 27.
286 Bkz. ABADS md. 15.
287 Bkz. ADUT md. 28.
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maddelerinden farklı olarak usul tüzükleri hükümlerinin değiştirilmeleri veya kaldı-
rılmaları Konseyin oybirliğiyle vereceği onaya gerek duyar288.

b. Yargılama ve Çalışma Dilleri
1) Yargılama Dili 
Avrupa Birliği mahkemelerinin 23 değişik dili konuşan 27 uluslu hâkimden kuru-

lu olduğu için dil konusu önemli bir mesele olarak çıkmaktadır289. Usul tüzüklerinde 
anılan üye devletlerdeki 23 dil genel olarak yargılama dilidir290. Buna göre Avrupa 
Birliği mahkemelerinin yargılama dilleri, Almanca, Bulgarca, Çekçe, Danimarkaca, 
Estonyaca, Finlandiyaca, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, 
İsveçce, İtalyanca, Letonca, Litvanca, Macarca, Maltaca, Polonca, Portekizce, Ro-
mence Slovakca, Slovence, Yunancadır. Bu bağlamda İrlanda dili küçük bir öneme 
sahiptir. Çünkü yargı kararlarının bu dildeki çevirileri külliyatta yer almaz.291

2) Çalışma Dili
Avrupa Birliği mahkemelerinin çalışma dilinde mahkeme üyeleri ile görevlile-

rinin iletişimlerinin ve ortak çalışmalarının pratik ihtiyaçlarını karşıladıkları dil söz 
konusudur. Bu işlevi hâlihazırda Fransızca görmektedir. Fransızcadan başka bir dil-
de sunulan belgeler mahkemenin iç çalışması amaçları için hizmet birimleri tarafın-
dan Fransızcaya çevrilmektedir.

E. Mesleki Görevliler
1. Raportör Yardımcıları
Adalet Divanının önerisi üzerine Konsey, oybirliği ile alacağı bir kararla raportör 

yardımcılarının atanmasını öngörebilir ve kadrolarını belirleyebilir. Raportör yar-
dımcıları, usul tüzükleri temelinde Avrupa Birliği mahkemelerinde görülen davaları-
nın incelenmesine iştirak etmeye ve raportörlere yardım etmeye görevlendirilirler292.

Raportör yardımcılarının bağımsızlığından şüphe edilmeyen ve gerekli hukukî 
yetenekleri haiz şahsiyetlerden seçilmesi gereklidir. Raportör yardımcıları, görevini 
tarafsız ve vicdanen yerine getireceğine ve müzakere gizliliğini koruyacağına dair 
Adalet Divanı önünde yemin ederler293.

288 ABADS md. 64.
289 Dil konusunun gelecekte yalnızca Statüde düzenlenmesi öngörülmektedir. Çünkü Adalet Divanı Statü-
sünün 64. maddesinde, Adalet Divanı Usul Tüzüğü ve Mahkeme Usul Tüzüğünün dil konusunun düzen-
lenmesini ilgilendiren hükümlerinin Adalet Divanı ve Genel Mahkeme için dil konusunun düzenlenilmesine 
ilişkin kuralların çıkarılmasına kadar geçerliliğini koruyacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Anılan hükümlerin 
değiştirilmesi veya kaldırılması, bu Statünün değiştirilmesi için öngörülen usule göre gerçekleşir.
290 Bkz. ADUT md. 29 § 1, GMUT md. 35 I. Bkz. Arıkan, s. 52.
291 İrlanda dili Birliğin resmi dilleri arasında yer almamaktadır.
292 Bkz. ADUT md. 24.
293 Bkz. ABADS md. 13.
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2. Hukuk Araştırma Görevlileri
Her hâkim ve genel savcı, üç hukuk araştırma görevlisinden destek alır. Araş-

tırma görevlileri, nitelikli hukukçular arasından ilgili hâkim veya genel savcının 
kendisi tarafından seçilir. Araştırma görevlileri, usul hukuku ve maddi hukuk ile 
ilgili sorunlarda araştırmayı yürütmekle, dosyaları incelemek ve mahkeme önündeki 
davalara ilişkin belgeleri hazırlamakla görevlidirler294. Onlar, hâkim statüsünü alma-
dan adeta “raportörler” gibi çalışırlar.

F. İdarî Birimleri
1. Mahkeme Başkanlığı
Mahkeme başkanı, mahkemenin tüm idarî faaliyetlerini yönetir, mahkemeyi dışa 

karşı temsil eder.

2. Yazı İşleri Müdürlüğü
a. Görevi
Yazı işleri müdürlüğü, mahkeme başkanının adına mahkemenin mali idaresi ve 

muhasebe birimi de dahil olmak üzere genel idaresini yürütür. Mahkemenin hiz-
met birimleri yazı işleri müdürlüğüne yardım eder. Yazı işleri müdürlüğü, başkâtibin 
gözetiminde bir kayıt defteri tutar. Münferit davaların lâyiha ekleri de dahil olmak 
üzere tüm yazılı seyirler meydana geldikleri sıra düzeninde bu deftere mütemadiyen 
kayıt edilir.

b. İdarî Görevliler
1) Başkâtip
Başkâtip, mahkeme hâkimleri tarafından altı yıllık bir süre için atanır. Yeniden 

atanmak mümkündür295. Başkâtip, görevine başlamadan önce mahkeme önünde gö-
revini tarafsız ve vicdanen yerine getireceğine ve müzakere gizliliğini koruyacağına 
dair yemin eder296. Mahkeme merkezinin bulunduğu yerde oturmakla yükümlüdür297.

Başkâtip, görevinden ancak gerekli koşulları artık taşımadığında veya görevin-
den kaynaklanan yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmediğinde el çektirilebi-
lir. Mahkeme, başkâtibe görüşlerini açıklamasına imkân verdikten sonra karar verir.

Mahkeme, bâşkatibin görev süresi normal süresinden önce bitmesi durumunda 
yeni bir başkâtibi altı yıllığına atar298.  Mahkemeler, mazeret durumu için başkâtibe 
vekâlet edilmesini düzenlerler299.  Mahkemelere görevlerini yerine getirmeyi 

294 Bkz. Arat, s. 22.
295 Bkz. ADUT md. 12.
296 Bkz. ABADS md. 10, 47.
297 Bkz. ABADS md. 14.
298 Bkz. ADUT md. 12.
299 Bkz. ABADS md. 11.
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mümkün kılmak için memur ve diğer görevliler verilir. Başkanın gözetimi altında 
başkâtibin sorumluluğu altında bulunurlar. Mahkeme, başkâtibe yardım eden ve onu 
temsil eden bir veya birden çok başkâtip yardımcısını atar. Başkâtibin atanmasına 
ilişkin kurallar uygun şekilde tatbik edilir. Eğer başkâtip ve icabında başkâtip yar-
dımcısı hazır olmaz veya engelleri olur veyahut makamları boşalır ise; mahkeme 
başkanı, memuru veya diğer hizmetliyi başkâtiplik işlerinin yerine getirilmesiyle 
görevlendirir.  

Başkâtip, bir ulusal mahkemenin hizmet birimlerinin resmi evraklarını düzenle-
yen memur gibi mahkeme idarî görevlerini yerine getirir, aynı zamanda mahkeme 
genel sekreteridir. Başkâtip, başkanın adına tüm lâyihaları kabul etmek ve onları 
iletmek veya saklamak ve usul tüzüğünün öngördüğü tebligatları yapmak zorunda-
dır. Ayrıca mahkemeye, mahkeme başkanına, daire başkanlarına ve diğer hâkimlere 
tüm resmi işlerinde yardım eder. Mührü saklar. Arşiv için sorumludur ve mahkeme-
nin yayınlarının çıkarılmasını sağlar. Kısacası başkâtip, mahkeme idarî teşkilatının 
yöneticisidir.

 Başkâtip, aksi belirtilmediği sürece mahkemenin tüm oturumlarında hazır bu-
lunur.

2) Diğer Görevliler
Başkana, hâkimlere ve yazı işleri müdürüne doğrudan destek veren memur ve 

diğer hizmetliler, personelin hukukî durumunu düzenleyen kurallara göre atanırlar. 
Mahkeme başkanının gözetimi altında başkâtibin maiyetinde bulunurlar.300

3. Hizmet Birimleri 
Avrupa Birliği mahkemeleri, asıl işlevlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmesi için 

hizmet birimleriyle desteklenirler. Bu destek hizmet birimlerinden başlıcaları şun-
lardır: 

- Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 

- Arşiv Hizmetleri

- Dil Hizmetleri301

- Bilgilendirme Bürosu.

300 Bkz. ABADS md. 12.
301 Mahkemeler, yazı işleri müdürlüğü yanında bağımsız, özerk organ olarak kapsamlı bir dil hizmet biriminin 
de (tercümanlar, çeviriciler) dahil olduğu özel alt idarî yapılanmaya sahiptirler. Çünkü Avrupa Birliği mah-
kemeleri (özellikle Adalet Divanı ve Genel Mahkeme) görevlerini yerine getirmesinde Avrupa Birliği’nin tüm 
resmi dillerinde hizmet verirler.
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4. Genel Mahkeme ve Kamu Hizmeti Mahkemesinin Adalet Divanı 
İdari Hizmet Birimlerinden Faydalanması
Genel Mahkeme, kendisine ait bir yazı işleri müdürlüğüne sahip olmakla birlik-

te, Adalet Divanının idarî hizmet birimlerinden faydalanır. Adalet Divanı ve Genel 
Mahkeme başkanları, Genel Mahkemeye görevlerinin yerine getirilmesini mümkün 
kılmak amacıyla Adalet Divanı kadrosunda bulunan memurların ve diğer görevli-
lerin hangi şekilde ona hizmet sunacaklarını uzlaşarak belirlerler. Genel Mahkeme 
nezdinde görev yapan memur ve diğer hizmetliler, Genel Mahkeme başkanının gö-
zetimi altında başkâtibin maiyetinde bulunurlar302.

Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Mahkemesi, Adalet Divanı ve Genel Mahkemenin 
hizmet birimlerine dayanır. Adalet Divanı başkanı ve gerektiğinde Genel Mahke-
me başkanı, Kamu Hizmeti Mahkemesi başkanı ile uzlaşı içinde, Kamu Hizmeti 
Mahkemesine görevlerinin yerine getirilmesini mümkün kılmak için Adalet Divanı 
veya Genel Mahkemeye kadrosu verilen memur ve diğer hizmetlilerin hangi şekilde 
hizmet vereceklerini belirler. Kamu Hizmeti Mahkemesinde görev yapan memur ve 
diğer hizmetliler, Kamu Hizmeti Mahkemesi başkanının gözetimi altında başkâtibin 
maiyetinde bulunurlar.

 

302 Bkz. ABADS md. 52.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERCE 

AÇILABİLEN DAVALAR

I. Avrupa Birliği Mahkemeleri Önünde Görülen Davalara Genel Bakış
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen davalar ABİ Antlaşmasında sınırlı 

şekilde sayılmıştır.303 Fakat sayılan davaların etki alanları önemli bir bant genişliğine 
sahiptir. Nitekim bu çerçevedeki yargısal görevlerinin kapsamı, kurumsal ve imti-
yazlı davacılar arasında oluşan anayasa hukuku karakterli ihtilafl ara ilişkin önleyici 
hukukî korunma davalarından tutun da idarî davalara kadar uzanmaktadır304.

Bu bağlamda özel bir durumu, öteden beri Avrupa Birliği hukukunun geçerlili-
ğine ve yorumuna ilişkin soruların cevaplandırılmasına hizmet eden ön karar usu-
lü ile Avrupa Birliği’nin hukukî tasarrufl arının hükümsüz kılınmasına ilişkin iptal 
davası oluşturmaktadır. Ön karar usulü, geçerlilik soruları bakımından somut bir 
norm denetimi teşkil ederken, yorum soruları bakımından Avrupa Birliği hukukunun 
yeknesak yorumunun temin edilmesine ilişkin genel bir hukuk yolunu oluşturmak-
tadır. Ön karar usulünde genelde temel ve ilkesel kararlar verildiğinden305 bu usulün 
Avrupa Birliği yargısına erişimin en iyi yolu olarak görülebileceği söylenebilir. İptal 
davaları da Avrupa Birliği organ, kurum ve hizmet birimlerinin hukuka uygun hare-
ket etmelerini sağlayan bir denetim aracı olarak gerek bireylerin hukukî korunması 
gerekse Avrupa Birliği’nin hukuk devleti kimliğinin pekiştirilmesi açısından önemli 
bir yere sahiptir.

Diğer bir özel grubu, ABİA 340 (2). maddesi ile bağlantılı olarak 268. maddesi 
uyarınca Avrupa Birliği’ne karşı açılan tazminat davaları teşkil etmektedir. Tazminat 
davaları, tali hukukî korunma yolu olarak, Avrupa Birliği’nde hukukun üstünlüğünün 
sağlanması için öngörülen dava çeşitliliğini tamamlamaktadır. Tazminat davaları yo-
luyla tali hukukî korunma, normatif hukuka aykırılıktan doğan sorumluluğunun kabul 
edilmesinden306 itibaren sürekli artsa da, somut pratik önemini esas itibariyle yalnızca 
tarım sektörlerde pazar düzenleri için göstermiştir. Yine, Avrupa Birliği’ne karşı açılan 
sorumluluk davalarının genelde kaybedilmiş olması, bu davaya esaslı bir öneminin 

303 Krş. Adalet Divanı, Rs. C-50/00 P (Unión de Pequeños Agricultores), Slg. 2002, I-6677, Rn. 40 vd.); Rs. 
C-63/02 P (Jégo-Quéré), Slg. 2004, I-3425, Rn. 30 vd.; Rs. C-354/04 P (Gestoras Pro Amnistía), Rn. 44 vd.; 
Rs. C-355/04 (Segi), Rn. 44 vd.
304 Geiger, Art. 220 EGV Rn. 3 vd.
305 Adalet Divanının ilke kararlarına örnek olarak bkz. Rs. 26/62 (van Gend & Loos), Slg. 1963, 1; 6/64 
(Costa/E.N.E.L), Slg.1964, 1251; Rs.106/77 (Simmenthal II), Slg. 1978, 629; Rs. 120/78 (Cassis de Dijon), 
Slg. 1979, 649; verb. Rs. C-143/88 ve C-92/89, Slg. 1991, I-415; verb. Rs. C-6/90 ve C-9/90 (Francovich), 
Slg. 1991, I- 5357; Rs. C-224/01 (Köbler), Slg. 2003, I-10239; Rs. C-112/00 (Schmidberger), Slg 2003, 
I-5659; Rs. C-36/02, Slg. 2004, I-9609; Rs. C-105/03 (Pupino), Slg. 2005, I-5285; Rs. C-303/05 (Advocaten 
voor de Wereld), Slg. 2007, I-3633.
306 Adalet Divanı, Rs. 5/71 (Schöppenstedt), Slg. 1971, 975 vd.
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gelmesini engellemiştir.

 Nihayet diğer bir dava türü olarak ABİA 218 (11). maddesi gereğince verilen 
danışma görüşü, hukukun gelişimi bakımından özel önem taşısa da, son derece sı-
nırlı uygulanma alanı yüzünden diğer davalar karşısında oransal olarak da çok geri 
plandadır307. Aynı durum tahkim davaları için geçerlidir.

Özel bir konum ABİA 277. maddesine göre dolaylı norm denetimine gelmekte-
dir. Bu denetim bağımsız bir dava yolunu açmamakta, aksine daha önce açılmış bir 
davayı gerekli kılmaktadır, ki onun çerçevesinde sonradan bir itiraz yapılabilsin308.  
Doğrudan ve bireysel etki gösteren Avrupa Birliği önlemlerinin denetiminin yanı 
sıra onların hukuki dayanakları da yargısal şekilde incelenebilecektir. Böylece itiraz 
denetimi, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde hukuki korunma elde etme imkanını 
önemli bir ölçüde genişletmektedir. Bu özellikle, ABİA 263 (2). maddesi gereğince 
ayrıcalıklı olmayan dava tarafl arı için iptal davasının ABİA 263 (4-5) maddesinin 
özel koşulları nedeniyle kendilerine kapalı olduğunda geçerlidir309. Dolaylı norm 
denetiminin açıkça düzenlenmesi salt bildirici karakterdedir. Çünkü bu denetime 
normlaştırmadan da geçerlik arz eden genel bir hukuki ilke temel teşkil etmekte-
dir310.

II. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Açabilecekleri Davalar
Gerçek ve tüzel kişiler (bireyler), Avrupa Birliği hukuk düzeninin süjeleri olarak 

doğrudan Avrupa Birliği mahkemelerinde dava açabilirler. Bireyler, ABİ Antlaşma-
sında öngörülen tüm davaları açamazlarsa da, davaları geniş bir yelpazeye uzanmak-
tadır. Bireylerin açabilecekleri davalar şunlardır:

- İptal davası,

- Hareketsizlik davası,

- Avrupa Birliği’nin sözleşme dışı sorumluluğu davası (tazminat davası),

- Geçici hukukî korunma davası,

- Tahkim davası ve

- Kanun yolları davası.

Bunun ötesinde bireyler, her ne kadar Avrupa Birliği mahkemelerinde doğrudan 
dava açma hakları olmasa da o davaların açılmasını sağlayabilme imkânları vardır. 
Başka bir ifadeyle; bu davalar da bireylerin dolaylı şekilde hukukî korunmasına hiz-
met eder. 

307 2000 ila 2006 arasında Adalet Divanı bir danışma görüşü hazırlamıştır. Bu, 2006 yılında halledilen davaların 
% 0,20’ne denk gelmiştir. Bkz. Adalet Divanı 2006 Faaliyet Raporundaki Karar İstatistikleri, erişim adresi: 
http://curia.europa.eu/de/instit/pre’sentationfr/index_cje.htmd.
308 Krş. Adalet Divanı, Rs. 33/80 (Albini), Slg. 1981, 2141 (2157, Rn. 17); Middeke, in: Rengeling/Middeke/
Gellermann, § 11 Rn. 4.
309 Adalet Divanı, Rs. 92/78 (Simmenthal), Slg. 1979, 777 (800, Rn. 39); Gaitanides, Art. 241 EG Rn. 1.
310 Bkz. Adalet Divanı, Rs. 9/56 (Meroni), Slg. 1958, 26; Cremer, Art. 241 EGV Rn. 1.
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Bu davalar ise şunlardır:

- Ön karar davası ve
- İhlal davası.

İptal davaları ile ön karar davası, Avrupa Birliği hukuku ve bireyler için önemi 
bakımından müşahede edilebildiği kadar diğerleri karşısında ön plana çıkmaktadır. 
Diğer hukukî yollar bunlara nazaran daha geri planda kalmaktadır. Örneğin tazmi-
nat davası, bireylerin bir Avrupa Birliği mahkemesi önünde (gerçek) bir normatif 
işlemin hukuka aykırılığını ileri sürmesinin yolu olmakla birlikte, istatistikler bu 
davaların salt sayısal olarak ele alındığında genellikle başarısız sonuçlandığını gös-
termektedir. Bu sebepten dolayı tazminat davalarının Avrupa Birliği hukukunun ge-
liştirilmesi ve bireyler için şimdiye kadar büyük bir önemi olmamıştır.

Bu davalar, bireyler açısından önemine binaen genel hatlarıyla ele alınmaktadır.

 A. İptal Davası

1. Davanın İşlevsel Önemi
ABİA 263. maddesine göre iptal davası311, bireyler tarafından açılabilen bir direkt 

dava türü olup Avrupa Birliği mahkemelerinin doğrudan karar verme yetkisini kur-
maktadır İptal davası, Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve diğer hizmet birimlerinin 
tasarrufl arının hukuka uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamakta ve bu çerçevede 
ayrıca bireylerin sübjektif hukukî korunması da güvence altına alınmaktadır.312

İptal davası, ABİA 263. maddesine göre somut olayda bir tespite değil, hukukî de-
ğişikliğe yöneltilen bir hukukî korunma yoludur. Dava kabul edildiğinde itiraz edilen 
hukukî tasarrufu iptal edilir (ABİA md. 264). İptal kararı verilinceye kadar ise Avrupa 
Birliği hukukî tasarrufunun geçerliliği karinesi söz konusu olur.313

Davanın haklı görülebilirliliği, imtiyazlı davacılar bakımından - bazı üye dev-
letlerin iptal ve yükümlülük davasındakinden farklı olarak - davacının korumasına 
dayanabildiği bir şahsi-kamu hakkının ihlaline bağlı değildir. Daha ziyade, objektif 
hukuka bir aykırılık yeterlidir. Ancak tek başına bu, aşağıda da inceleneceği üzere, 
bireylerce açılacak iptal davaları için yeterli değildir.

İptal davası, ABİA 263 (4). maddesi gereğince imtiyazlı olmayan davacılar, yani 
bireyler tarafından açıldıklarında klasik idarî hukuk korunma yolu olarak işlev gö-
rür.314 Ancak bu hukukî korunma yolu, ABİA 263 (4). maddesi gereğince daha katı 
kabul edilme koşullarına bağlanmıştır. ABİA 263 (4). maddesinin normatif bağlan-
ma noktası, bireylerin dava hakkının yalnızca Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve 
311 Türk idarî yargısındaki iptal davasının işlev ve önemi için bkz. Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 133; 
312 Karayiğit, s. 12; Adalet Bakanlığı, AT Hukukunda Hâkimlerin Eğitilmesi, s. 31-32. Maddi alanlara ilişkin 
dava örnekleri için bkz. Can, Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku, s. 244-260, 406-407, 428-430. 
313 Bkz. Adalet Divanı, verb. Rs. 3-7/57 ((Algera ve diğerleri), Slg. 1957, 83 (126).
314 Azrak, Avrupa Topluluklarında İdarî Yargının Genel Esasları, s. 101.
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diğer hizmet birimlerinin hukukî tasarrufl arının muhatabı oldukları veya diğer ki-
şilere yönetilmiş olmakla birlikte bu hukukî tasarrufl ardan doğrudan ve şahsen et-
kilendikleri ya da uygulama önlemini gerektirmeyen tüzük karakterli tasarrufl ardan 
doğrudan etkilendikleri ölçüde kabul edildiğini göstermektedir.

2. Davanın Türleri
ABİA 263. maddesinin üzerinden iptal davasıyla erişilebilen hukukî korunma 

üç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Öyle ki ABİA 263. maddesinde iptal davasının 
dava açma yetkisi, farklı koşullara bağlanan üç türü düzenlenmektedir315:

- Bir üye devlet, Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon tarafından açılan 
iptal davaları,

- Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası ve Bölgeler Komitesi tarafından kendi yetkile-
rini korumak amacıyla açılan iptal davaları ve

- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan iptal davaları.

Dava açma yetkilerinin sınıfl andırılması, iptal davasının araçsal işlevlerini iz-
lemektedir. ABİA 263. maddesinin 2. fıkrasına göre üye devletler, Avrupa Parla-
mentosu, Konsey ve Komisyon tam imtiyazlı davacılar grubuna dâhildir. Bunlar, 
özel bir hukukî korunma ihtiyacının ileri sürülmesine gerek kalmaksızın - Avrupa 
Birliği’nin ABİA 263 (4). maddesinde belirtilen tüm hukukî tasarrufl arına karşı çı-
kabilirler. İmtiyazlı davacılar statüsünü taşıyan üye devletler, Konsey, Komisyon 
ve Avrupa Parlamentosu316, dava açmaya yetkili olduğunu ispat etmek, yani kendi 
yetkilerinin ve menfaatlerinin ihlal edildiğini ileri sürmek zorunda olmadıklarından, 
iptal davasıyla Avrupa Birliği ikincil hukuku üzerinde soyut bir norm denetiminin 
yapılmasını sağlayabilirler. Bununla birlikte yerel kurumlar, bir üye devletin yerel 
kuruluşları imtiyazlı dava yetkisine sahip olmayıp, yalnızca ABİA 263 (4). maddesi 
anlamındaki tüzel kişiler olarak iptal davası açabilirler317.

İptal davası, bu imtiyazlı davacılara bakışla ilk sırada anayasa yargısı yoluyla 
karşılaştırılabilmekle birlikte, hem bir organ davasının hem de idarî norm denetimi-
nin izlerini de taşır.

ABİA 263. maddesinin 3. fıkrasına göre kısmi imtiyazlı davacılar, yani Sayıştay, 
Avrupa Merkez Bankası ve Bölgeler Komitesi, ancak yetkilerinin birinin ihlal edil-
diğini ortaya koyduklarında dava açma yetkilerine sahiptirler. Dava konusu açısın-
dan ABİA 263 (4). maddesinin ötesine geçen kısıtlamalar geçerli değildir. Bununla 
birlikte Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası ve Bölgeler Komitesi tarafından açılan 
iptal davalarının onların “yetkilerinin korunması”na hizmet etmesi gerekir. Bu du-
315 Tekinalp/Tekinalp, s. 246-250; Karayiğit, s. 12.
316 Avrupa Parlamentosu, ilk defa Nis Antlaşmasıyla imtiyazlı davacılar grubuna dâhil olmuştur. Böylece, üye 
devletler, Konsey ve Komisyona eş değer tutulmuştur. Daha önceden sadece “kendi yetkilerinin korunması 
için” iptal davası açabiliyordu.
317 Genel Mahkeme, Regione Puglia kararı, Slg. 1998, II-4051, Rn. 16; VW Sachsen kararı, Slg. 1999, II-
3663, Rn. 81 vd.
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rumlarda iptal davası, somut organ ihtilafl arı davası olarak Sayıştay, Avrupa Merkez 
Bankası ve Bölgeler Komitesi’nin yetkilerini güvence altına alıp, kurumsal denge-
nin sağlanmasına hizmet eder. Bununla birlikte, soyut (objektif) bir norm denetlet-
tirme yetkisi, - davacının sübjektif yetkilerinden bağımsız şekilde - ne Sayıştay’a ne 
Avrupa Merkez Bankası’na ne de Bölgeler Komitesi’ne tanınmıştır.

ABİA 263 (4). maddesine göre bireyler tarafından açılan iptal davası çerçevesin-
de bireysel ve doğrudan etkilenmeye ilişkin sübjektif dava koşulları öngörülmekte-
dir. Dolayısıyla bireyler tarafından açılan iptal davaları, yalnızca Avrupa Birliği ikin-
cil hukukunun objektif hukuka uygunluğuna değil, aynı zamanda öncelikle onların 
doğrudan ve bazı durumlarda ayrıca bireysel olarak etkileyen Avrupa Birliği hukukî 
tasarrufl arının karşısında korunmasına da hizmet eder.

3. Davanın Koşulları
a. Davanın Görevli ve Yetkili Mahkemede Açılması
Bireyler tarafından açılan iptal davalarına ABADS 51. madde ile bağlantılı şekil-

de ABİA 256. madde gereğince Genel Mahkeme görevli ve yetkilidir. Buna karşı-
lık, bir üye devletin, bir Avrupa Birliği organının, Avrupa Merkez Bankası!nın veya 
Bölgeler Komitesi’nin davacı oldukları iptal davalarına kural olarak Adalet Divanı 
görevli ve yetkilidir. Üye devletlerin davaları bakımından Genel Mahkemenin sınırlı 
görev ve yetkileri vardır318.

b. Davanın Taraf Ehliyetine Sahip Kişiler Arasında Açılması
İptal davasında, üye devletler, Komisyon, Konsey, Avrupa Parlamentosu, Sayış-

tay, Avrupa Merkez Bankası, Bölgeler Komitesi ve her gerçek ve tüzel kişi aktif dava 
(davacı olma) ehliyetine sahiptir. Buna karşılık, Avrupa Konseyi, organ statüsünü 
taşımasına rağmen dava açma ehliyeti yoktur.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin tüm organ, kurum ve diğer hizmet birimlerinin 
pasif dava (davalı olma) ehliyetleri vardır.

c. Dava Konusuyla İlgili Koşullar
Davanın konusu, Avrupa Birliği organ, kurum ve diğer hizmet birimlerinin Av-

rupa Birliği hukukuna aykırı tasarrufl arının iptali isteminden ibarettir.319 ABİA 263. 
maddesi, iptal davasına konu olabilecek tasarrufl arın bir katalogunu içermektedir. 
Buna göre şu tasarrufl ar iptal davası çerçevesinde hukuka uygunlukları bakımından 
kontrol edilir:

- Yasama tasarrufl arı,

- Konsey, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankasının tavsiye ve görüş dışındaki tasar-
rufl arı,

318 Bkz. ABADS md. 51.
319 Bununla ilgili geniş açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 12-29; Tekinalp/Tekinalp, s. 250.
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- Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin üçüncü kişiler karşısında hukukî 
etki doğuran tasarrufl arı ve

- Avrupa Birliği’nin kurum veya hizmet birimlerinin üçüncü kişiler karşısında 
hukukî etki doğuran tasarrufl arı.

Üye devletler ve Avrupa Birliği organları tarafından açılan iptal davası, bir tav-
siye320 veya görüş (yani hukukî bağlayıcılığı olmayan hukukî bir tasarruf) olmadığı 
müddetçe, Avrupa Birliği’ne isnat edilebilen her hukukî tasarrufa yöneltilebilir. Do-
layısıyla üye devletlerin veya Avrupa Birliği organ ve yetkili kurumları tarafından 
açılan iptal davasıyla müdahale edilebilen tasarrufl arın çevresi, ABİA 288. mad-
desinin 2-4. fıkralarında sınırlı şekilde sayılan bağlayıcı hukukî tasarruf türleriyle 
(tüzük, yönerge, karar) sınırlandırılmaz.321 Mamafi h, hukukî etkiler doğurmak için 
çıkarıldığı sürece isimsiz hukukî tasarrufl ar da yargı denetiminin kapsamındadır. 
Örneğin, Avrupa Parlamentosunun bütçeye veya Avrupa Birliği’nin taraf olduğu 
uluslararası antlaşmalara322 ilişkin kararları yargı denetiminin konusunu oluşturabi-
lir. Buna karşılık, salt niyet açıklamaları gibi hukukî bağlayıcılığı olmayan işlemler 
davaya konu olmaz323.

O halde, yasama düzenlemelerine, Konsey, Komisyon ve AMB’nin tavsiye veya 
görüş olmayan tasarrufl arına ve Avrupa Parlamentosunun ve Avrupa Konseyinin 
üçüncü kişiler karşısında hukukî sonuç doğuran tasarrufl arına karşı iptal davası açı-
labilir. Yine Avrupa Birliği’nin kurum veya diğer hizmet birimlerinin üçüncü kişiler 
karşısında hukukî bir etkiyi haiz işlemlerine karşı da iptal davası açılabilir.

İptali talep edilen hukukî tasarruf farklı hükümlerden oluştuğunda, tasarrufun 
yalnızca, davacının hukukî durumunda belirgin bir değişikliğe yol açarak menfaat-
lerini etkileme kapasitesine sahip olan ve hukuken bağlayıcı sonuçlar doğuran kı-
sımları iptal edilebilir.324 Tasarrufl arın iptal davasına konu olabilmesi için Avrupa 
Birliği’nin ilgili organ, kurum veya diğer bir hizmet birimi tarafından kabul edilmesi 
gerekir. Bundan dolayı hazırlık işlemleri iptal davasına konu edilemez.325 Yine, üye 
devlet temsilcilerinin Konseyin üyesi olarak değil, hükümetlerinin temsilcileri ola-
rak ve kolektif nitelikte üye devletlerin yetkilerini kullanarak kabul ettikleri tasarruf-
lar da yargısal denetime tabi değildir.326

İptal davaları konu itibariyle Avrupa Birliği’nin supranasyonel tasarrufl arıyla sı-
nırlı olduğundan, kural olarak Avrupa Birliği hukukunun hükümetler arası nitelik ta-
şıyan ODGP alanındaki tasarrufl arın iptal edilmesi mümkün değildir. Ancak Adalet 
320 Krş.  Adalet Divanı, Birleşik Krallık/Komisyon kararı, Slg. 1998, I-2265, Rn. 28.
321 Karayiğit, s. 14.
322 Adalet Divanı, Almanya/Konsey kararı, Slg 1998, I-973, Rn. 27 vd.
323 Genel Mahkeme, Phlip Morris kararı, Slg 2003, II-1, Rn. 74 vd.
324 Genel Mahkeme, Rs. T-184/97 (BP/Komisyon), Slg. 2000, II-3145, Rn. 34
325 Adalet Divanı, Komisyon/Konsey kararı, Slg. 1996, I-1469, Rn. 26.
326 Adalet Divanı, verb. Rs. C-181/91 ve C-248/91 (Parlamento/Konsey ve Komisyon), Slg. 1993, I-13685, 
Rn. 12.
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Divanı bu bağlamda daha önce vermiş olduğu bir kararda, ODGP alanına ilişkin tasar-
rufl arı da kontrol etmiştir. Bu kararda Adalet Divanı, AB Antlaşması temelinde kabul 
edilen bir hükümetlerarası önlemin ATA 230. maddesine (ABİA md. 263) dayalı olarak 
iptal edilmesine izin vermişti. Gerekçe olarak Adalet Divanı, ABA eski 47. maddesine 
dayanarak, AB Antlaşması temelinde çıkan hukukî tasarrufl arın AT Antlaşmasının ver-
diği yetkilere dokunmasını engellemek zorunda olduğunu açıklamıştı. Öyle ki uygun 
bir korunma ancak ATA 226. maddesine (ABİA md. 25) göre sağlanabilirdi.

Adalet Divanının bu alandaki yetkisi şimdi kısmen de olsa açıkça öngörülmek-
tedir. Gerçi ABA 24. maddesinin 2. fıkrasına göre Avrupa Birliği mahkemeleri, bu 
hükümler bakımından yetkili değildir. Fakat ABA 40. maddesine uyulup uyulma-
dığının denetimi ile ABİA 275. maddesinin 2. fıkrasına göre alınan bazı kararların 
hukuka uygunluğunun incelenmesi bundan istisnadır. Benzer hükümler, ABİA 275. 
maddesinde bulunmaktadır. Buna göre, Avrupa Birliği mahkemeleri, ortak dış ve 
güvenlik politikası hükümleri ile bunların temelinde kabul edilen hukukî tasarrufl ar 
için yetkili değildir. Ancak Adalet Divanı, ABA 40. maddesine uyulup uyulmadığı-
nın denetimine ve Konseyin gerçek ve tüzel kişiler karşında AB Antlaşmasının V. 
başlığının 2. bölümü temelinde almış olduğu kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kararların 
hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi bağlamında ABİA 263 (4). maddesinin ko-
şulları altında açılan davalara bakmaya yetkilidir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından itiraz edilebilecek tasarrufl arın çevresi, ABİA 
263 (4). maddesi gereğince sınırlandırılmıştır. ABİA 263 (4). maddesine göre gerçek 
veya tüzel bir kişi tarafından açılan bir iptal davası ancak

- Kendisi hakkında verilen bir kararın veya

- Kendisine yöneltilen veya kendisini doğrudan ve şahsen ilgilendiren hukukî ta-
sarrufl arın veya

- Kendisini doğrudan ilgilendiren ve uygulama önlemlerini gerektirmeyen tüzük 
karakterli hukukî tasarrufl arın

hükümsüz kılınmasına yönelmesi halinde kabul edilebilir327.

Tüm bu üç alternatifte bireyler tarafından açılan iptal davası, maddi anlamda bir 
karara, yani bireysel muhatabıyla normatif önlemlerden farklılaşan bireysel bir işle-
me yönelmektedir. “Karar” şeklinde çıkmış olan, yani önce şekli anlamda bir karar 
teşkil eden organ tasarrufu, - genelde olduğu gibi - maddi bakımdan da bir karar ol-
ması durumunda ABİA 263 (4). maddesine göre yapılan yargılamada geçerli bir dava 
konusunu oluşturur. Bunun ötesinde bireyler, her ne kadar tüzük olarak çıkarılmış 
olsa da, maddi bakımdan seçilen hukukî işlemin şeklinden bağımsız şekilde ABİA 
288 (4). maddesi anlamındaki kararlara, yani bireysel geçerliliği haiz olan ve birey-
sel işlem olarak nitelendirilebilen Avrupa Birliği tasarrufl arına da itiraz edebilirler. 
Burada iki olay grubunu birbirinden ayırmak gerekir. Bir yandan tüzük şeklinde çık-
327 Bkz. Arsava, Topluluk Hukukunda Bireysel Hakların Etkin Olarak Temini, s. 26.
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mış olan bir karar söz konusu olabilir (görünüşte tüzük). Görünüşte tüzük, münhasır 
biçimde somut bireysel etkiler gösterir, o halde “münferit kararlar demeti”328 teşkil 
eder. Diğeri ise, gerçi genel ve soyut bir etkiye sahip olan, fakat ayrıca bireyleri doğ-
rudan ilgilendiren ve uygulama önlemlerini gerektirmeyen, dolayısıyla bu bireyler 
karşısında maddi olarak karar etkisine sahip olan tüzük karakterli bir hukukî tasar-
rufun söz konusu olmasıdır. Bu tarzdaki çift yapılı/doğalı hukukî tasarrufl ar, “kar-
ma işlemler” olarak nitelendirilir. Maddi hukuk açısından her iki durumda, davacı 
karşısında karar etkisini haiz olan, yani bireysel bir muhataplaştırma etkisi gösteren 
hukukî bir tasarruf söz konusu olur. İnceleme yapısında bu her iki durum arasında bir 
fark oluşur. Görünüşte tüzükte dava konusu çerçevesinde bunun için yalnızca soyut 
genel ifade edildiğinin tespit edilmesi yeterlidir. Buna karşılık, çift tarafl ı hukukî 
tasarrufl arda dava konusunun incelenmesi çerçevesinde (fakat dava açma yetkisine 
gelmeden önce) davacının söz konusu hukukî tasarruftan uygulama işlemine gerek 
kalmadan doğrudan etkilenip etkilenmediği, yani kendisi karşısında karar etkisine 
sahip olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Böylece uygun bir dava ko-
nusunun bulunup bulunmadığının tespiti yapılmış olacaktır.329

Bireylerin dava açma hakkı, gerçek yapısına göre karar niteliğinde olan yönerge 
hükümleri için de geçerlidir. Avrupa Birliği yargı içtihatları, haklı olarak yönergeler 
şeklindeki “örtülü” kararlar üzerinde denetim yapılmasını kabul etmektedir.330

d. Hukukî Menfaat
1) Genel Durum
ABİA 263. maddesi, hukukî yarar bakımından davacılara göre farklılaştırılan bir 

dava açma yetkisine ilişkin ayrıştırılmış bir sistem öngörmektedir. İptal davaları,  
sadece  ABİA 263 (3-4). maddesine göre özel olarak incelenmesi gereken bir dava 
açma yetkisini şart kılar.

2) İmtiyazlı Davacıların Menfaati
Üye devletler, Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu, ABİA 263 (2). mad-

desi gereğince imtiyazlı dava açma yetkisine sahiptirler, yani dava açmaya haklı ol-
duklarını ispat etmek zorunda değildirler. İptal davasında özel şekilde ispat edilmesi 
gerekmeyen hukukî korunma ihtiyacı, hukuka aykırı tasarrufun dava açılmasından 
önce kaldırılmış veya hukuka aykırılıkları tamamen giderilmiş olduğunda tereddüt-
ler çıkabilmektedir. Bu durumda dava açılması, ancak davacının hukukî tasarrufun 
hukuka aykırılığının tamamen giderilmesine karşı özel bir hukukî korunma ihtiya-
cını ispat edebildiğinde kabul edilebilir. Bununla birlikte hukukî korunma ihtiyacı, 
ABİA 266. maddesi gereğince iptal kararı verilmesi durumunda ilgili organ, kurum 
veya hizmet birimi tarafından hukukî tasarrufun sonuçlarının giderilmesinin müm-
kün olmadığında ortadan kalkmaz.
328 Bu şekilde Adalet Divanı, Weddel kararı, Slg 1990, I-3847, Rn. 22.
329 İlgili açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 21-29.
330 Genel Mahkeme, Asocarme I kararı, Slg. 1994, II-871, Rn. 18; Adalet Divanı, Asocarne II kararı, Slg 
1995, I-4149, Rn. 32.
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3) Yarı İmtiyazlı Davacıların Menfaati
Sayıştay, Avrupa Merkez Bankası ve Bölgeler Komitesi iptal davasını sadece 

“kurumsal yetkilerinin korunması” çerçevesinde açabilirler.

4) İmtiyazlı Olmayan Davacıların Menfaati
a) Gerçek ve Tüzel Kişilerin Menfaati
Gerçek ve tüzel kişiler, kendilerini doğrudan muhatap almayan bir karara karşı 

başvuru yapıyorlarsa, müdahale edilen hukukî tasarruf ile “doğrudan” ve “bireysel” 
olarak etkilenmeyi331 ispat etmek zorundadırlar.332 Eğer bu tasarruf tüzük karakte-
rinde ise, bu sefer söz konusu tasarrufun kendilerini doğrudan ilgilendirdiğini ve 
uygulama önlemlerini de gerektirmediğini ispat etmek zorundadırlar.333

ABİA 263. maddesine göre bireyler tarafından açılan iptal davası için önem ta-
şıyan “etkilenme” unsuru, iptali istenilen tasarrufun kati şekilde ilgilinin menfaatle-
rine müdahale edip etmediği sorusuna yönelir. Burada, dava açmak isteyen ilgilinin 
haklarının zedelenmiş olması şart değildir, itiraz edilen işlemin kaldırılmasında ger-
çek bir menfaatinin bulunması yeterlidir. Doğrudan ve bireysel etkilenme unsurları, 
dava açılmasının haklılığı için belirleyici olan somutlaştırmaya hizmet eder.

Doğrudan etkilenme, hukukî tasarrufun bizatihi davacının menfaatlerinin çev-
resine müdahale etmesi halinde söz konusudur334. Doğrudan etkilenme, kararlarda 
veya tüzüklerde, hukukî tasarrufta öngörülen icra için diğer ulusal yürürlüğe koyma 
veya uygulama işlemlerinin gerekmediği zaman kabul edilmesi gerekir. Zaten Liz-
bon Antlaşmasıyla getirilen değişiklik de bu durumu teyit etmektedir. Bu bakımdan 
örneğin bir rakibin kendine verilen avantajdan yararlanmak zorunda olup olmadığı 
önemli değildir335. Bu olayda, şekli doğrudan etkilenmeden bahsedilmektedir. Maddi 
doğrudan etkilenme ise, etkilenmeyi doğurmak için ulusal bir uygulama işlemine 
gerek olsa da, bu uygulama işleminin Avrupa Birliği’nin amir hükümleri nedeniyle 
mecburen çıkıp ve içerik olarak belli olduğunda veya böyle bir durum olmamakla 
birlikte üye devlet tarafından kesinlikle girişilecek veya çoktan girişilmiş olduğunda 
söz konusu olur. O halde doğrudan etkilenme, tüzüğün doğrudan geçerliliğine rağ-
men, takdir alanı tanıdığı ulusal bir uygulama işleminin hâlâ gerekli olması halinde 
bulunmaz. Karma veya görünüşteki yönergelerde de doğrudan etkilenme, bu kriter-
ler vasıtasıyla belirlenir, buna karşılık doğrudan etki ölçüsünde istisnai bir değerlen-
dirmeye tabi tutulamaz336.

331 Bkz. Karayiğit, s. 21-22. ve 30-50.
332 Türk idarî yargısı bakımından iptal davasında bireysel menfaat-hak ehliyeti ile ilgili olarak karşılaştırma 
yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 166-174.
333 Bunun için bkz. Baykal, Avrupa Topluluğu Hukukunda İptal Davası ve Özel Kişilerin Davacı Olabilme 
Koşulları, s. 195-222.
334 Adalet Divanı, Piraiki-Patraiki kararı, Slg. 1985, 207, Rn. 7.
335 Genel Mahkeme, Air France kararı, Slg 1994, II-121, Rn. 71.
336 Fakat bu bakımdan isabetsiz olarak krş. Genel Mahkeme, Salamander kararı, Slg. 2000, II-2487, Rn. 54 vd..
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Genel geçerlilikli düzenlemelerin (düzenleyici işlemlerin) iptali için gerçek ve 
tüzel kişilerce açılan davaların kabul edilebilirliliği, Avrupa Birliği mahkemeleri ka-
rarlarına konu olmuştur. Bu bağlamda birbiriyle çelişen kararlar verilmiştir. Gerçi 
Lizbon Antlaşmasıyla getirilen değişiklikle tüzük karakterli hukukî tasarrufl ara karşı 
bireylerce dava açılmasında bireysel etkilenme koşulu kaldırılmıştır. Ancak bu de-
ğişiklik bireylerin etkili hukukî korunmasının gerçekleştirilmesinde yalnızca kısmi 
bir çözüm sağlamıştır. ATA 230 (4). maddesinin Lizbon Antlaşmasıyla değişik yeni 
metninde (ABİA md. 263 IV) her gerçek veya tüzel kişinin 1. ve 2. fıkralarının ko-
şulları altında, kendisine yöneltilen veya kendisini doğrudan ve şahsen ilgilendiren 
tasarrufl ara ve kendisini doğrudan ilgilendiren ve uygulama önlemlerini gerektirme-
yen tüzük karakterli hukukî tasarrufl ara karşı dava açabileceği belirtilmiştir. Buna 
göre bireylerin tüzük karakterli hukukî tasarrufl ara karşı dava açabilmeleri için on-
lardan bireysel olarak etkilendiklerini ispat etmeleri zorunlu değildir. Ancak bunun 
için ilgili düzenlemelerin kendilerini doğrudan ilgilendirmesi ve herhangi bir uygu-
lama işlemini gerekli kılmaması gerekmektedir. İşte bu koşulları yerine getirmeyen 
tüzük karakterli düzenlemelere karşı bireylerce açılacak iptal davalarında şüphesiz 
bireysel etkilenme unsuru aranacaktır.

Adalet Divanı, Plaumann kararında, ATA 230 (4). maddesinde (ABİA md. 263 
IV) yer alan bireysel etkilenme koşuluna katı bir yorum getirerek kısıtlayıcı bir 
yaklaşımı benimsemiştir337. Bu yorum, ilgili tasarruf bakımından davacının - bizzat 
muhatap değilse - şahsi özellikleri veya maddi koşullar nedeniyle özel bir şekilde 
diğer tüm ilgililerden ayrılmasını ve kendisinin muhatap gibi tasarruftan etkilenme-
sini dava açılması için aramaktadır.338 Adalet Divanı, gerçek ve tüzel kişilerin dava 
yetkisini bilhassa davacının bir tüzük/yönerge biçiminde çıkarılan bir kararın veya 
bir üye devlete yöneltilmiş bir kararın iptalini istediği durumlarda etkilenen kişilerin 
sayısının ve kimliğinin hukukî tasarrufun çıkarıldığı anda açık olması halinde kabul 
etmektedir. Buna karşılık, eylemin belirli bir zamanda tatbik edileceği kişilerin sa-
yısının ve kimliğinin sadece maddi olayın ölçüsünde objektif belirlenebilir olması 
yeterli değildir339. Nitekim Adalet Divanı, ilgili tasarrufun yalnızca belirli pazar ka-
tılımcıları etkilemiş olsa bile davanın kabul edilemezliği sonucunu çıkarmıştır.340 Bu 
nedenle yalnızca hukukî tasarruftan etkilenen bireylerin tespit edilmesi imkânı, ob-
jektif şekilde hukukî ve maddi duruma bağlandığı takdirde hukukî tasarrufun tüzük 
karakterini değiştirmez341. Bu durum, kuşkusuz bir hukukî tasarrufun idrak edilebilir 
337 Adalet Divanı, Rs. 25/62 (Plaumann), Slg. 1963, 211 (238); Rs. C-198/91 (Cook/Komisyon), Slg. 1993, 
I-2487, Rn. 20; Codurniu kararı, Slg. 1994, I-1853, pn. 20; Rs. C-78/03 P (Komisyon/Aktionsgemeinschaft 
Recht und Eigentum), Slg. 2005, I-10737, Rn. 33; 22.11.2007 tarihli karar, Rs. C-260/05 P (Sniace SA/
Komisyon), Rn. 53.
338 Adalet Divanı, Rs. 25/62 (Plaumann), Slg. 1963, 211 (238); 22.11.2007 tarihli karar, Rs. C-260/05 P 
(Sniace SA/Komisyon), Rn. 53; Rs. C-78/03 P (Komisyon/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum), Slg. 
2005, I-10737, Rn. 33; Rs. C-198/91 (Cook/Komisyon), Slg. 1993, I-2487, Rn. 20.
339 Adalet Divanı, Alusuisse kararı, Slg. 1982, 3463, Rn. 11.
340 Adalet Divanı, Rs. 231/82 (Spijker Kwasten), Slg. 1983, 2559, Rn. 6-10; Rs. C-263/02 P (Jégo Quéré), 
Slg. 2004, I-3425, Rn. 46.
341 Genel Mahkeme, Andreas de Dios kararı, Slg. 2001, II-1857, Rn. 41; Adalet Divanı, Buralux kararı, Slg. 
1996, I-615, Rn. 22 vd.
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şekilde sadece tek bir pazar katılımcısına ilişkin olması durumunda da geçerlidir342.

Bu ilkeden hareketle bir bireyselleştirme, Adalet Divanı tarafından bu arada idarî 
süreç çerçevesinde katılım, bilgilenme ve işleme iştirak etme haklarıyla da kabul 
edilmiştir343. Fakat dava açma yetkisi, bu genişlemelere karşın, Adalet Divanı tara-
fından doğrudan etki konseptinde Avrupa Birliği hukukunun dava edilebilirliği için 
uyguladığı kriterlere yaklaşmamaktadır.

Adalet Divanı, Plaumann formülünü tüm olay biçimlerinde (yani üçüncü kişilere 
yönelen kararlarda, görünüşte tüzüklerde ve karma yapılı tasarrufl arda) uygulamış-
tır. Etkilenen muhataplarının eşitliğine istinat etme, aynı zamanda maddi karar ka-
rakterini (bireysel geçerliliği) de güvence altına alır. Onun için, karma işlemlerdeki 
bu incelemenin daha önce dava konusunda yapılması gerekir.

Bu arka planda (İlk Derece) Mahkeme(si), Jégo-Quéré davasında344, etkili hukukî 
koruma ilkesine dayanarak geleneksel içtihattan bir dönüşü uyandırmıştır. Genel Mah-
keme, Plaumann formülünde bir değişiklik yapılmasını istemiştir:345 Buna göre, ger-
çek veya tüzel bir kişinin, kendisini doğrudan ilgilendiren genel geçerlilikli bir düzen-
leme (düzenleyici bir işlemin)  haklarını kısıtlamak veya onlara yükümlülükler getir-
mek suretiyle hukukî durumlarını zedelendiğinde bireysel olarak da etkilendiği kabul 
edilmelidir. Genel Mahkeme, Plaumann formülünün uygulanmasının sonuçta birey-
leri doğrudan ilgilendiren genel geçerlilikli tasarrufl ar bakımından hukukî bir boşluğa 
neden olacağı düşüncesindeydi. Bir tüzük bakımından üye devletin uygulama işlemi 
artık gerekli değilse, Adalet Divanından ön karar istenmesine neden olabilecek tespit 
davası dışında bir davanın bir üye devlet mahkemesinin önünde açılması mümkün 
değildir. Bunun sonucu olarak bireyden, üye devletin yaptırım önlemine karşı hukukî 
korunma aramak ve bu yargılamada temelinde yatan Avrupa Birliği tüzüğünün hukuka 
aykırılığını ileri sürmek için ilk önce Avrupa Birliği hukuku hükmüne aykırı davran-
mak bilhassa beklenemez346. ABİA 340 (2). maddesine göre bir organ sorumluluğu 
davasıyla, yani bir tazminat davasıyla sadece zararın tazmini istenebilir, fakat hukuka 
aykırı işlemin ortadan kaldırılması talep edilemez. Bundan başka tazminat davası, Av-
rupa Birliği yargısının kapsamlı bir hukuka uygunluk denetiminin yapılması imkânını 
sağlamaz. Özellikle düzenleyici hukukî tasarrufl ara ilişkin yargısal denetim, sözleş-
me dışı sorumluluktan kaynaklanan bir dava çerçevesinde yalnızca bireysel şekilde 
koruyan Avrupa Birliği üst normlarına yeterince nitelikli bir aykırılığın mevcut olup 
olmadığına göre şekillenir347.

342 Genel Mahkeme, Spijker kararı, Slg. 1983, 2559, Rn. 10.
343 Bkz. Adalet Divanı, Rs. 26/76 (Metro/Komisyon), Slg.1977, 1875, Rn. 13; Rs. 191/82 (FEDIOL/Komis-
yon), Slg.1983, 2913, Rn. 31; verb. Rs. C-15/91 ve C-108/91 (Böckle), Slg. 1992, I-6061, Rn. 29; Rs. 
C-367/95 P (Komisyon/Sytraval), Slg. 1998, I-1719, Rn. 48; Genel Mahkeme, Rs. T-47/00 (Rica Foods/Ko-
misyon), Slg. 2002, II-113, Rn. 56; 19.3.2007 tarihli karar, Rs. T-183/04 (Tokai Europe), Rn. 57.
344 Genel Mahkeme, Rs. T-177/01 (Jégo-Quéré), Slg. 2002, II-2365, Rn. 47 vd.
345 Kararla ilgili açıklamalar için bkz. Arsava, Topluluk Hukukunda Bireysel Hakların Etkin Olarak Temini, s. 24-26.
346 Genel Mahkeme, Jégo Quéré  kararı, Slg. 2002, II-2365, Rn. 45.
347 Krş. Genel Mahkeme, Jégo Quéré  kararı, Rn. 46.
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Adalet Divanının kısıtlayıcı yorumunun isabetli çıkış noktası, ATA 230 (4). mad-
desinin lafzından bilinçli bir geri dönüşü348 ve Alman koruyucu norm teorisine yöne-
lişi gösteren ortaya çıkış geçmişidir. Adalet Divanı, Genel Mahkemenin bu içtihadı-
na karşı olarak bundan sonra da bireysel etkilenme kavramının Plaumann formülü 
anlamında dar yorumlanmasında ısrar etmektedir349. Gerçi Adalet Divanı, bireysel 
etkilenmenin kabul edilebilirlilik koşulunun davacıyı bireyselleştirilebilen değişik 
durumların dikkate alınarak etkili bir hukukî koruma ilkesi ışığında yorumlanma-
sı gerektiğini kabul etmiştir. Ancak diğer taraftan, böyle bir yorumun Antlaşma ile 
kendisine verilen yetkilerinin aşılmasına gerekçe olamayacağını bildirmiştir350. Ay-
rıca Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluk de-
netimine ilişkin diğer bir sisteminin düşünülebileceğini, fakat ABA 48. maddesine 
gereğince bunun için bir antlaşma değişikliğinin yapılması gerektiğini ve antlaşma 
değişikliğinin ise üye devletlerin sorumluluğunda bulunduğunu eklemiştir.

Kanımızca, Adalet Divanının geleneksel içtihadına devam etmesi351 ve bundan 
dönülmesini antlaşma koyucusuna havale etmesi etkili hukukî korumanın kısıtlayıcı 
bir anlayışına yol açmaz. Daha ziyade bu yaklaşım, Avrupa Birliği hukukî koruma 
sisteminin merkezi ve âdemi merkezi unsurlarıyla birlikte spesifi k yapısına ilişkin 
özel bir kabulü ve ABİA 267. maddesine göre ön karar usulü üzerinden bağlantısını 
ortaya koyar. Nihayet Lizbon Antlaşmasıyla getirilen yeni metin, bu bağlantıları ka-
bul edilebilir açıklıkta normlaştırmıştır.

ATA 230 (4). maddesinin yeni lafzının (ABİA md. 263 IV) sadece tüzük olarak 
kabul edilmiş olmakla birlikte uygulama işlemini gerektirmeden bireyleri doğrudan 
etkileyen bir tasarrufun söz konusu olması halinde o tasarrufa karşı ilgililer tarafından 
iptal davası açılabilmesini öngörmesi de Adalet Divanı’nın görüşünü desteklemekte-
dir. Bununla bağlanan muhataplara ilişkin incelemeyle birlikte Plaumann formülünün 
uygulanması, ancak kendisi karşısında aynı zamanda maddi hukuk yönünden bir karar 
(görünüşte tüzük, çift tarafl ı hukukî işlem) teşkil eden böyle bir tüzüğün bir birey ta-
rafından açılan iptal davasının konusu olabileceğini güvence altına alır. Bireyin etkili 
bir şekilde hukukî korunması, böyle durumlarda ulusal yargılama ile de güvence altına 
alınabilir. Ulusal hukuk düzenlerinde iptal ve tespit davaları açılabilir, böylece onun 
çerçevesinde ön karar davası yoluyla tüzüğün geçerliliğinin gözden geçirtilmesi sağla-
nabilir352. Bu anlamda Adalet Divanı, hukukî yol ve davalar sistemi oluşturulmasının 
üye devletlerin görevi olduğuna gönderme yapmaktadır. Bu sistemle, etkin hukukî ko-
runma hakkına uyulması güvence altına alınabilmektedir.

348 Krş. Genel Savcı Lagrange, Mütalaa, verb. Rs. 16/72 ve 17/62 (Confédération nationale des producteurs 
de fruits et légumes ve diğerleri/Konsey), Slg. 1962, 983 (987).
349 Adalet Divanı, Unión de Pequenos Agricultores kararı, Slg. 2002, I-6677, Rn. 32 vd; Jégo Quéré kararı, 
Slg. 2004, I-3425, pR. 36 vd.
350 Adalet Divanı, Unión de Pequenos Agricultores kararı, Slg. 2002, I-6677, Rn 44.
351 Adalet Divanı, Rs. C-50/00 P (Unión de Pequenos Agricultores), Slg. 2002, 6677, Rn. 40; Rs. C-263/02 P 
(Jégo-Quéré), Slg. 2004, 3425, Rn. 30.
352 Adalet Divanı, Unión de Pequenos Agricultores kararı, Slg. 2002, I-6677, Rn 41.
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Adalet Divanı, rakiplerin davaları, yani (üçüncü kişilere yük getiren) bir muha-
tabı olmayan (devlet yardımları veya birleşmeleri kontrol etme hukukunda olduğu 
gibi) davalar çerçevesinde bireysel etkilenmenin yerine getirilmesine ilişkin olarak 
özel kriterlere başvurmaktadır. Burada, bilhassa davacının bilgilenme, katılma ve 
tesir etme hakları, bireyselleştirici ölçütler olarak mülahazaya gelmektedir. Örne-
ğin devlet yardımı soruşturmasında davacının, ABİA 108 (2). maddesine göre alı-
nan, ulusal bir sübvansiyonun verilmesinin veya düzenlemesinin tespit edildiği bir 
Komisyon kararına müdahale etmesi çerçevesinde davaya yetkili olması aşağıdaki 
koşullara tabidir:

- Devlet yardımından haberdar olduğu takdirde rakibine verilen devlet yardımları-
nın kontrol soruşturmasına katılması (örneğin bir görüşün sunulmasıyla),

- Davacının devlet yardımından yararlanan karşısında rekabetçi sıfatı ve

- Dava edilebilir rekabet durumunun hissedilir şekilde halele uğratıldığının inandı-
rıcı şekilde ortaya konulması353.

 Ancak bu koşullar, yalnızca söz konusu üye devlet önleminin bizzat davacıyı 
doğrudan ve bireysel ilgilendirdiği zaman (örneğin bir sübvansiyonun verilmesi) 
harekete geçer. Bunun, her halükârda davacının bireysel (yani somut bir olay kararı 
nedeniyle gerçekten) verilen sübvansiyona karşı çıktığında kabul edilmesi gerekir. 
İçtihat, bireyin gelecekte sübvansiyonlar verilebilmesini öngören soyut bir yasal 
norma itiraz etmesi durumuna ilişkin olarak henüz açıklığa kavuşmuş değildir.

Bizatihi dava açma yetkilerinin yargılama haklarının ileri sürülmesine yönelik 
genişletilmesine bakışla354 bireylerin hukukî korunmasının Avrupa Birliği hukuku-
nun uygulanması için kapsamlı şekilde açılması ile onların Avrupa Birliği hukukî ta-
sarrufl arına karşı açtıkları davaların kısıtlı şekilde kabul edilmesi arasında bir uyum-
suzluk görünmektedir. Avrupa Birliği hukukunda bireylerin üye devletler ve Avrupa 
Birliği’ne karşı hukukî korunmasının tanınmasına ilişkin değişik ölçütler, öteden beri 
Avrupa Birliği’nin kendi idare hukuku ile Avrupa idare hukuku arasında görülebilir 
bir uyumsuzluğa işaret etmektedir. Bu uyumsuzluk, bireysel hukukî korunma yolla-
rının Avrupa Birliği vatandaşları yararına olarak yeknesak şekilde düzenlenmesiyle 
bağdaşmamaktadır. Fakat genel kapsayıcı bir çözüm, yalnızca Avrupa Birliği hukuk 
düzeninin kurucu parçası olarak Avrupa Birliği vatandaşlarının hukukî durumlarını 
dikkate alamaz, bunun ötesinde Avrupa Birliği kurumlarının ve üye devlet idareleri-
nin işlevsel kabiliyetlerini de gözetmesi gerekir. Eğer idarenin işlevsel kabiliyetine 
dayanmanın Avrupa Birliği hukukuna riayet etmeme veya tam olarak uymama için 
bahane olarak enstrümanlaştırılmazsa, bu bakış, uyumsuz bireysel hukukî korunma 

353 Genel Mahkeme, Kahn Shepvaart kararı, Slg. 1996, II-477, Rn. 34 vd.
354 Bkz. Adalet Divanı, Rs. 26/76 (Metro/Komisyon), Slg. 1977, 1875, Rn. 13; Rs. 191/82 (FEDIOL/Komisyon), 
Slg. 1983, 2913, Rn. 31; verb. Rs. C-15/91 ve C-108/91 (Böckle), Slg. 1992, I-6061, Rn. 29; Rs. C-367/95 
P (Komisyon/Sytraval), Slg. 1998, I-1719, Rn. 48; Genel Mahkeme, Rs. T-47/00 (Rica Foods/Komisyon), Slg. 
2002, II-113, Rn. 56; 19.3. 2007 tarihli karar, Rs. T-183/04 (Tokai Europe), Rn. 57.
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konseptlerinin birbirine yakınlaştırılmasına uygundur. ABİA 263 (4). maddesi, şu 
ana kadarki konseptlerinin sistematik bir bağlantısına ulaşılması için diğer bir unsur 
oluşturmaktadır. 

b) Ulusal Mahalli İdarelerin Hukukî Menfaati
ABİA 263 (4). maddesine göre doğrudan ve bireysel etkilenme gerekliliğinin ma-

halli kuruluşların davalarının özelliklerine uyması için yargı tarafından özel kriterler 
geliştirilmiştir. Genel Mahkeme, VW Sachsen’e ilişkin sübvansiyon soruşturması 
kararında, doğrudan ve bireysel etkilenme çerçevesinde üye devletlerin düzeyinin 
altında yer alan bir birimin, kendisi tarafından uygulanması gereken bir kararın iptal 
edilmesinde dâhil olduğu üye devletinkinden farklı bir menfaatinin olduğunu kabul 
etmiştir355. Bu özel menfaat, bir yandan davacı Alman Eyaletinin tartışmalı sübvan-
siyonun kısmen kendi kaynaklarından vermiş olduğuna ve özerk yetkileri üzerinde 
kurulan planların gerçekleştirilmesinde itiraz edilen sübvansiyonu yasaklayan Ko-
misyon kararıyla engellendiğine dayanmakta, diğer yandan da sübvansiyonun geri 
alınmasına ilişkin idarî usul yetkisi önem taşımaktaydı. Böylece bölgesel bir yöneti-
min ABİA 263 (4). maddesine göre dava açma yetkisi ilk kez kabul edilmiştir. Buna 
göre, bir mahalli kuruluşun bireysel etkilenmesi gelecekte şuna bağlı olacaktır: Bu 
mahalli kuruluşun,

- mali bakımdan sübvansiyona katılmış olması ve 

- sübvansiyon verme yetkisine veya

- sübvansiyonu geri isteme yetkisine sahip olması.

Komisyon kararının yürürlüğe konulmasına ilişkin olarak üye devlete ilgili ma-
halli idare karşısında takdir yetkisinin gelip gelmediği ölçütü, doğrudan etkilenme 
bakımından önemli olmaktadır. Bu genelde söz konusu olmaz. Bundan başka bu 
içtihat, yapısına göre sadece eyaletlere değil, örneğin kendi bütçe kaynaklarından 
sübvansiyon vermeleri gibi durumlarda mahalli kuruluşlara da aktarılabilir; böylece 
belediyeler için de geçerlidir.

c) Menfaat Birliklerinin Özel Durumları
Menfaat birlikleri, doğrudan ve bireysel olarak etkilendiklerinde356 veya üyeleri-

nin şahsen dava açmaya yetkili olduğunda357 bireysel olarak iptal davası açabilirler.

e. Dava Nedenleri
İptal davası, ancak davacının isteklerini dayandırdığı nedenler ileri sürdüğünde 

kabul edilebilir. Ancak davacı, burada sadece ABİA 263. maddesinin 2. fıkrasında 
tahdidi olarak sayılan iptal nedenlerinden birinin ihlal edildiğini dermeyan edebi-

355 Genel Mahkeme, Freistaat Sachsen kararı, Slg. 1999, II-3663, Rn. 91.
356 Adalet Divanı, Van der Kooy kararı, Slg.1988, S. 219, Rn. 21 vd.; krş ayrıca Genel Mahkeme, Hamburger 
Hafen und Lagerhaus AG kararı, Slg. 2001, II-1037, Rn. 49.
357 Adalet Divanı, Fransa ve diğer üye devletler/Komisyon kararı, Slg. 1998, I-1375, Rn. 75.
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lir.358 İptal nedenleri şöyledir:359

- Yetkisizlik,
- Önemli şekil kurallarının ihlali,
- Antlaşmanın veya kendisinin icra edilmesinde uygulanması gerekli olan bir hu-

kuk normunun ihlali,
- Takdir yetkisinin kötüye kullanımı.

Avrupa Birliği’nin kurum ve diğer hizmet birimlerinin kurulmasına ilişkin hukukî 
düzenlemelerde, gerçek veya tüzel kişilerin bu kurum ve hizmet birimlerinin kendi-
leri karşısında hukukî etkiye sahip işlemlerine karşı dava açmalarının özel koşulları 
ve ayrıntıları hükme bağlanabilir.

f. Dava Açma Süresi
İptal davasının iki ay içinde açılması gerekir.360 Dava süresi, aşağıda belirtilen 

durumlarda işlemeye başlar (ABİA md. 263 V): 

- Hukukî tasarrufun duyurulması veya

- Hukukî tasarrufun davacıya bildirilmesi veyahut

- Diğer bir şekilde haberdar olma.

Adalet Divanının görüşüne göre, Avrupa Birliği organlarının idarî işlemlerinin 
hukukî yardım izahatlarıyla donatılması gerekmez. Dolayısıyla böyle bir izahatın 
yapılmaması, dava açma süresinin uzamasına yol açamaz361.

ABADS 21. maddesinin 1 fıkrası ve ADUT 38. maddesi ve GMUT 44. maddesi 
kurallarına uygun olarak bir dava dilekçesi sunulduğunda iki aylık süre korunur.362 

Tasarrufun hukuka aykırılığı defi  olarak da ileri sürülebilir. ABİA 277. madde-
sinde yer alan hükme göre her taraf, Avrupa Birliği’nin bir organı, kurumu veya 
diğer bir hizmet birimi tarafından çıkarılan genel geçerlilikli bir hukukî tasarrufun 
(düzenleyici bir işlemin) hukuka uygunluğuna itiraz edilen bir hukukî ihtilafta, 263. 
maddenin 6. fıkrasında belirtilen sürenin sona erip ermediği dikkate alınmaksızın 
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde söz konusu hukukî tasarrufun 263. maddenin 2. 
fıkrasında belirtilen nedenler yüzünden uygulanamazlığını ileri sürebilir.363 Avrupa 
Birliği mahkemeleri Avrupa Birliği tasarrufunun hukuka aykırı olduğunu saptarsa, 
onu iptal etmez, fakat görülen dava yönünden geçerli olmadığını hükmeder.364

358 İlgili açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 51-53.
359 Türk hukuku ile karşılaştırma yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 200-243.
360 İlgili açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 29-30; Tekinalp/Tekinalp, s. 251.
361 Adalet Divanı, Guérin automobilies kararı, Slg. 1999, I-1451, Rn. 13.
362 Türk hukuku ile karşılaştırma yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 199.
363 Ayrıntılı açıklama için bkz. Karayiğit, s. 90-95. Genel açıklama için bkz. Tekinalp/Tekinalp, s. 251-252.
364 Krş. Adalet Bakanlığı, s. 33.
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4. Davanın Haklı Kılınması
İptal davası, tarafl arın maddi olaya ilişkin açıklamalarına göre ABİA 263. mad-

desinin 2. fıkrasında belirtilen iptal nedenlerinden birisinin itiraz edilen söz konusu 
hukukî tasarrufa - en azından kısmen - yüklenilmesi ve Avrupa Birliği hukukuna bu 
aykırılığın davacı tarafından ileri sürülmesi veya mahkeme tarafından re’sen dikkate 
alınması halinde haklı kılınır. Avrupa Birliği mahkemeleri, yetkisizlik iptal nedenini 
ve önemli şekil kurallarının ihlal edilmesini düzenli olarak re’sen inceler. Fransız idarî 
yargılama hukukuna dayanan bu gerekçelendirme incelemesi, itiraz edilen hukukî ta-
sarrufa ABİA 263 (2). maddesinde tahdidi olarak sayılan iptal nedenlerinin yüklenip 
yüklenemeyeceğinin tespitiyle sona erer. Buna karşılık, davacının bir “sübjektif-kamu-
sal hakkının ihlal edilip edilmediğine bağlı değildir365. Bununla birlikte, somut olayda 
antlaşma ihlaline dayanan iptal nedeni, davacının - bir serbest dolaşım ilkesi veya bir 
temel hakkı gibi - sübjektif bir hakkının ihlal edilmesinde de mevcut olabilir.

Yetkisizlik iptal nedeni, gerek Avrupa Birliği’nin üye devletler karşısındaki 
yetkisine, gerekse kendisinin iç kurumsal yetki dağılımına ilişkindir. Önemli şekil 
kurallarının ihlali, dikkate alınmış olduğunda farklı bir karar sonucunun mümkün 
olabileceği usulü veya şekil kurallarının ihlal edildiğinde vardır. Antlaşmanın ihlali 
iptal nedeni ise diğer iptal nedenlerinde kapsanmayan tüm antlaşmaya aykırılıkları 
içeren genel bir iptal nedenidir.

Takdir yetkisinin kötüye kullanılması, bir değerlendirme veya karar verme ala-
nının - maddi unsur veya hukukî sonuçlar tarafında - belirtilenden farklı amaçlarla 
kullanıldığında veya bununla antlaşmada öngörülen bir usulün dolanıldığında söz 
konusu olur.

5. İptal Kararının Etkileri 
Davanın usuli olarak kabul edilebilir olması ve naddi olarak haklı kılınması ha-

linde itiraz edilen tasarruf iptal edilir (ABİA md. 264 I).366 Bir hukukî tasarrufun 
sadece kısmen iptal edilmesi de mümkündür. İptal edilme genel etkiye (erga omnes) 
sahip olup, geçmişe (ex tunc) de etki doğurur. Böylece iptal edilen hukukî tasarruf 
baştan itibaren geçersiz kılınır. Ancak gerekli görüldüğünde iptal edilen tasarrufun 
bazı kısımları iptal edilmez. Bu durumda tasarrufun hangi etkilerinin geçerliliğini 
devam ettireceği belirtilir367.

365 Hâlbuki Alman hukukuna göre açılan iptal davalarında farklı durum söz konusudur.
366 İlgili açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 53-54; Tekinalp/Tekinalp, s. 251. Türk hukuku ile karşılaştırma 
yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 241-250.
367 Bu durum, önceden sadece tüzüğe sınırlandırılmıştı. Lizbon Reform Antlaşmasıyla tüzük ifadesi tasarruf 
ibaresiyle değiştirilerek kapsamı genişletilmiştir. Bununla birlikte, Adalet Divanı bu değişiklikten önce de tüzük 
için geçerli olan durumu kararlar ve yönergelere de uygulamıştır. Bkz. Adalet Divanı, Slg. 1998, I-2729, Rn. 
39  - Birleşik Krallık/Komisyon, Slg. 1992, I-4193, Rn. 26 – Parlamento/Konsey.
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B. Hareketsizlik Davası
1. Davanın İşlevsel Önemi
Hareketsizlik davası (ABİA md. 265), Avrupa Birliği organ, kurum ve diğer hiz-

met birimlerinin antlaşmaya aykırı şekilde hareketsiz kalmalarını önlemeyi amaçlar 
(ABİA md. 265 I ve IV). İptal davası gibi gerek organ, kurum ve diğer hizmet birim-
lerinin davranışlarının objektif hukuka uygunluğuna, gerekse bunların antlaşmaya 
aykırılıklarına karşı (bireysel) hukukî korunmaya hizmet eder. İptal davası Avrupa 
Birliği hukukuna aykırı davranışa müdahale ederken, hareketsizlik davası ise Avru-
pa Birliği hukukuna aykırı hareketsizliğe karşı gelir.368

2. Davanın Koşulları
a. Görevli Mahkeme
Hareketsizlik davasının karara bağlanmasına ilişkin maddi yetki, iptal davaları 

çerçevesindeki yetki dağılımına benzer.

b. Taraf Ehliyeti
Üye devletler, Avrupa Birliği organları (Avrupa Birliği Adalet Divanı hariç) ve bi-

reyler aktif dava ehliyetine sahiptir. Diğer yandan, Avrupa Birliği’nin tüm organ, kurum 
ve diğer hizmet birimlerinin pasif dava (davalı) ehliyeti vardır (ABİA md. 265).

Hareketsizlik davası, taraf ehliyetleri bakımından iptal davası ile büyük benzerlik 
göstermektedir. Bu nedenle, ilgili açıklamalar için iptal davasına gönderme yapılma-
sıyla yetinilmektedir.369

c. Ön İdarî Başvuru
Dava açılmasından önce ilgili birimin harekete geçmesinin talep edilmek zorun-

da olduğu bir ön denetimin yapılması gereklidir. Ön soruşturma, birimin kendisi-
ni kontrol etmesinin yanında isnat edilen tutumun uzlaşıyla giderilmesini sağlar ve 
böylece yargı önünde tartışmaların yapılmasını önler. Bunun için ABİA 265. mad-
desinin 2. fıkrası, karşılıklı görüşlerin değiştirilmesini ve antlaşmaya uygun duru-
mun yaratılmasına ilişkin sürelerin tanınmasını öngörmektedir.370 Bunun yanında ön 
denetim, sonraki yargısal ihtilaf konusunu sınırlandırır. Şayet ihtilaf uzlaşıyla sona 
erdirilmezse, ön denetimin konusu müteakip davanın ihtilaf konusunu belirler. 

İlk önce, bir uyarı yazısıyla ilgili birimden harekete geçmesinin talep edilmesi 
gerekir. Birimin bu talebe ilişkin görüşünü açıklamak için iki ayı vardır. Birimin iki 
aylık süre içinde görüşünü açıklaması halinde artık hareketsizlik davasının açılması 
mümkün değildir; çünkü hareketsizlik sona ermiştir. O zaman hukukî korunma, an-
cak ABİA 263. maddesine göre bir iptal davasının açılması üzerinden mümkündür. 
Fakat bu durumda iptal davası koşullarının bulunması gerekir. İlgili birimin somut 
368 Bkz. Karayiğit, s. 55; Adalet Bakanlığı, s. 32.
369 Ayrıca bkz. Karayiğit,  s. 58-59; Tekinalp/Tekinalp, s. 252-253.
370 Bkz. Karayiğit, s. 58; Tekinalp/Tekinalp, s. 253.
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olarak isnat edilen hareketsizliğe ve istenilen önlemlere olumlu veya olumsuz açık-
lama içeren bir karar aldığında, ABİA 265. maddesinin 2. fıkrası anlamında konuya 
ilişkin olarak bir görüş açıklaması bulunur. Birimin talep edilen hukukî davranışı 
yapmayı kesin olarak reddettiğinde de hareketsizlik davasının usulsüz olmasına yol 
açan bir görüş söz konusu olur371. Buna karşılık, ilgili birim talebe kesinlikle reaksi-
yon göstermezse, ABİA 265. maddesinin 2. fıkrası anlamında bir görüş açıklaması 
bulunmaz. Çünkü susmanın kural olarak bir açıklama içeriği yoktur; bunun istisnası 
ise bir ikincil hukuk işleminin birimin susmasına belirli bir açıklama içeriğini yük-
lemiş olmasıdır372.

3. Davanın Konusu
Dava konusu, bir kararın kurucu Antlaşmalara aykırı bir şekilde alınmaması-

dır373. ABİA 265. maddesi, dava konuları çerçevesini 1 ve 3. fıkralarda anılan dava-
cı grupları için farklı şekilde belirtmektedir.374 ABİA 265 (1). maddesine göre üye 
devletlerin ve Avrupa Birliği organ, kurum ve diğer hizmet birimlerinin davaları, bir 
kararın alınmasının ihmal edilmesine karşı yönelir. Gerçek ve tüzel kişiler ise sadece 
bir Avrupa Birliği organ, kurum veya biriminin bir tavsiye veya bir görüşten farklı 
diğer bir işlemi kendilerine yöneltmeyi ihmal etmesine karşı çıkabilirler (ABİA md. 
265 III).

ABİA 265. maddesi, üye devletler ve Avrupa Birliği organ, kurum ve diğer hiz-
met birimlerine, gerçek ve tüzel kişilerinkinden daha kapsamlı bir dava hakkı ver-
mektedir. İmtiyazlı davacılar grubu, her kararın ihmal edilmesine (yani özellikle bir 
tavsiyenin ve görüş açıklamasının ihmal edilmesine de) itiraz edebilir. Ancak bunlar, 
ABİA 266. maddesi anlamında bir icranın konusu olabilmesi için yeterince somut 
olmalıdır.

Gerçek veya tüzel kişi, dava konusunun meşruluğu çerçevesinde hukukî işlemin 
(potansiyel) muhatabı olduğunu, yani arzu edilen hukukî işlemin kendisi için birey-
sel geçerlilik göstereceğini ispat etmek zorundadır. Dolayısıyla, hukukî bağlayıcılığı 
olmakla birlikte, ne şekli ne de hukukî niteliği bakımından bireylere yöneltilmiş olan 
genel geçerli önlemler (düzenleyici işlemler) davadan istisna tutulur375.

Bireysel davacının, üçüncü bir kişi karşısında harekete geçilmemesinden olum-
suz şekilde etkilenmesi halinde de şikâyette bulunup bulunamayacağı (pozitif ra-
kip davası) hususu uzun süre tartışmalıydı. Sonunda Genel Mahkeme, hareketsizlik 
davasının muhatabın rakibi tarafından açılmasını (rakip davası şeklinde olmasını) 
usulden kabul edilebilir bulmuştur. Fakat üçüncü kişiye yöneltilen kararın alınması-

371 Genel Mahkeme, Ladbroke Racing/Komisyon kararı, Slg. 1994, II-1015, Rn. 22.
372 Örneğin Füzyon Kontrol Tüzüğü md. 10 VI, ABl. EG 1989 Nr. L 395, S.1.
373 Burada “Antlaşmalara aykırı” ibaresinin geniş yorumlanması gereklidir.
374 Açıklama için bkz. Karayiğit, s. 56-58.
375 Adalet Divanı, Cranaria/Konsey ve Komisyon kararı, Slg. 1979, S. 1081, Rn. 14.
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nın ihmal edilmesinin davacıyı doğrudan ve bireysel olarak etkilemesi gerekir376. Bu 
imkân, şu düşünceye isnat etmektedir: Davacı, iptal davası çerçevesinde kendisini 
yük getirici şekilde etkileyen rakip kişi yararlandırmasına karşı çıkmaktadır. Yarar-
landırma ve bireysel yük getirilmesi arasındaki bu bağlantı, iptal davası çerçevesin-
de dava açma yetkisini kurmaktadır. Yine hareketsizlik davası çerçevesinde davacı-
nın bir Avrupa Birliği organı, kurumu veya diğer hizmet biriminin hareketsizliği ile 
menfaatleri etkilenmektedir. Örneğin Komisyonun rekabet bozulmalarında harekete 
geçmemesi, bir rakibinin rekabete aykırı davranışının devam etmesine veya bir üye 
devletin Avrupa Birliği hukukuna aykırı sübvansiyonları vermeye devam etmesine 
ve böylece davacının menfaatlerinin ihlal edilmesine neden olmaktadır. Bir fark, 
yalnızca davacının etkilenmesinin iptal davası çerçevesinde bir hukukî işlemin çı-
karılmasından ve hareketsizlik davası çerçevesinde ise bir Avrupa Birliği organının 
hareketsizliğinden kaynaklanmasından çıkmaktadır. Fakat davacının menfaatlerinin 
zedelenmesine karşı hukukî korunma elde edip edemeyeceği sorusu, kapsamlı bir 
etkili hukukî korunmanın yararında bir Avrupa Birliği organının (Avrupa Birliği hu-
kukunu ihlal eder bir şekilde) hareket etmiş veya (Avrupa Birliği hukukunu ihlal 
eder bir şekilde) hareketsiz kalmış olup olmadığına bağlı olamaz377.

4. Dava Açma Süresi
Hareketsiz kalan bir Avrupa Birliği organı, kurumu veya diğer hizmet birimi iki 

aylık sürenin sona ermesinin ardından davacının talebine ilişkin bir görüş bildirmez-
se, o takdirde davacı, diğer bir iki aylık süre içerisinde bu antlaşma ihlalinin tespit 
edilmesine ilişkin dava açabilir. O halde, hareketsizlik davasının kabul edilebilirlili-
ği, iki sürenin (yani görüş istenmesi ve dava açılması sürelerinin) dikkate alınmasını 
şart koşar.

5. Dava Dilekçesine İlişkin Koşullar
Dava dilekçesinin şeklinin ABADS 21 (1). maddesi ve ADUT 38. maddesi veya 

GMUT 21 (1). maddesi kurallarına uygun olması zorunludur. Dava talebinin, asıl 
konuda davalının iddia edilen hareketsizliğinin Avrupa Birliği hukukuna aykırı ol-
duğunun tespitine yönelmesi gerekir. 

Ayrıca davacının Avrupa Birliği hukukunun hareketsizlik sonucu olarak ortaya 
çıkan bir ihlal durumunu usulü kurallar çerçevesinde ileri sürmesi gerekir. Yani, da-
vacı, ihlal edilen harekete geçme yükümlülüğünü belirtmek ve akıcı bir şekilde izah 
etmek zorundadır. Bu açıklamaların maddi ve hukukî bakımdan doğru olup olmadığı 
hususu ise, ilk defa gerekçelendirme çerçevesinde ele alınır.

376 Genel Mahkeme, Gestevision Telecinco kararı, Slg. 1998, II-3407, Rn. 57 vd.; krş. ayrıca Adalet Divanı, 
T. Port kararı, Slg.1996, I-6065, Rn. 59.
377 Adalet Divanı, T. Port kararı, Slg. 1996, I-6065.
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6. Davanın Haklı Kılınması
Hareketsizlik davası, davalının Avrupa Birliği’nin birincil veya ikincil hukukun-

dan çıkan bir kararı almaya378 veya bir hukukî işlemi davacıya veya üçüncü bir ki-
şiye yöneltmeye379 ilişkin bir harekete geçme yükümlülüğünü ihmal ettiğinde haklı 
kılınır. Burada, davalının Avrupa Birliği hukuku tarafından emredilen davranışı ob-
jektif olarak ihmal edip etmediği ve bu suretle birincil veya ikincil hukuktan kaynak-
lanan bir harekete geçme yükümlülüğünü ihlal edip etmediği incelenir. Bu inceleme, 
özellikle Avrupa Birliği hukukunun ilgili kuruma bir takdir alanı bıraktığı durum-
larda sorunlu olabilmektedir. Bu durumda, somut olayda Avrupa Birliği hukukunun 
doğru uygulanması halinde bağlı bir karara yol açan bir takdir sınırlandırılmasının 
çıkıp çıkmadığına bakılır380. “Objektif olarak ihmal edilme” inceleme noktası, esas 
itibariyle özel açıklamaları gerekli kılmaz; çünkü daha önce davanın usulden kabul 
edilebilirlilik çerçevesinde ilgili organının hareketsizliği incelenmiş ve tespit edil-
miştir.381

7. Kararın Etkileri
Yargı mercîî, hareketsizlik davasını usulüne uygun bulup haklı gördüğü takdirde 

davalı organın, kurumun veya hizmet biriminin Antlaşmanın ihlali altında Avrupa 
Birliği hukukunun amir hükmünü yerine getirmeyi ihmal etmiş olduğunu tespit eder. 
Hareketsizlik davası, “yenilik doğurucu dava” olarak itiraz edilen hukukî tasarrufun 
giderilmesini amaçlayan iptal davasından farklı olarak “tespit davası” olarak şekil-
lenmiştir. Karar, yenilik doğurucu olarak antlaşmaya aykırı durumun giderilmesini 
değil, aksine harekete geçme yükümlülüğünün objektif şekilde ihlal edildiğinin tes-
pitini yapar. Bu yüzden hareketsizlik davası, tıpkı iptal davası gibi ne ifa davasıyla 
ne de yükümlülük davasıyla382 karşılaştırılabilir. Fakat hareketsizliğinin antlaşmaya 
aykırı olduğu açıklanmış olan veya iptal edilen tasarrufun kendisine yüklendiği ilgili 
Avrupa Birliği organı, kurumu veya diğer hizmet birimi, ABİA 266. madde gereğin-
ce karardan çıkan önlemleri almak zorunda kalır.383

Komisyon kararlarını içerik olarak şekillendiren takdir alanları nedeniyle ABİA 
265. maddeye göre alınan tespit hükümleri, pratikte sadece sınırlı bir disiplinleştir-
me etkisi gösterir. Ayrıca, düzenleme etkisinin bulunmaması yüzünden hareketsizlik 
davası, bazı üye devletlerin hukuklarında öngörüldüğü gibi, bir yükümlülük dava-
sının karşılığı olarak görülemez. Bir hukukî tasarrufun çıkarılmasına yöneltilen bir 

378 ABİA md. 265 I.
379 ABİA md. 265 III.
380 Genel Savcı Mischo, mütalaa, Adalet Divanı, Komisyon ve diğerleri/Télévision francaise kararı, Slg. 2001, 
I-5603 Rn. 95 vd.
381 İlgili açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 59-60.
382 Bu davada başarı durumunda devlet istenilen idarî işlemin çıkarılmasına mahkûm edilmektedir.
383 Bkz. Karayiğit, s. 60.
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hukukî yol Avrupa Birliği hukuk düzeninde yoktur.384 Fakat Avrupa Birliği organ, 
kurum veya diğer bir hizmet biriminin bir hareketi geri çevirdiği kararların ABİA 
263. maddesine göre iptal edilmesi imkânı vardır. ABİA 266 maddesinin 1. fıkrası 
gereğince bir mahkeme kararından çıkan önlemleri almak yükümlülüğü nedeniyle 
Avrupa Birliği organı, kurumu veya hizmet biriminin böyle bir durumda iptal hük-
münün nedenlerinin dikkate alarak talebi yeniden değerlendirmesi beklenir.

C. Avrupa Birliği’nin Sözleşme Dışı Sorumluluğu Davası385

1. Davanın İşlevsel Önemi
Bireylerin hukukî konumları gerek Avrupa Birliği’nin idarî386 gerekse norma-

tif387 önlemleriyle zedelenebilir ve zarar görebilir. ABİ Antlaşması, 268. maddesiy-
le bağlantılı olarak 340 (2). maddesinde, böyle zarara uğrama durumlarını Avrupa 
Birliği’nin organ388 veya çalışanlarının eylem ve işlemleriyle sebep olunan zararlar 
için bir sorumluluk sistemi getirmek suretiyle gözetmektedir.389 Organ sorumluluğu-
na ilişkin taleplerin yargı yoluyla kabul ettirilmesi, Avrupa Birliği’nin zarar verici 
eylem ve işlemlerine karşı bireysel hukukî korunmaya hizmet eder. Organ sorum-
luluğu davası, iptal davası çerçevesinde normatif hukukî tasarrufl ara karşı bireysel 
bir dava hakkının bulunmayışını denkleştirir. Şayet gerçek veya tüzel kişiye Avrupa 
Birliği hukukuna aykırı normatif davranışa karşı bir iptal davasını açmasına müsa-
ade edilmezse, o takdirde onlara en azından bu davranışla sebep olunan zararların 
tazmin edilmesi gerekir.390

2. Davanın Koşulları
a. Görevli Mahkeme
Gerçek ve tüzel kişilerin Avrupa Birliği aleyhine açtıkları sorumluluk davalarına 

Genel Mahkeme yetkilidir391. Buna karşılık üye devletlerin Avrupa Birliği aleyhine 
açtıkları sorumluluk davalarında Adalet Divanı yetkilidir.

b. Taraf Ehliyeti
Avrupa Birliği’nin bir organı (kurum ve diğer hizmet birimleri de dâhil) ve ya 

bir çalışanı tarafından zarara uğratılan her gerçek veya tüzel kişi aktif dava ehliye-
384 Adalet Divanı, Rs. 247/87 (Star Fruit), Slg. 1989, 291, Rn. 11; Rs. C-269/90 (TU München), Slg. 1991, 
I-5469, Rn. 13; Rs. C-180/00 (Hollanda/Komisyon), Slg. 2005, I-6603, Rn. 53 vd; Genel Mahkeme, 
7.11.2007 tarihli karar, Rs. T-374/04 (Almanya/Komisyon), Rn. 81.
385 Avrupa Birliği’nin sözleşme dışı sorumluluğu davası ile ilgili monografi k eser için bkz. Baykal, AB Hukukunda 
Tazminat Davası, s. 29-150; Tezcan, Avrupa Birliği Hukukunda Üye Devletlerin Bireylere Karşı Tazminat 
Sorumluluğu ve Bu Konudaki Uygulamalar, s. 1 vd.; Oder, Avrupa Topluluklarında Tam Yargı Davaları, s. 3 vd. 
Genel açıklamalar için bkz. Tekinalp/Tekinalp, s. 256-259.
386 Örneğin ulaştırma yardımları hakkında yanlış vaat verme.
387 Örneğin iç pazarda şeker ürünlerin sürümüne ilişkin tüzük düzenlemesi yapılması.
388 Avrupa Birliği’nin sözleşme dışı sorumluluğunda “organ” kavramı kurum ve diğer hizmet birimlerini de 
kapsar.   
389 Karar örnekleri için bkz. Adalet Bakanlığı, s. 37-39.
390 Bkz. Baykal, Tazminat Davası, s. 29-44, 145-150; Karayiğit, 60-63. Türk hukuku ile karşılaştırma yap-
mak için bkz. Gözübüyük, s. 263-264.
391 ABİA md. 256, ABADS md. 51.
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tine sahiptir. Buna karşılık, üye devletlerin Avrupa Birliği’nin aleyhine sorumluluk 
davası açması, ABİA 263 (2). maddesine göre imtiyazlı dava açma imkânı yüzün-
den tartışmalıdır. Avrupa Birliği pasif dava ehliyetine sahip olup, sorumluluk getiren 
davranışın kaynaklandığı organ ve Avrupa Birliği’ni düzenli şekilde temsil eden Ko-
misyon tarafından temsil edilir392.

c. Davanın Konusu
ABİA 268. maddesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nı Avrupa Birliği’nin sözleşme 

dışı sorumluluğundan kaynaklanan ihtilafl ara (ABİA 340 (2-3). maddesinde öngörülen 
tazminat ihtilafl arına) bakmaya yetkili kılmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Birliği mahke-
meleri önündeki hukukî yol, ancak bir Avrupa Birliği organının veya görevlisinin za-
rar verici bir davranışına dayanan tazminat taleplerinin karara bağlanması gerektiğinde 
açılır. Burada, Avrupa Birliği aleyhine açılan sorumluluk davasının kabul edilebilirli-
liği bakımından yalnızca zarar ve itiraz edilen davranış arasında bir illiyet bağlantısı-
nın bulunup bulunmadığı incelenir393. Ulusal organlar tarafından sebep olunan zararlar 
üye devletlerin yargısına havale edilir. Üye devletlerin ve Avrupa Birliği’nin sorumlu-
luğunun sınırlandırılması, ortaya çıkan zararın Avrupa Birliği’ne veya üye devletlere 
yüklenebilen davranışın Avrupa Birliği veya ulusal organlar tarafından sebep olunmuş 
olup olmadığına göre belirlenir. O halde ulusal hukukî yol, kural olarak hukuka uygun 
Avrupa Birliği kurallarının ulusal organlar tarafından kusurlu uygulanması söz konusu 
olduğunda açılır. Bu ilke, gerek doğrudan uygulanabilir olan Avrupa Birliği hukukunun 
ulusal makamlar tarafından uygulanmasında, gerekse bir Avrupa Birliği yönergesini iç 
hukuka aktaran ulusal hukukun uygulanmasında geçerlidir. Bununla birlikte ulusal hu-
kuk yolu, ancak zarar veren devlet içi uygulama önlemlerinin gerçekten üye devlete 
yüklenebildiğinde açılır. Şayet ulusal bir organ bir Avrupa Birliği organının bağlayıcı 
bir talimatı çerçevesinde harekete geçerse, o zaman sorumluluk hukuku yüklenmesi 
ulusal organ davranışına karşın ilgili üye devlete değil, doğrudan Avrupa Birliği’ne yö-
nelir. Bir Avrupa Birliği organı, bir ulusal organa bir talimat verirse, böylece somut 
olayı bizzat düzenlemiş olur. Üye devlet makamları, bu bağlamda sadece “ifa aracı” 
olarak hizmet etmiş olurlar394.

d. Hukukî Korunma Menfaati
Bu dava çerçevesinde hukukî korunma ihtiyacına büyük bir usulü önem gelir. 

Çünkü bunun için davacıya, ne diğer Avrupa Birliği hukukunun ne de ulusal huku-
kun dava imkânları suretiyle maddi olaya uygun ve böylece davanın amacına ulaşıl-
masına ilişkin öncelikli bir hukukî yolun mümkün olmaması gerekir.

Sorumluluk davası, iptal davaları karşısında müstakil bir hukukî yoldur. Bu ne-
denle, Tazminat davasının açılmasından önce Avrupa Birliği organının veya perso-
nelinin zarar veren hukukî tasarrufunun iptal davasıyla hükümsüz kılınması gerekli 
392 Adalet Divanı, Werhahn Hansamühle kararı, Slg. 1973, S. 1229, Rn. 7; Adalet Divanı, Briantex ve Di 
Domenico kararı, Slg. 1989, S. 3623, Rn. 7.
393 Genel Mahkeme, Dorsch Consult II kararı, Slg. 1998, II-667, Rn. 23.
394İlgili açıklamalar için bkz. Baykal, Tazminat Davası, s. 55-100; Karayiğit, s. 63-64.
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değildir395. Fakat bu durum, tazminat davasının, önceden hukuken kesinleştiği için 
dava açma süresinin geçirilmesi yüzünden artık yargısal olarak iptal edilemeyen bir 
Avrupa Birliği hukukî tasarrufunun kaldırılmasının bahanesi olarak kullanıldığında 
kuşkusuz farklı olur396. Davacı, ancak beklenebilirlilik ve mantıklılık çerçevesinde 
diğer hukukî yollara yönlendirilebilir397.

Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen tazminat davası, zararın bir üye 
devletin Avrupa Birliği hukukunun uygulanması çerçevesinde aldığı bir önlemine 
dayandığı ölçüde ulusal dava imkânları ilişkisinde ikincil sıradır398. Zira Avrupa Bir-
liği mahkemeleri, üye devlet makamları kararlarının hukuka uygunluğunu kontrol 
etmeye yetkili değildir399. Bu yüzden birey, etkili hukukî korumanın güvence altına 
alınmasını ve iddia edilen zararın tazmin edilmesini sağladığı400 ölçüde ulusal dava 
imkânlarına yönlendirilir.

e. Dava Açma Süresi
ABİA 340 (2). maddesi herhangi bir dava süresi öngörmemektedir. Fakat Ada-

let Divanı, organ/personel sorumluluğu talebinin ABADS 46. maddesinde düzenle-
nen (re’sen gözetilmesi gerekli) beş yıllık zamanaşımı süresini maddi olayın karara 
bağlanmasının usulü şartı olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle, organ/personel 
sorumluluğu davasının zararın gerçekleşmesinden itibaren beş yıl içinde açılması 
gerekir. Fakat süre ilk defa zararın tazmin yükümlülüğü koşullarının gerçekleşmiş 
ve tazmin edilmesi gereken zararın somutlaşmış olduğunda, yani davacının bunlar-
dan haberdar veya haberdar olmak zorunda olduğunda işlemeye başlar401.

f. Dava Dilekçesine İlişkin Koşullar
Dava dilekçesinin şeklinin ABADS 21 (1). maddesi ve ADUT 38. maddesi veya 

GMUT 44. maddesi kurallarına uygun olması gerekir. Asıl konuda dava istemi, bir 
Avrupa Birliği organı veya çalışanı tarafından sebep olunan zararın tazminine yö-
neltilmelidir. Davacı, örneğin zarar henüz tam olarak gerçekleşmemiş olduğu için 
dava açıldığı sırada zararın miktarı tam olarak belirlenemiyorsa dava dilekçesinde 
ilk önce yalnızca Avrupa Birliği’nin sorumluluğunun tespit edilmesini talep edebilir. 
Bu durumda Adalet Divanı, bir ara kararla talep hakkının mevcudiyetini hükme bağ-
lar. Davacı, gerçek zarar miktarının bilinmesinden sonra ara kararın verilmesinden 
önce tespit talebini ifa talebine çevirebilir.

395Adalet Divanı, Schöppenstadt kararı, Slg. 1971, S. 975, Rn 3.
396 Adalet Divanı, Bikre kararı, Slg.1980, S. 2669, Rn 28.
397 Adalet Divanı, T. Port kararı, Slg. I-1996, S. 6065, Rn 38.
398 Adalet Divanı, Interagra kararı, Slg. 1982, S. 2233, Rn. 10.
399 Adalet Divanı, Debayser kararı, Slg. 1978, S. 553, Rn. 25 ve 26.
400 Adalet Divanı, Krohn kararı, Slg. 1986, S. 753 Rn. 27; De Boer Buizen kararı, Slg. 1987, S. 3677, Rn. 9.
401 Adalet Divanı, Adams kararı, Slg.1985, S. 3539, Rn. 50. Bkz. ayrıca Baykal, Tazminat Davası, s. 130-135; 
Karayiğit, s. 64-65.



-110-

3. Davanın Haklı Kılınması
Avrupa Birliği’nin sorumluluğu davası, bir organ (kurum ve diğer hizmet birim-

leri de dâhil402), AMB veya bir görev faaliyetini yerine getiren bir Avrupa Birliği 
çalışanının

- idarî hukuka aykırılık durumunda zarar görenin korunmasını sağlayan bir hukuk 
normunun veya

- normatif hukuka aykırılık durumunda ise bireyin korunmasını sağlayan daha üs-
tün bir hukukî normun nitelikli bir şekilde ihlal edilmesi ve bu suretle doğrudan 
davacının zararına yol açılmış olması halinde haklı kılınır.

Avrupa Birliği, çalışanlar ihlalden kişisel sorumlu olsalar bile doğan zarardan bizzat 
sorumludur.

Avrupa Birliği’nin hukuka uygun davranışları bakımından “olağandışı” ve “özel” bir 
zararın bulunması zorunludur403.

4. Kararın Etkileri
Avrupa Birliği’nin sorumluluğu davası usulden kabul edilebilir ve esastan da haklı 

kılınırsa, zararın tazminine karar verilir. Bu karar, ifa kararı şeklinde gerçekleşir. Yal-
nızca Avrupa Birliği’nin sorumluluğu tespit edilirse, o zaman maddi karar bir tespit 
kararı şeklinde verilir. İfa kararıyla davacı, icra edilemeyen tespit kararının aksine icra 
edilebilir bir miktarı elde eder404. İcra takibi, ABİA 299 (2-4). maddesine göre yapılır. 
Kazanılan bir organ sorumluluğu davası, organ sorumluluğu talebine yol açan hukuka 
aykırı davranışın ayrıca iptal edilmesine yol açmaz. Daha ziyade Avrupa Birliği mahke-
meleri, organ sorumluluğu yargılamasında genel etkisi olan Avrupa Birliği tasarrufunun 
geçerliliğine dokunmadan hukuka aykırılığı tespit ederler.405

D. Geçiçi Hukukî Koruma Davası
Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sistemi, ABİA 278, 279 ve 299 (4). maddele-

rinde kullanıma sunulan geçici hukukî koruma yolları ile tamamlanır. Gerçi Avrupa 
Birliği mahkemelerinde açılan davaların erteleyici etkisi yoktur (ABİA md. 278). 
Ancak Avrupa Birliği mahkemeleri gerektiğinde yük getirici organ, kurum ve diğer 
bir hizmet birimi tasarrufl arının uygulanmasını askıya alabilir (ABİA md. 278 I), 
cebri icrayı geçici olarak durdurabilir (ABİA md. 299 IV) ve geçici tedbirler alabilir 
(ABİA md. 279). Böyle bir talep, geçici bir tedbirin maddi ve hukukî bakımdan 
gerekliliği inandırıcı şekilde ortaya konulur ve onun acil olduğu sabit olursa haklı 
görülür. Talep sahibinin menfaatleri için ağır ve yeniden telafi si mümkün olmayan 
bir zararın engellenmesi için geçici korunmanın ana yargılamada verilecek karardan 
önce kabul edilmesi ve etkilerini göstermesi gerektiğinde bundan hareket edilebi-

402 Açıklamalar için bkz. Baykal, s. 50.
403 Açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 65-72.
404 ABİA md. 280.
405 Bkz. Karayiğit, s. 72-73.
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lir.406 Hâkim, geçici tedbir yargılamasında gerektiğinde etkilenen menfaatlerin tartıl-
masına da girişebilir. 407

1. Geçici Hukukî Korumanın İşlevsel Önemi

Avrupa Birliği’nin yargısal koruma sisteminde öngörülen dava ve hukukî yollar 
kural olarak herhangi bir erteleyicisi yoktur. Bu nedenle ilgili kişi, itiraz edilen Av-
rupa Birliği işleminden çıkan emir ve yasaklara dava açılmasından veya temyiz baş-
vurusundan sonra da uymaya yükümlü olmaya devam eder. ABİ Antlaşması, “geçici 
tedbirler” üst kavramı altında giderilemez zararlardan sakınılması için geçici hukukî 
korumanın değişik yollarını hazır tutmaktadır408. Bunlar, hukukî bir işlemin hukukî 
geçerliliğine dokunmadan uygulanmasına engel olur. Avrupa Birliği’nin yargısal ko-
ruma sisteminde yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere geçici hukukî korumanın üç 
türü öngörülmektedir: 

- İtiraz edilen tasarrufl arın yürürlüğünün durdurulması409,

- Geçici tedbirlerin alınması410 ve

- Konsey, Komisyon411 ve Adalet Divanı412 kararlarının zorla icra edilmesinin dur-
durulması.

Bunların talep edilmesine ilişkin koşullar, ABİ Antlaşmasında değil, usul tüzük-
lerinde düzenlenmiştir.413

2. Geçici Hukukî Koruma Talebinin Kabul Edilebilirlilik Koşulları
Geçici hukukî koruma talebi, feri nitelikte olup, bu nedenle ancak mahkeme 

nezdinde görülen bir hukukî ihtilaf bağlantısında talep edildiğinde caizdir414. Ge-
çici hukukî korumanın konusu dilekçede gösterilmek zorundadır415. Geçici hukukî 
korumanın konusu ile asıl davanın konusu arasında daima doğrudan bir bağlantının 
bulunması gereklidir416.

Geçici hukukî koruma talebi, asıl konuda dava yetkisine sahip olan kişilerin tümü 
tarafından yöneltilebilir. (Mahkemeler hariç olmak üzere) Avrupa Birliği organları 

406 Genel Mahkeme, 18.10.2007 tarihli karar, Rs. T-238/07 R (Ristic AG ve diğerleri/Komisyon), Rn. 42. 
407 Adalet Divanı Başkanı, Rs. C-377/98 R (Hollanda/Parlamento ve Konsey), Slg. 2000, I-6229, Rn. 41, Rs. 
C-445/00 R (Avusturya/Konsey), Slg. 2001, I-1461, Rn. 73.
408 Bkz. ABİA md. 278, 279, 299. İlgili açıklamalar için bkz. Lengauer, EuR 2008, 69 vd.
409 ABİA md. 278.
410 ABİA md. 279.
411 ABİA md. 299 IV.
412 ABİA md. 299 IV ile bağlantılı şekilde md. 280.
413 ABADS md. 39, 57 II, 60; ADUT md. 83-90; GMUT md. 104-110. İlgili açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 
100-106; Özkan, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesinde İhtiyati Tedbirler, s. 619-642.
414 ADUT md. 83 § 1; GMUT md. 104 § 1.
415 ADUT md. 83 § 2, GMUT md. 104 § 2.
416 ADUT md. 83 § 1, GMUT md. 104 § 1.
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ve üye devletler, imtiyazlı başvuru yetkisi sahibi olarak geçici tedbirleri hem kendi 
yararlarına hem de üçüncü kişilerin korunması için talep edebilirler417. Buna karşılık 
gerçek ve tüzel kişilerin başvuru hakkı, kendi menfaatlerinin korunmasıyla sınırlı-
dır418. Yürütülmesinin durdurulması gereken Avrupa Birliği tasarrufunun kendilerini 
doğrudan ve bireysel olarak etkilediğini ileri sürülebilmeleri gereklidir.

Bir Avrupa Birliği tasarrufunun yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi 
veya geçici bir önlemin alınması talep edenin bununla ilgili bir hukukî korunma 
menfaatini şart kılar. Başvuran kişi, haklarını geçici olarak güvence altına almak 
veya ortaya çıkabilecek zararı engellemek için talep edilen tedbire ihtiyaç duymak 
zorundadır. Bu hukukî korunma menfaati, geçici tedbirin başvuran kişinin hukukî 
pozisyonun korunması için gerekli ve elverişli olmaması halinde bulunmaz. İtiraz 
edilen Avrupa Birliği tasarrufunun daha önceden kaldırılmış olması419, itiraz edilen 
Avrupa Birliği tasarrufunun daha önceden icra edilmiş olması420, şikâyet edilenin 
aleyhe olan eylem veya işlemin sona ermiş olması421 veya başvurunun temelinde ya-
tan maddi ilişkilerin değişmiş olması nedenleriyle geçici önlem artık pratik etkisini 
(effet utile) gösteremediğinde uygunluk bakımından eksiklik vardır. Gereklilik ise şu 
durumlarda söz konusu değildir:

- Kararın ana yargılamada verilmek üzere olması422 veya

- Avrupa Birliği organ, kurum veya diğer bir hizmet birimi önleminin derhal uygu-
lanmasından vazgeçilmesi423.

3. Geçici Hukukî Koruma Başvurusunun Haklı Kılınması
Geçici hukukî koruma, başvuranın acil ve tazmin edilemeyen bir zarardan sa-

kınılmasına ilişkin kararın ilgili hakların tartılması altında çok acil şekilde gerekli 
(ivedilik koşulu) olduğunu ve açılan davanın - yüzeysel incelemeden sonra - yeterin-
ce başarı şansına sahip (gereklilik koşulu) olduğunu inandırıcı şekilde ispat halinde 
gerekçelendirilmiş olur424. ADUT 83. maddesinin § 2 veya GMUT 104. maddesinin 
§ 2 gereğince ivediliğin çıktığı koşulları ortaya koymak zorundadır. Ayrıca talep edi-
len tedbirin gerekliliğinin maddi ve hukukî bakımdan inandırıcı kılınması gereklidir. 
Takdir yetkisini içeren kararlar bakımından daha ağır koşullar aranır. Bu durumda 
ivediliğin inandırıcı kılınması tek başına yeterli değildir, bilakis ivediliğinin tartış-
masız olması gerekir425.

417 Adalet Divanı, Komisyon/Almanya kararı, Slg. 1990, I-2715, Rn. 20.
418 Adalet Divanı, Küster kararı, Slg. 1975, S. 277, Rn. 6, 8.
419 Adalet Divanı, Yunanistan/Komisyon kararı, Slg. 1990, I-561.
420 Adalet Divanı, Simmenthal kararı, Slg. 1978, S. 1129, Rn. 7.
421 Adalet Divanı, Komisyon/İtalya kararı, Slg. 1972, S. 529, Rn. 11.
422 Yazılı ve sözlü yargılamanın sona ermesi; Adalet Divanı, Barbara Erzbergbau kararı, Slg.1960, S. 471, 478.
423 Adalet Divanı, Société des Aciéries de Montereau kararı, Slg. 1979, S. 1077, Rn. 2.
424 Adalet Divanı, BSE kararı, Slg. 1996, I-3903, Rn. 44.
425 Genel Mahkeme, Emesa Sugar kararı, Slg. 1998, II-3079, Rn. 67.
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4. Geçici Hukukî Koruma Kararı ve Etkileri
Geçici bir tedbirin alınmasına ilişkin karar bir ara karar şeklinde verilir426. Yar-

gı mercîî, başvurunun usulden kabul edilebilir ve esastan da gerekçelendirilebilir 
olması halinde ihtiyati tedbirin kapsamını hükme bağlar. Fakat ABİA 278. madde-
sine göre alınan kararlarda, durdurma konusu tedbirin içeriğini sınırlar. Çünkü asıl 
davada iptal edilecek hukukî işlemi uygulama yetkisi geçici olarak ortadan kaldırı-
lır. Buna karşılık yargı mercîî, ABİA 279. maddesine göre açılan davada, istenilen 
menfaat dengesinin geçici olarak sağlanması için gerekli görünen her türlü önleme 
hükmedebilir.

E. Tahkim Davası
ABİA 272. maddesi gereğince Avrupa Birliği mahkemeleri, Avrupa Birliği tarafın-

dan veya onun hesabına yapılan kamu hukuku veya özel hukuk sözleşmelerinde yer 
alan bir tahkim şartı nedeniyle kararlar vermeye yetkilidirler. Dolayısıyla gerçek ve tüzel 
kişiler, sözleşmede öngörülen bir tahkim şartına dayanarak bu davayı açabileceklerdir.

F. Kanun Yolları Davaları
1. Temyiz Davası
a. Genel Mahkemenin Kararlarına Karşı Temyiz Davası
Genel Mahkemenin yargılamayı tamamen veya kısmen sona erdiren kararları-

na karşı Adalet Divanı nezdinde hukukî konularla sınırlı bir hukukî yola (temyize) 
başvurulabilir.427 Genel Mahkeme kararları, ilk defa temyiz süresinin veya temyiz 
sürecinin sona ermesiyle hukukî kesinlik kazanır.

Temyizin aktarma etkisi vardır. Yani temyiz, Genel Mahkeme önünde görülen 
yargılamanın Adalet Divanına taşınmasına yol açar.

Öte yandan temyiz, ABADS 60 (1). maddesine göre kural olarak erteleyici bir 
etkiyi haiz değildir. Uygulamayı veya icrayı erteleyen herhangi bir etkisi yoktur. 
Ancak temyize bakan mahkeme durdurma kararı verebilir.

ABADS 56. maddesi, temyiz yoluna başvuru yetkisini düzenlemektedir. Burada, 
imtiyazlı ve imtiyazlı olmayan şekilde yapılan temyiz başvurularının birbirinden ay-
rılması gerekir. Davanın tamamen veya kısmen aleyhine sonuçlanan dava tarafl arı 
sınırsız şekilde temyiz yoluna başvurma hakkına sahiptir. Üye devletler ve Avrupa 
Birliği organları, “koruyucu işlevleri” nedeniyle ilk derece yargılamasına katılma-
dıkları davalarda da temyize gidebilirler. Bunun ötesinde müdahiller de temyiz ta-
lebinde bulunabilirler, yeter ki Genel Mahkemenin kararıyla doğrudan etkilenmiş 
olsunlar.

426 ADUT 86. maddesi § 1, GMUT 107. maddesi § 1.
427 ABİA md. 256 I. 2, ABADS md. 56, ADUT md. 110 vd. Türk hukuku ile karşılaştırma yapmak için bkz. 
Gözübüyük, s.490-513.
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Genel Mahkemenin yalnızca yargılamayı sona erdiren kararları temyize götürü-
lebilir. Genel Mahkemenin davanın geri alınmasından, konunun esas yargılamada 
halledilmesinden, kararın açıklanmasından sonra veya üçüncü kişi tarafından açılan 
bir itiraz davasından sonra verdiği kararları da yargılamayı sona erdirici niteliktedir. 
Yargılama işlemlerine (örneğin süre uzatımları, delillerin sürülmesi) karşı ise temyiz 
yoluna başvurmak mümkün değildir.

ABİA 256 (1). maddesi, Genel Mahkeme kararlarına karşı yalnızca hukukî ko-
nularla sınırlı olarak Adalet Divanı nezdinde ve Statünün ölçüsünde temyiz yoluna 
başvurulabileceğini açık kılmaktadır. ABADS 58. maddesi, “hukukî konular” kav-
ramını somutlaştırmaktadır. Buna göre, temyiz denetimine götürülebilecek konular 
aşağıdaki aykırılıklarla sınırlıdır:

- Yetkisizlik (Genel Mahkemenin maddi yetkisizliği veya Avrupa Birliği yargısı-
nın kurumsal yetkisinin yokluğu),

- Temyiz başvurusunu yapan kişinin menfaatlerini zedeleyen usulü hatalar ve

- Genel Mahkemenin Avrupa Birliği hukukunu ihlal etmesi.

Temyiz başvurusunu yapan taraf, itiraz edilen kararın hukuka aykırı kısımları-
nı ve talebini dayandırdığı hukukî argümanları tam olarak belirtmek zorundadır428. 
Burada ilk derece yargılamasından kaynaklanan argümanlarını tekrarlayabilir. Buna 
karşılık, yeni itirazların ve savunmaların getirilmesi mümkün değildir429.

Temyiz süresi, iki ay olup, itiraz edilen kararın tebliğiyle işlemeye başlar430. Bu-
rada, Adalet Divanı tarafından re’sen dikkate alınması gereken bir hak düşürücü süre 
söz konusudur. Sürenin sona ermesinden sonra yapılan temyiz başvuruları kabul 
edilmez. Temyiz dilekçesinin ADUT 37 (f). maddesi ile bağlantılı şekilde 111 (f’). 
maddesinin şekli koşullarını yerine getirmesi gerekir.

Temyiz, Genel Mahkemenin itiraz edilen kararının en azından ABADS 58. mad-
desinde belirtilen ve temyiz talebinde bulunan tarafça ileri sürülen temyiz nedenle-
rini gerçekleştiren hukukî bir hatayı içermesi ve bu hukukî hatanın temyiz isteyenin 
aleyhine etki göstermesi halinde gerekçelendirilmiş, yani haklı kılınmış olur. 

b. Avrupa Birliği Kamu Hizmet Mahkemesinin Kararlarına Karşı 
Temyiz Davası
Kamu Hizmeti Mahkemesi kararları da aynı çerçevede Genel Mahkemenin tem-

yiz denetimi altındadır. ABİA 256 (2). maddesi, Genel Mahkemenin ihtisas mahke-
melerinin kararlarına karşı temyiz başvurularını hükme bağlamaya yetkili olduğu-
nu öngörmektedir. ABİA 225 (2). maddesi gereğince Adalet Divanı, Avrupa Birliği 

428 Adalet Divanı, Glencore Grain kararı, Slg. 1998, I-2435, Rn. 36.
429 ADUT 42. maddesinin § 2 ile bağlantılı olarak 118. maddesi.
430 ABADS md. 56 I 2.
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hukukunun birliğine ve tutarlılığına dokunan bir tehlike mevcut olduğunda Statü 
hükümleri çerçevesinde istisnai durumlarda Genel Mahkemenin temyiz kararlarını 
inceleyebilir.

2. Yargılamanın Yenilenmesi Davası
Yargılamanın yenilenmesi veya bir diğer adıyla iade-i muhakeme olağanüstü bir 

kanun yolu olup, ABADS 44. maddesinde düzenlenmiştir.431 Buna göre, kararın ve-
rilmesinden önce mahkemenin ya da yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan 
tarafın bilmediği, kararı ve yargılamanın gidişatını etkileyebilecek bazı olay ve ka-
nıtların ortaya çıkması halinde yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunulabilir.

Usule ilişkin kurallar usul tüzüklerinde432 düzenlenmiştir. Buna göre, yargılama-
nın yenilenmesi talebinin başvuran tarafından yenileme nedeninin öğrenilmesinden 
itibaren üç ay içinde yapılması gerekir. Başvuru usul kurallarına göre yapılır.433

3. Kendine Özgü Dolaylı Hukukî Korunma Yolları
a. Ön Karar Davası434

1) Ön Karar Davasının İşlevsel Önemi
ABİA 267. maddesine göre ön karar davasında, Adalet Divanı önünde ulusal 

bir mahkemede görülmekte olan hukukî bir ihtilaf çerçevesinde bu hukukî ihtilafın 
sonuçlanması için önem taşıyan Avrupa Birliği hukukunun yorumlanmasına veya 
geçerliliğine ilişkin sorular açıklığa kavuşturulur.435 Gerek ulusal mahkemeler, ge-
rekse Adalet Divanı, Avrupa Birliği hukukunu yorumlarlar. Bu durum, çelişen ka-
rarlara yol açabilmektedir. İşte ön karar davası, bu tehlikeyi giderip, üye devletlerde 
Avrupa Birliği hukukuyla bağdaşmayan bir içtihadın oluşmasını engeller. ABİA 267. 
maddesi, bunun için Adalet Divanı ile üye devlet mahkemeleri arasında bir işbirliği 
öngörmektedir. Eğer üye devlet mahkemeleri, karar için önem arz eden Avrupa Bir-
liği hukukuna ilişkin meselelerin değerlendirilmesinde zorluklarla karşılaşırlarsa, bu 
meselelerin açıklığa kavuşturulmasını Adalet Divanından istemeye yetkili ve bazı 
durumlarda ise yükümlüdürler. Üye devlet mahkemesi, Adalet Divanı tarafından yo-
rumlanan Avrupa Birliği hukuku normunu baktığı ihtilafl ı olaya uygular. Böylece 
ulusal hukukî ihtilaf çerçevesinde, Adalet Divanının ön karar usulünde katıldığı bir 
ara yargılama söz konusu olur. Ön karar davası, bir yandan Avrupa Birliği hukuku-
nun birliğinin korunmasına ve gelişmesine hizmet eder; yani Avrupa Birliği huku-
kunun üye devletleri mahkemeleri tarafından yeknesak yorumlanmasını ve uygulan-
masını güvence altına alır, bu suretle Avrupa Birliği hukukunun muğlâk hususları 

431 Türk hukuku ile karşılaştırma yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 526-531.
432 ADUT md. 98-100; GMUT md. 125-128.
433 ADUT md. 37-38; GMUT md. 43-44. İlgili açıklamalar için bkz. Karayiğit, s. 98-99. 
434 Ön karar usulü ile ilgili monografi k eser için bkz. Arsava, Roma Antlaşmasında Ön karar Prosedürü ve 
Bu Prosedür Çerçevesinde Doğan Sorunlar. Genel açıklamalar için ise bkz. Tekinalp/Tekinalp, s. 260-268; 
Adalet Bakanlığı, s. 41-53.
435 Arsava, Ön karar Prosedürü, s. 5-10; Adalet Bakanlığı, s. 41-42.
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da giderilir436, diğer yandan da bireysel hukukî korunmayı güçlendirir;437 çünkü ön 
karar davası, bireylere Avrupa Birliği hukukunu ulusal mahkemeler önünde gerçek-
leştirme imkânını sunar.438 Fakat birey, bir başvuruya zorlanamaz.439

ABİA 267. maddesine göre ön karar davası, özel şekilde, kural olarak üye devlet-
lerin - fakat Avrupa Birliği organlarının değil - Avrupa Birliği hukukunun uygulan-
masına yetkili olduğu ve bunun sonucu olarak da Avrupa Birliği hukukunun hukuka 
uygunluğunun denetiminin ilk sırada ulusal mahkemelerin bir görevi olduğu durumu-
nu dikkate alır. Avrupa Birliği hukuk düzeninin birliğini ve tutarlılığını muhafaza edi-
lebilmesi için her iki yargının spesifi k bir bağlantısına gereksinim vardır. İşte bu bağ-
lantıyı ön karar usulü sağlar. Ön karar usulü, bir yandan ulusal mahkemelere somut 
olayda Avrupa Birliği hukukunu yorumlamaya ve uygulamaya izin verir, fakat diğer 
yandan Avrupa Birliği hukukunun yorumuna ilişkin kuşkulu soruların nihai bağlayıcı 
şekilde açıklığa kavuşturulabilmesini temin eder. Bunun ötesinde, hiyerarşik olarak 
sınıfl andırılan bir hukuk düzeninde hukuk birliği için türetilmiş hukuk normlarının 
geçerliliği hakkında nihai bağlayıcı olarak karar veren, bir başka ifadeyle bir hüküm-
süzlük kararı verme tekeli üzerinde tasarruf eden bir mercie gereksinim vardır. Her iki 
talebi, Avrupa Birliği hukukunun uygulanmasıyla görevlendirilen mahkemeler ola-
rak ulusal mahkemeler ve Adalet Divanı arasında Avrupa Birliği hukukunun tüm üye 
devletlerde usulüne uygun şekilde ve yeknesak olarak yorumlanmasını temin eden 
ABİA 267. maddesine göre ön karar usulü karşılar.440

ABİA 267 (1). maddesi gereğince Adalet Divanı, ön karar usulüyle kurucu Antlaş-
maların ve eklerinin yorumu ile Avrupa Birliği’nin türetilmiş hukukunun geçerliliği ve 
yorumu hakkında karar vermektedir. ABİA 267 (2). maddesi gereğince ise sadece üye 
devlet mahkemeleri başvuru yetkisine sahiptirler.441 Avrupa Birliği hukukunun yoru-
muna veya geçerliliğine ilişkin bir mesele nihai merci olarak karar veren bir mahkeme 
önündeki bir yargılamada ortaya çıktığında; bu mahkeme, ABİA 267 (3). maddesi ge-
reğince soruyu ön karar için Adalet Divanına sunmak zorundadır.442 Ön karar usulü, 
uygulamada Adalet Divanı yargısının en çok tercih edilen dava türü haline gelmiştir.443 
Bu gelişime esaslı şekilde katkı sağlayan karar alınmasını kolaylaştırıcı faktörler ola-

436 Adalet Divanı, International Chemical Corparation kararı, Slg. 1981, S. 1191, Rn. 11. Bkz. Adalet Bakan-
lığı, s. 45.
437 Ancak ön karar usulünün bireyler bakımından etkin hukukî teminat sağlayıp sağlamadığı tartışmalıdır. 
Bunun için bkz. Arsava, Topluluk Hukukunda Bireysel Hakların Etkin Olarak Temini, s. 33-34
438 Bireysel yargısal korunma sisteminde ön karar usulünün yeri için bkz. Adalet Bakanlığı, s. 45-46. Türk işçilerin 
hukukî durumlarını açıklığa kavuşturan ön kararlar için bkz. Can/Özen, Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Huku-
ku, s. 204-283; Can, Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, s. 28-480.
439 Krş. Karayiğit, s. 76-77.
440 Adalet Divanı, Rs. 283/81 (Cilfi t), Slg. 1982, 3415, Rn. 7; Rs. C-495/03 (Intermodal Transports), Slg. 
2005, I-8151, Rn. 38.
441 “Mahkeme” kavramı için bkz. Adalet Divanı, Rs. 61/65 (Vaasen-Göbbels), Slg. 1966, 583 (601 ); Rs. 
C-24/92 (Corbiau), Slg. 1993, I-1277, Rn. 14; Rs. C-393/92 (Gemeente Almelo), Slg.1994, I-1477, Rn. 22.
442 Bkz. Adalet Divanı, Foto Frost kararı, Slg. 1987, 4199, Rn. 11 vd.; Rs. 283/81 (Cilfi t), Slg. 1982, 3415, Rn. 
16; Rs. C-495/03 (Intermodal Transports), Slg. 2005, I-8151, Rn. 39.
443 Bunun için bkz Adalet Divanının ilgili internet sayfası (http://curia.europa.eu/de/instit/pre’sentationfr/-
index_cje.htm).
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rak her şeyden önce Adalet Divanının başvuran mahkeme tarafından daha önceden de-
ğerledirilen maddi olay koşullarının incelenmesinden serbest olması söylenebilir. Ön 
karar usulü, hukukî normun yorumuna ilişkin objektif bir yargılamadır. Avrupa Birliği 
hukukunda hukukî yorum ve geçerlilik meselelerinin cevaplandırılmasını bu şekilde 
mümkün kılan yoğunlaşma, genel olarak Adalet Divanının işleyiş şeklini biçimlendir-
miştir. Adalet Divanının bu hareket biçimi, tümüyle, süper temyiz mahkemesi olmak 
istemeyen Kara Avrupası kökenli bir anayasa mahkemesinin geleneksel anlayışıyla 
önemli paralellikler göstermektedir.444 Ancak bu açık öncelik hedefi , Adalet Divanının 
tüm Avrupa Birliği hukuku için yerine getirmek zorunda olduğu kapsamlı garantör ko-
numu karşısında ulusal hukuk düzenleriyle gerekli bağlanmalar için özel bir sorunu 
ortaya atmaktadır. Bu nedenle özel önem taşımaktadır ki; Avrupa Birliği hukukunun 
bir amir hükmü, başvuran mahkeme tarafından belirli bir hukuk düzeninde gerçekleşen 
tüm “kabul koşulları”nın Adalet Divanına yorumu çerçevesinde dikkate almasını müm-
kün kılacak şekilde izah edilmelidir.

2) Ön Karar Davasının Koşulları
a) Görevli Mahkeme
Ön karar istemlerinin karara bağlanmasına şimdiye kadar münhasıran Adalet Di-

vanı yetkiliydi; çünkü daha önce bu konuda Genel Mahkemenin yetkisi açıkça ka-
patılmıştı. Fakat Nis Antlaşmasıyla, ABADS’de belirlenen özel maddi alanlarda ön 
karar istemlerine bakma yetkisinin Genel Mahkemeye aktarılabilme yolu açılmıştır. 
Lizbon Antlaşması da bu yolu benimsemektedir445. Ancak böyle bir düzenleme he-
nüz ABADS’de yapılmamıştır.

Adalet Divanının yetkisinin bir istisnası, daha önce ATA 68 (2). maddesinde ön-
görülmüştü. Lizbon Antlaşması bu istisnayı kaldırmıştır. 

b) Davanın Konusu
Kurucu Antlaşmaların yorumlanması (ABİA md. 267 I a) ile Avrupa Birliği or-

ganları, kurumları veya diğer hizmet birimlerinin tasarrufl arının geçerliliği ve yo-
rumlanmasına (ABİA md. 267 I b) ilişkin sorular, ön karar davasının konusunu oluş-
turur. Dolayısıyla, ön karar soruları, Avrupa Birliği hukukunun tüm normlarına446 
ilişkin olabilir. Buna karşılık, bir ulusal hukuk işleminin Avrupa Birliği hukukuyla 
bağdaşabilirliliğine ilişkin sorular caiz değildir. Keza Avrupa Birliği’nin birincil hu-
kuk normlarının geçerliliği hakkındaki sorular da kabul edilmez.447

c) Yetkili Ulusal Yargı Mercileri
ABİA 267. maddesi başvuru yetkisini üye devlet mahkemeleriyle sınırlandır-

maktadır. Bazı üye devletlerde bağımsız yargı gücünü kullanan organların yanında 

444 Bkz. BVerfGE 7, 198 (205 vd.).
445 ABİA md. 256 III.
446 Bunlara hukukun genel ilkeleri ve örf ve adet kuralları da dâhildir.
447 İlgili açıklamalar için bkz. Arsava, Ön karar Prosedürü, s. 30–40; Karayiğit, s. 77.
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ABİA 267. maddesine göre Avrupa Birliği hukukunun (özerk) “mahkeme” kavramı 
anlamında yargı organlarına aidiyeti kuşkulu karar mercileri bulunmaktadır. Bu ne-
denle Adalet Divanı, bir karar merciinin başvuru yapmaya yetkili olabilmesi için 
yerine getirmek zorunda olduğu bazı ölçütler koymuştur.448 Buna göre “mahkeme” 
kavramı, bir yasayla veya ona dayanılarak kurulan, zorunlu bir yetki çerçevesinde 
- yani yalnızca rızaya göre değil - bağlayıcı karar veren bağımsız bir merciini şart 
koşar449. Sınırlandırma zorlukları bilhassa tahkim mahkemelerinde ortaya çıkabil-
mektedir. Adalet Divanı, sözleşmeye dayanan özel tahkim mahkemelerinin ABİA 
267 (2). maddesi anlamındaki bir mahkemenin özelliklerine sahip olmasına rağmen 
ön karar başvurusu yapma yetkisini kabul etmemektedir450; çünkü tarafl ar, tahkim 
sözleşmesini akdederken ortaya çıkan hukukî ihtilafl arın karara bağlanmasını dü-
zenli mahkemelere veya böyle bir (özel) tahkim mahkemesine aktarma konusunda 
tamamen serbesttirler. Üstelik kamu gücü, ne hukukî yolun belirlenmesi kararına 
(yargılamanın düzenli devlet mahkemeleri veya tahkim mahkemesi önünde yapıl-
ması) ne de yargılama sürecine katılmaktadır. Dolayısıyla tahkim mahkemesi, üye 
devletlerin kamu gücüyle yeterli bir bağlanma noktasına sahip değildir. Adalet Diva-
nının içtihadına göre bu anlamda bir mahkeme, bir sulh hukuk mahkemesinin ticari 
kayıt mahkemesi olarak görev yaptığında bulunmaz; çünkü bu durumda mahkeme, 
yargısal karakterli bir faaliyeti yerine getirmeyip yalnızca bir idarî görevle donatıl-
maktadır451.

d) Adalet Divanına Başvurma Yetkisi ve Yükümlülüğü
Üye devlet mahkemeleri, Avrupa Birliği hukukunun geçerliliği veya yorumunda 

kuşku duyduklarında kural olarak Adalet Divanından ön karar isteyebilirler (ABİA 
md. 267 II)452. Ancak ön karar istenen hususun başvuran ulusal mahkemenin görüşü-
ne göre kendisinde görülmekte olan hukukî ihtilafın sonuçlanması için belirleyici bir 
önemi olmalıdır. Yani davanın sonuçlandırılmasının, somut olayda Avrupa Birliği 
hukukunun nasıl yorumlanacağına veya Avrupa Birliği’nin bir hukukî tasarrufunun 
geçerli olup olmadığına bağlı olması gerekir.453 Bu nedenle genel ve hipotezli sorular 
caiz değildir454. Bununla birlikte Adalet Divanı, bu bakımdan sadece ön karar dava-
sının istismar edilip edilmediğini inceleyebilir455. 
448  İlgili açıklamalar için bkz. Arsava, Ön karar Prosedürü, s. 41-50.
449  Krş. Adalet Divanı, Almelo kararı, Slg. 1994, I-1477, Rn. 21; Dorsch Consult I kararı, Slg. 1997, I-4961, 
Rn. 23. Ayrıca bkz. Adalet Bakanlığı, s. 42, 47-49.
450 Adalet Divanı, Nordsee kararı, Slg.1982, S. 1095 Rn. 10.
451 Adalet Divanı, HSB-Wohnbau kararı, Slg. 2001, I-5335, Rn. 16.
452 Başvuru hakkına ilişkin olarak bir istisnayı ATA 68. maddesinin 1. fıkrası öngörmüştü. Bu hüküm, AT Ant-
laşmasının IV. başlığı ile bağlantılı sorulara (vize, iltica vs.) ilişkin ön karar başvurusu yapma yetkisini nihai 
yargı mercileri ile sınırlandırmaktaydı. Bu nedenle alt derece mahkemeleri, genel kurala göre bir başvuru 
yükümlülüğü bulunsa dahi bu çerçevedeki Avrupa Birliği hukuku sorularını bizzat karara bağlamak zorunday-
dılar. Bir ön karara gereksinim olup olmadığı veya hangi yargılama aşamasında gereksinim duyulduğu, ATA 
68. maddesinin 1. fıkrası haricinde başvuru yapmaya yetkili mahkemenin takdirinde bulunmaktaydı. Adalet 
Divanı, Campus Oil kararı, Slg. 1984, S. 2727, Rn. 10; Pretore kararı, Slg. 1987, S. 2545, Rn. 11.
453 İlgili açıklamalar için bkz. Arsava, Ön karar Prosedürü, s. 54-95; Karayiğit, s. 78-85; Adalet Bakanlığı, s. 
49-52.
454 Adalet Divanı, Meilicke kararı, Slg. 1992, I-4871, Rn. 25.
455 Adalet Divanı, Gmurzynska-Bscher kararı, Slg.1990, I-4003, Rn. 25.
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Bir ön karar sorusu, geçici bir hukukî koruma yargılaması çerçevesinde de yö-
neltilebilir456.

Üye devlet mahkemeleri, bazı durumlarda Adalet Divanına soru sormaya yalnız-
ca yetkili değil, aynı zamanda yükümlü de kılınmışlardır. Ulusal mahkemeler için şu 
hallerde başvurma yükümlüğü vardır:

- Kararına karşı artık ulusal hukuk yollarıyla müdahale edilemediğinde (ABİA md. 
267 III) veya

- Avrupa Birliği’nin ikincil hukuk tasarrufunun geçersiz olduğu düşünüldüğün-
de457 veyahut

- Avrupa Birliği hukukunu uygulayan bir iç hukuk tasarrufunun kaldırılmasının, 
uygulanmamasının veya durdurulmasının istendiğinde458.

Nihai derece mahkemelerinin konuyla ilgili kuşkularında daima başvuru yüküm-
lülükleri vardır. Aynı şekilde, somut olayda kararlarına karşı artık kanun yollarıyla 
müdahale edilemeyen alt derece mahkemelerinin de başvuru yükümlülüğü vardır. O 
halde, nihai derece mahkemesinin belirlenmesi için somut bir değerlendirme kıstası 
geçerlidir; çünkü ön karar davasının bireysel hukukî korunma işlevi, Avrupa Birliği 
hukukunun yeknesak uygulanmasının sağlanmasında da olduğu gibi, Adalet Divanı-
nın Avrupa Birliği hukukunu yorumlama ve iptal etme tekelinin mümkün olduğunca 
kapsamlı bir şekilde güvence altına alınmasını gerekli kılar459.

Öte yandan başvuru yükümlülüğünün bazı istisnaları vardır. Bir üye devlet mah-
kemesi, başvuru yükümlülüğünün koşullarını yerine getirse dahi aşağıdaki durum-
larda ön karar başvurusunu yapmaya yükümlü değildir:

- Ortaya atılan soru daha önceden benzer koşullara dayanan bir olayda sunulmuş 
ve Adalet Divanı tarafından cevaplandırılmışsa460 veya

- İlgili hukukî soruyu açıklayan yerleşik bir Avrupa Birliği hukuku içtihadı bulun-
maktaysa461 ya da

- Avrupa Birliği hukukunun yorumu o kadar açıktır ki; sorulan soruyu karara bağ-
lamada mantıklı kuşku için bir alan kalmamakta ve ne Adalet Divanı’nın kendisi-
nin ne de ulusal mahkemelerin bu yoruma ilişkin kuşkuları oluşmaktaysa (“Acte 
claire” doktrini) 462. 

456 Adalet Divanı, Morson ve Jhanjan kararı, Slg. 1982, 3723; Rn. 7.
457 Adalet Divanı, Foto-Frost kararı, Slg. 1987, S. 4199, Rn. 15 vd..
458 Ancak ulusal mahkeme geçici hukukî korunma yargılamasında belirli koşullar altında bunun hakkında 
bizzat karar verebilmektedir. Bununla beraber, geçerlilik başvurusu ana yargılama esnasında yapılması 
gerekmektedir. Adalet Divanı, Zuckerfabrik Süderdithmarschen kararı, Slg.1991, I-415, Rn. 27 vd.
459 Adalet Divanı, CILFIT kararı, Slg. 1982, S. 3415, Rn. 7.
460 Adalet Divanı, Da Costa kararı, Slg. 1963, S. 63, 80; 
461 Adalet Divanı, CILFIT kararı, Slg. 1982, S. 3415, Rn. 14.
462 Adalet Divanı, CILFIT kararı, Slg. 1982, S. 3415, Rn. 16. Doktrinin incelenmesi için bkz. Broberg/Fenger, 
EuR 2010, s. 835 vd.
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Bir üye devlet mahkemesinin başvuru yükümlülüğüne uymaması bir antlaşma 
ihlali teşkil eder.463 Dolayısıyla Komisyon veya bir üye devlet, Adalet Divanı önünde 
antlaşmayı ihlal davası açarak buna itiraz edebilir. Buradan bir sorumluluk talebinin 
ne kadar çıktığı somut durumlarda sorunludur. Başvuru yapılmaması, iç hukuktaki 
“tabî hâkim” ilkesinin ihlali anlamına gelir. Bu yüzden, ulusal anayasa mahkemesi 
nezdinde anayasa şikâyeti vb. yoluyla müdahale edilebilir464. Bu hukukî korunma 
imkânı bilhassa önemlidir; çünkü esas dava tarafl arının ön karar yoluna gidilmesi 
için doğrudan Adalet Divanı’na başvurmaya bir hakkı yoktur465.

e) Ön Karar Sorularına İlişkin Koşullar
Adalet Divanı, yalnızca Avrupa Birliği hukuku sorularının cevaplandırılması 

bakımından yetkilidir. Bu nedenle, ihtilafl ı içeriği olan maddi olay, Avrupa Birliği 
hukuku normuna göre değerlendirilmesi için Adalet Divanına sunulamaz. Tam tersi-
ne, Avrupa Birliği hukukunun yorumlanmasına ilişkin sorunun soyut olarak formüle 
edilmesi gerekir. Ön karar sorusunun formüle edilmesinin Avrupa Birliği hukukunun 
yorumlanmasıyla sınırlı tutulması gereklidir. Çünkü Adalet Divanının üye devletle-
rin ulusal hukukları üzerinde yargı yetkisi bulunmaz ve bilhassa ulusal hukuku Avru-
pa Birliği hukuku ölçüsünde kontrol etmeye girişemez. Bu yüzden, ulusal hukukun 
Avrupa Birliği hukukuyla bağdaşabilirliği ile ilgili sorular sorulamaz466.

Adalet Divanı, ön karar davasının etkin bir şekilde kullanılması yararında, ge-
rektiği gibi formüle edilmeyen başvuruları içtihadi soru hakkı ve soruların yorumu 
ile maddi olarak belirginleştirmektedir.467 Buna karşılık normun geçerliliğine ilişkin 
soruların somut şekilde formüle edilmesi gereklidir. Çünkü Birlik ikincil hukukunun 
belirli bir kuralının hukukî geçerliliğine yönelmiştir. Geçerlilik ile ilgili soru şöyle 
formüle edilebilir:

“X tarih ve Y sayılı Tüzüğün 17. maddesinin 1. fıkrasının birinci bendi hukuken 
geçerli midir?”

ABİA 263. maddesinin 5. fıkrasının dava açma süresinin sona erdiğinde ilgili 
karşısında hukukî kesinlik ortaya çıkar. Ancak bu hukukî kesinliğin etkisi dolanıla-
bilmektedir. Gerçekten de bir Avrupa Birliği tasarrufuna karşı iptal davası açabilen 
birisi bunu yapmayıp, bunun yerine hukukî kesinliğin ortaya çıkmasından sonra bu 
Avrupa Birliği tasarrufunu uygulayan bir ulusal tasarrufa ilişkin bir hukukî ihtilafta 
bu Avrupa Birliği tasarrufunun geçerliliğini tartışabilir. Şayet ulusal mahkeme, ilgili 
bir hükmü geçerlilik denetimi için Adalet Divanına sunarsa, o zaman hukukî kesin-
liğin dolanılması tehlikesi ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı Adalet Divanı, geçerli-

463 Başvuru yükümlülüğünün ihlaline karşı söz konusu olabilecek olanaklar için bkz. Arsava, Ön karar 
Prosedürü, s. 111-140; Arsava, Topluluk Hukukunda Bireysel Hakların Etkin Olarak Temini, s. 34.
464 BVerfGE 73, 339, 366 vd., - Solange II, BVerfG, NJW 2001, S. 1267. 
465 Krş. Genel Mahkeme, Phlip Morris kararı, Slg 2003, II-1, Rn. 105.
466 Bkz. Adalet Bakanlığı, s. 43.
467 Adalet Divanı, Costa/ENEl kararı, Slg.1964, S. 1251, 1268.
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lik denetimi yapılmasına ilişkin bir başvurunun kabul edilebilirliğini ulusal yargıda 
görülen temel davanın Avrupa Birliği tasarrufunun geçersizliğine dayanan tarafl a-
rının açıkça bir iptal davası açmaya yetkili olmamasına bağlı tutmaktadır. Ancak 
“aşikârlık” ölçütünü somutlaştırmak çok kolay değildir. Bu çerçevede önemli olan, 
iptal davasının açılma koşullarının Avrupa Birliği mahkemeleri tarafından açıklığa 
kavuşturulmasıdır.

3) Ön Karar Sorusunun Cevaplandırılması
Adalet Divanı, yorum sorusuyla ilgili olarak verdiği kararın gerekçelerinde, baş-

vuran mahkemeye bir ulusal normun Avrupa Birliği hukuku normlarıyla bağdaşıp 
bağdaşmadığının incelemesini mümkün kılmak için ayrıntılı yorum ölçütlerini ko-
yar ve bunları açıklar. Kararın hüküm kısmında ise ilgili Avrupa Birliği normları-
nın yorumunu belirtir468. Bu yorum ölçütlerinin somut olaya uygulanması, münhasır 
şekilde başvuran mahkemeye aittir469. Şayet ön karar davasının konusu bir normun 
geçerliliğine ilişkinse; Adalet Divanı, ABİA 267 (2). maddesi çerçevesinde Avrupa 
Birliği tasarrufunun daha üstün Avrupa Birliği (birincil) hukuku ile bağdaşabilirli-
ğine ilişkin olarak hukuka uygunluğunu kontrol eder ve kararın hüküm kısmında 
sunulan hukukî tasarrufun geçerliliğini veya geçersizliğini saptar.470

Adalet Divanı, bir ön karar sorusu, bir devlet mahkemesinde tutuklu bir kişiyi 
ilgilendiren, görülmekte olan bir yargılamayı ilgilendirmekte ise en kısa zamanda 
karar vermek zorundadır471.

4) Ön Kararın Hukukî Etkileri
Ön kararın hukukî etkileri472 ABİ Antlaşmasında düzenlenmemiştir. Ön kararın 

hüküm kısmı, hukuken kesin olup, dolayısıyla en azından gönderen mahkeme için 
bağlayıcıdır. Bağlayıcı etki, başvuran mahkemenin dışında benzer hukukî konuları 
karara bağlamak zorunda olan tüm mahkemeler için de geçerlidir. Karar öncesinde 
ortaya çıkmış olan mevcut hukuksal ilişkilere de uygulanır.473 Ulusal yargıda görülen 
davanın haricindeki etkileri bakımından şöyle ayrım yapılmalıdır: Eğer Adalet Divanı 
bir organ tasarrufunun geçersizliğini saptarsa, karar ilgili davanın haricinde de genel 
bağlayıcı etkiler (erga omnes) gösterir. Bu etki, sonuçta ABİA 264. maddesine göre ve-
rilen iptal kararına benzer. Yerleşik içtihada göre mahkemeler, bir normu geçersiz kılan 
kararın kapsamı veya zamansal etkisi gibi daha öteye giden açıklığa kavuşturmalar 
için yeniden Adalet Divanına başvurmaya yetkili değildir474. Eğer Adalet Divanı buna 
karşılık bir organ tasarrufunun geçerliliğini saptarsa, o takdirde karar genel bağlayıcı 

468 Krş. Adalet Divanı, Mars kararı, Slg. 1995, S I-1923.
469 Adalet Divanı, ICAP kararı, Slg. 1979, S. 1163, Rn. 10 vd.
470 Bkz. Adalet Bakanlığı, s. 43.
471 ABİA md. 267 IV.
472 Bkz. özellikle Arsava, Ön karar Prosedürü, s. 95–104.
473 Adalet Bakanlığı, s. 44.
474 Adalet Divanı, Wünsche kararı, Slg. 1986, S. 947, Rn. 15.
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etki göstermez475. Çünkü o ana kadar incelemeye dâhil edilmemiş olan yeni noktaların 
diğer bir değerlendirmeyi gerektirebileceği ve bu nedenle de yeni bir başvuruyu hak-
lı veya gerekli kılabileceği yok farz edilemez. Buna karşılık yorum kararları, kısıtlı 
bir genel etkiye sahiptir. Üye devlet mahkemeleri, Avrupa Birliği hukukunu Adalet 
Divanının yorumunda uygulamaya ve yorumun doğruluğunda kuşkuların bulunma-
sı halinde yeniden başvuru yapmaya yükümlü kılınmışlardır. Kuşkusuz kararın genel 
etkisi, benzer yorum sorularının gönderilmesini engellemez, tam tersine sadece üye 
devlet mahkemelerinin Adalet Divanı kararından keyfi  şekilde ayrılmalarını yasaklar. 
Yorum ve geçerlilik ile ilgili kararlar kural olarak geleceğe etkilidir. Fakat Adalet Di-
vanı, kararın etkilerini geçmişe yöneltmeye yetkilidir476. Ancak bunun açıkça karardan 
çıkması gerekir477.

b. Antlaşma İhlali Davası
Komisyon, bu davayla478 her şeyden önce üye devletlerin dikkate almasına zor-

ladığı “Antlaşmaların koruyucusu” olarak rolünü yerine getirir.479 Bir hukukî ko-
runma ihtiyacına bağlı olmayan bu objektif hukukî denetim davasının etkililiği,480 
her şeyden önce Avrupa Birliği vatandaşlarının, teşebbüslerinin ve kuruluşlarının 
şikâyetlerle bu davanın açılmasını sağlamak imkânlarına bağlıdır. Bu şekilde Ant-
laşma ihlali davası, bilhassa bireyin ulusal mahkemeler önünde Adalet Divanının 
antlaşma ihlali davalarındaki kararlarına dayanıp, bir ulusal hukuk kuralının Avrupa 
Birliği hukukuna aykırılığını ileri sürmesi halleri için bireysel hukukî korunmaya 
katkı sağlar. ABİA 258, 259. maddesi gereğince bir Adalet Divanı kararının kati 
hükmü ulusal mahkemeleri de bağlar.

Kısmen idarî hukukî korunma yolu olarak nitelendirilebilen ihlal davasıyla, her 
ne kadar bu dava türüne uygulamada özel bir önem gelmese de, Avrupa Birliği yar-
gısal koruma sistemi bununla belirli bir tamamlama yaşamaktadır. İhlal davasının 
kabul koşulları bakımından iptal davasına benzer. Bununla birlikte, hukuku değişti-
rici değil, tespit edici bir mahkeme kararının verilmesine yöneliktir. Davanın haklı 
görülmesi durumunda Avrupa Birliği hâkimi buna göre ilgili üye devletin bir eylem 
veya işlemi yüzünden veya belirli bir eylem veya işleme girişmemek suretiyle Av-
rupa Birliği hukukundan çıkan yükümlülüklerine aykırı davranmış olduğunu saptar. 

ABİA 265. maddeye göre alınan tespit hükümleri, Komisyon kararlarını içerik 
olarak şekillendiren takdir alanları nedeniyle pratik olarak sadece sınırlı bir disiplin-
leştirme gösterir. Ayrıca hareketsizlik davası, inşaî etkisinin bulunmaması yüzünden 

475 Adalet Divanı, Rotexchemie kararı, Slg. 1997, I-2817, Rn. 25.
476 Adalet Divanı, Roquette Fréres kararı, Slg. 1994, I-1445, Rn. 19.
477 Adalet Divanı, Bara kararı, Slg.1988, S. 355, Rn. 13. Ayrıca bkz. Karayiğit, s. 86-87. Karar örnekleri için 
bkz. Adalet Bakanlığı, s. 52-53.
478 Bkz. ABİA md. 258-260.
479 Bkz. Adalet Divanı, 6.12.2007 tarihli karar, Rs. C-456/05 (Komisyon/Almanya), Rn. 25; Rs. C-33/04 
(Komisyon/Lüksemburg), Slg. 2005, I-10629, Rn. 66.
480 Adalet Divanı, 6.12.2007 tarihli karar, Rs. C-456/05 (Komisyon/Almanya), Rn. 25; Rs. C-33/04 (Komis-
yon/Lüksemburg), Slg. 2005, I-10629, Rn. 66.



-123-

bir eda (ifa) davasının481 karşılığı olarak görülemez. Bir hukukî tasarrufun çıkarılma-
sına yöneltilen hukukî bir yolu Avrupa Birliği hukuk düzeni kullanıma sunmamak-
tadır.482 Fakat Avrupa Birliği organ, kurum veya diğer hizmet birimlerinin harekete 
geçmeyi reddettiği kararların ABİA 263. maddesine göre iptal edilmesi imkânı var-
dır. ABİA 266 (1) maddesi gereğince Avrupa Birliği organ, kurumu veya diğer bir 
hizmet biriminin böyle bir durumda Adalet Divanı kararından çıkan önlemleri almak 
yükümlülüğü nedeniyle iptal kararının gerekçelerini dikkate alarak talebi yeniden 
değerlendirmesi beklenir.

481 Yükümlülük davası, bazı üye devletlerin hukuklarında öngörülmektedir.
482 Adalet Divanı, Rs. 247/87 (Star Fruit), Slg. 1989, 291, Rn. 11; Rs. C-269/90 (TU München), Slg. 1991, 
I-5469, Rn. 13; Rs. C-180/00 (Hollanda/Komisyon), Slg. 2005, I-6603, Rn. 53 vd.; Genel Mahkeme, 
7.11.2007 tarihli karar, Rs. T-374/04 (Almanya/Komisyon), Rn. 81.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

YARGILAMANIN GENEL HUSUSLARI

Yargılama kuralları, ilkeleri ve özgürlükleri, yargılamaya katılanlar, tarafl arın 
temsili, yargılama dili, yargısal süreler, tebligat, yargılama masrafl arı, adlî yardım 
ve gelen davaların işleme alınması gibi kural olarak tüm yargılamalar için geçerli 
olan bazı hususlar vardır. Dolayısıyla yargılama konusuna geçmeden önce bunların 
öncelikle ele alınması faydalı olacaktır.

I. Yargılama Kuralları
Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargılamanın hukuki temelleri ortak bir 

metinde düzenlenmiş değildir. Aksine Avrupa Birliği hukuku normlar hiyerarşisinin 
değişik düzeylerinde yer alan farklı düzenlemelere serpiştirilmiştir. 

Birincil hukuk, ABİA 252-281. maddelerinde Avrupa Birliği mahkemelerindeki 
yargılamaya ilişkin önemli kurallar içermektedir. ABİA 281. maddesi uyarınca çı-
karılan Avrupa Birliği Adalet Divanı Statüsü, kurucu Antlaşma hükümleriyle aynı 
düzeyde bulunmaktadır. Zira Statü, ABA 51. maddesi gereğince hukuki bağlayıcılığı 
olan yan belge483 olarak kurucu Antlaşmaların ayrılmaz parçasıdır484. ABİA 281 (2). 
maddesi gereğince Statü, ancak olağan yasama usulü yoluyla Konsey ve Avrupa 
Parlamentosu tarafından ortak şekilde değiştirilebilir485. Statü, artık yargı organın 
tümü için geçerlidir. 

Usul tüzüklerinin içeriklerinin belirlenmesi Avrupa Birliği mahkemelerine bıra-
kılmıştır (ABİA md. 253 VI, 254 V ve 257 V). Usul tüzükleri, normlar hiyerarşisin-
de türetilmiş hukuk olarak birincil hukukun ve ABADS’nin altında bulunmakta486 
ve ABADS 63. maddesi gereğince de Statünün uygulanmasına ve tamamlanmasına 
hizmet etmektedir. Kendine özgü hukuki düzenleme olarak bir usul tüzüğü ilk defa 
1959 yılında Avrupa Toplulukları Adalet Divanı tarafından kabul edilmiştir487.Daha 
sonra 1991’de ilk derece mahkemesi için de bir usul tüzüğü çıkarılmıştır.

Yargılama hukukunun diğer yazılı kaynakları, usul tüzükleri uyarınca 
mahkemeler tarafından tümüyle özerk şekilde çıkarılan, ADUT 125. maddesi 
dayanağında kabul edilen Adalet Divanı Ek Usul Tüzüğü veya Başkâtip Hizmet 

483  Schmalenbach, Art. 311 EGV Rn. 3.
484  Wegener, Art. 245 EGV Rn. 2.
485 Statü ilk kez 1957 yılında tüm üye devletler tarafından imzalanan bir protokolde (17.4.1957 tarihli Adalet 
Divanı Statüsü Protokolü, BGBl. II S. 1166 vd.) düzenlenmişti. Statünün değiştirilmesi imkanı ise daha önce 
Konseyin oybirliği kararına saklı tutulmuştu (ATA md. 245 II).
486 Wegener, Art. 223 EGV Rn. 7.
487 ABl. 1959 L 18, S. 349.
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Talimatları gibi düzenlemelerdir.  Avrupa Birliği mahkemeleri, usul tüzüklerindeki 
yetkilendirmelere488 istinaden özellikle oturumların (celselerin) hazırlanması ve 
seyri ile layihaların ve yazılı açıklamaların sunulmasına ilişkin bazı pratik talimatlar 
çıkarmışlardır. Avrupa Birliği mahkemelerinin pratik talimatları, yazılı yargılamada 
layihaların ve diğer yazılı belgelerin nasıl sunulması gerektiğini düzenlemektedir. 
Bunun dışında, Avrupa Birliği mahkemelerinin yazı işleri müdürlüğü tarafından 
yayımlanan çalışma prosedürleriyle ilgili notlar489 da uygulama için büyük önem 
taşımaktadır. Bu notlar, mahkeme uygulamasını göstermekte ve tarafl arın vekillerine 
açıklamalarını Avrupa Birliği mahkemelerinin çalışma şekline uygun olarak çabuk ve 
etkili bir şekilde sunmalarını sağlamaktadır. Bu düzenlemelerin güncel metinlerine 
Avrupa Birliği Adalet Divanının resmi internet sayfasından ulaşmak mümkündür. 
Bu noktada belirtmek gerekir ki, bu düzenlemelerde yer alan bilgi ve tavsiyeler, 
Avrupa Birliği mahkemeleri tarafından bilgilendirme amaçlı olarak düzenlenmiş 
olup, hukukî bağlayıcılığı yoktur.

Avrupa Birliği hukuki tasarrufl arına ilişkin yargılama kuralları dağınık olmasına 
rağmen, prensip olarak tüm yargılamalar için geçerli olan kurallar da vardır. Bunlar 
gerekli olduğu ölçüde spesifi k yargılamaların hassasiyetlerini karşılamak için özel 
normlarla modifi ye edilmektedir.

 II. Yargılama Temel Hak ve İlkeleri
Üye devletlerin yargılama hukukunda olduğu gibi490 Avrupa Birliği yargılama 

hukukunda da bazı temel hak ve ilkeler geçerlidir. Yargılama işlemlerinde bunlara 
uyulması zorunludur. Bunların ihlali kararın bozulması sonucunu doğurabilir.

A. Yargılamaya İlişkin Temel Haklar
1. Hukukî Dinlenilme Hakkı
Üye devletlerin ulusal hukuk düzenlerinde kabul gören genel hukuk ilkeleri ara-

sında yer alan hukukî dinlenilme hakkı, yargılama hukuku temel haklarından birini 
teşkil eder. Bu hak, Avrupa Birliği hukukunda da geçerlidir491. Avrupa Birliği mah-
kemelerinin usul tüzükleri bununla ilgili genel bir norma yer vemeseler de, yine de 
bununla ilgili bazı kurallar öngörmektedirler.

Avrupa Birliği hukukunun da köklü bir prensibi olan hukukî dinlenilme hakkının 
ilgili yargı sürecinde açık bir düzenleme olmasa dahi güvence altına alınması gerek-

488 ADUT md. 125a, GMUT md. 136a. Her ne kadar usul tüzükleri, mahkemeleri özelikle oturumların hazır-
lanması ve seyri ile layihaların ve yazılı açıklamaların sunulmasına ilişkin uygulama kurallarının düzenlenme-
sine yetkilendirse de, uygulamada mahkemelerin bu yetkinin sınırlarına uyup uymadıkları tartışma konusu 
olmaktadır. Hiç şüphesizdir ki, bahsi geçen uygulama talimatları, Antlaşmada öngörülen hukukî korunma 
imkânlarının fi ilen sınırlandırılabileceği anlamına gelmez ve yine bu talimatlar abartılı şekil koşulları getire-
mez. Aksi halde hukukî korunma hakkının (ABTHŞ md. 47) ihlali söz konusu olabilir.
489 Dava Vekilleri İçin Bilgiler, Yazılı Yargılamaya İlişkin Olarak Avukat ve Yetkililer İçin Tavsiyeler ve Önkarar 
Başvurularına İlişkin Bilgiler vb.
490 Bunun için bkz. Özekes, s. 21 vd., Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s.224 vd.
491 Genel Mahkeme, 10.3.1992 tarihli karar, Rs. T-9/89 (Hüls AG/Komisyon), Slg. 1992, II-499.
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mektedir492. Yargılama makamı, tarafl arın görüşlerini almak ve onlara iddia ve savun-
ma fırsatı vermek zorundadır. Kararın gerekçesi, tarafl arın ileri sürdüğü vakıa ve delil-
lere de isnat etmelidir. Bu hakkın ihlali, bir usul hatası olarak Avrupa Birliği hukukuna 
aykırılığa yol açar. İtiraz edilen mahkeme kararı bu gerekçeyle hükümsüz kılınabilir. 

Hukukî dinlenilme hakkı, diğerlerin yanı sıra üçüncü kişi itirazı ve müdahil olma alan-
larında da uygulanabilir. Fakat müdahil olma bağlamında, davaya katılma anından itibaren 
müdahile iletilen yargılama evraklarına ilişkin hukukî dinlenilme talebi ile bundan etkile-
nen diğer tarafça ileri sürülen gizlilik talebi arasında çatışma durumları çıkabilmektedir.

Hukukî dinlenilme hakkı, yargı kararlarına temel teşkil eder ve bu çerçevede 
yargılamaya katılan tüm kişilere koruma sağlar. Hukukî dinlenilme hakkı, yalnız-
ca bir yargı kararının tarafl arca kabulüne ilişkin bir koşul değildir, aynı zamanda 
gerçeğin bulunması için de bir araçtır. Hukukî dinlenilme, önemli maddi vakıaların 
açıklanmasının yanı sıra hukukî görüşlerin sunulmasına da imkân sağlar. Yargıla-
maya katılanlara her halükârda bununla ilgili olarak yargılama açısından önem ta-
şıyan tüm vakıa ve görüşlerden haberdar olma ve bunlara ilişkin şahsi görüşlerini 
açıklayabilme imkânının tanınması gerekir493. Bu bakımdan yargılamaya katılanlara 
hukukî dinlenilme fırsatının verilmiş olup olmadığı önem taşır, yoksa onların bu fır-
satı uygun şekilde kullanmış olup olmadıkları değil494. Mahkeme kararının tarafl arca 
önemi bilinmeyen nedenlere dayandırılmasından sakınılması gerekir. Bu bakımdan 
her şeyden önce yargılama işlemleri müessesinden faydalanabilir.495

Gerçi yargılama makamı, mutlak surette eski kararlarını sürdürmek, aynı yönde 
kararlar vermek zorunda değildir. Fakat o zamana kadar ki görüşünü, uygulamasını 
değiştiriyorsa, istikrar bulmuş içtihattan ayrılacaksa veya başka bir hukuk kuralını 
olaya uygulayacaksa, tarafl ara bunun hakkında görüşlerini açıklayabilme imkânını 
tanımak ve gerekçesini belirtmek zorundadır.

Komisyonun yüzlerce başvuruyu değerlendirmek zorunda olduğu bir olayda496 
ilgili kişiyi dinlememiş olması, kural olarak anlaşılır ve mazur görülebilir olup, 
hukukî dinlenilme hakkının ihlali teşkil etmez497. Yerleşik içtihatlar uyarınca, bir Av-
rupa Birliği organı, kurumu veya hizmet birimi tarafından alınan bir önlemin taşıyıcı 
nedenlerinin ilgililer için her halükârda haklarının savunulması anlamında müşahe-

492 Adalet Divanı, 29.6.1994 tarihli karar, Rs. C-135/92 (Fiskano AB/Komisyon), Slg. 1994, I-2885.
493 Adalet Divanı, 11.11.1986 tarihli karar, Rs. C-226/84 (British Leyland), Slg. 1986, s. 3263; Kirschner/
Knüffel, s. 131. Krş. Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 247-248. Maddi ve hukuki tüm bakış açılarına ilişkin olarak 
görüş açıklayabilme ve böylece ilk defa mahkeme önünde makul bir savunma imkanının oluşması için ilgili 
karşısında ilk defa kendisinin neden halel veren önlemin muhatabı olduğunun bir kez gerekçelendirilmesi 
gerekir. Keza hukuki dinlenilme hakkı, üye devletlerin ve onların organlarının kendi tasarrufl arının hukuka 
uygunluk denetiminden muaf tutulmadıklarını da gösterir. Adalet Divanı, verb. Rs. C-402 ve 415/05 P (Kadı 
ve Al Barakaat), EuR 2009, 80, Rn. 349; verb. Rs. C-189 vd./02 P (Dansk Rorindustri ve diğerleri), Slg. 2005, 
I-5425, Rn. 462.
494 Adalet Divanı, 12.2.1987 tarihli karar, Rs. 233/85 (Bonino), Slg. 1987, s. 739.
495 Kirschner/Knüffel, s. 131.
496 Bir Avrupa Birliği programı çerçevesinde mali bir destekleme için birçok projenin sunulması gibi.
497 Genel Mahkeme, 13.12.1995 tarihli karar, Rs. T-109/94 (Windpark. /. Komisyon), Slg. 1995, II-3007. 
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de edilebilir olması gerekir498.

Hukukî dinlenilme hakkı, rekabet ihlali soruşturmaları499 ve diğer tüm idarî in-
celemelerde de uygulama alanı bulur. Bir Avrupa Birliği önleminin özel aciliyeti 
bağlantısındaki veya gecikme hallerinde oluşan tehlike durumlarındaki hukukî din-
lenilme hakkının kısıtlamaları istisnai olarak mümkündür500. İlgili kişilerin usulüne 
uygun şekilde dinlenilmiş olduğunun gerektiğinde Avrupa Birliği organları tarafın-
dan ispatlanması gerekir501.

Hukukî dinlenilme hakkının bizzat Adalet Divanı tarafından ihlal edildiğinde na-
sıl hareket edileceğine ilişkin soruya kesin cevap verilmemiştir. Bilindiği üzere Avru-
pa Birliği hukuk düzeninde Adalet Divanı kararlarına karşı gidilebilecek herhangi bir 
yargılama makamı bulunmamaktadır. Avrupa Birliği, henüz Avrupa Konseyinin üyesi 
olmadığından, Adalet Divanı kararlarının AİHM tarafından denetlenmesi de söz konu-
su değildir. Gerçi Adalet Divanı kararları dolaylı olarak AİHM’in yargısal denetimine 
konu olabilir. Ancak bu denetim şüphesiz kanun yolu denetimi anlamında değildir.

2. Gizliliğin Korunması Hakkı
Avrupa Birliği mahkemelerinin ele aldığı davaları ilgilendiren layihalar veya ar-

şiv değeri olan diğer hususlar kamuoyunun erişimine açılamaz (354/783 sayılı AET/
AAET Konseyi Tüzüğü502 md. 3 I)503. Buna karşılık, nihai mütalaalar, hüküm karar-
ları, usulî kararlar, danışma görüşü kararları ve resmi yayın çerçevesinde erişime 
açık olan tüm dokümanlar504 gizlilik kurallarından istisna tutulmaktadır.

Bir dava dosyasındaki bilgilerin veya belgelerin gizli ele alınması tarafl arca talep 
edilebilir. Yargılamaya katılan tüm kişilere bütün belgelerin iletilmesi, bir müdahil-
lik durumunda, mahkeme başkanının tarafl ardan birinin talebi uyarınca gizli belge-
leri iletmeden istisna tutulabildiği ölçüde kesintiye uğrar.

Belgelerin gizliliği bir ara ihtilafın konusu da olabilir505. Duruşmanın kamuya 
kapatılması durumunda duruşmanın içeriği yayınlanamaz. Nadir durumlarda hüküm 
kararlarında da gizli ve gizli olmayan metinler arasında bir ayrım yapılır. Bunun 

498 Genel Mahkeme, 5.3.1997 tarihl karar, Rs. T-105/95 ((WWF UK. /. Komisyon), Slg. 1997, II-313; 7.12.1999 
tarihli karar, Rs. T-92/98 (Interporc/Komisyon), Slg. 1998, II-231.
499 Genel Mahkeme, 29.6.1995 tarihli karar, (Imperial Chemical ./. Komisyon), Slg. 1995, II-1901. 
500 Adalet Divanı, 12.2.1992 tarihli karar, verb. Rs. C-48/90 ve C-66/90 (Hollanda Posta Kurumu), Slg. 1992, I-565.
501 Adalet Divanı, 27.6.191 tarihli karar, Rs. C-49/88 (Al Jubail), Slg. 1991, I-3187.
502 Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Atom Enerjisi Topluluğunun tarihi arşivlerinin serbest bırakılmasına 
ilişkin 1.2.1983 tarih ve 354/783 sayılı AET/AAET Konseyi Tüzüğü (ABl. L 43/1983, s. 1), organların tarihi 
arşivlerini kurmalarını ve Tüzükte öngörülen koşullar altında kural olarak 30 yıllık bir sürenin geçmesinden 
sonra arşivlerini kamuoyunun erişimine açmalarını hükme bağlamaktadır. Bu süre, kural olarak belgenin 
hazırlanması veya diğer arşiv değeri anından itibaren işlemeye başlar.
503 Tüzükte açıkça yalnızca Avrupa Birliği’nin arşivine ilişik kurulduğu için, Avrupa Birliği mahkemelerinin 
önünde görülen yargılamalar ile bağlantılı olan ulusal yargılama evraklarına ilişkin gizlilik derecesinin hangi 
şekilde konulacağı kural olarak ulusal kurallara göre belirlenecektir. Bir ön karar usulü çerçevesinde durdurulan 
bir ulusal mahkeme yargılamasına ilişkin belgeler, başvuran ulusal mahkeme vasıtasıyla ilgili ulusal kurallara 
göre erişime açılabilir.
504 Örneğin oturum raporları 1993 yılının sonuna kadar erişime açıktı.
505 Genel Mahkeme, 17.6.1998 tarihli karar, Rs. T-174/95(Svenska/Konsey), Slg. 1998, II-2289.
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arka planında da ticari belge ve içeriklerinin korunması gayesi bulunur. Bu nedenle 
gizlilik, yalnızca maddi olayın açıklanmasına ilişkin olabilir506.

3. Adil Yargılanma Hakkı
Adil yargılanma hakkı, Avrupa Birliği hukuk düzeni için AHİS 6. maddesine da-

yanılarak hukukun genel ilkesi olarak kabul edilmiş olup507, daha sonra bunun bir 
yansıması olarak ABTHŞ 47. maddesine dercedilmiştir508. Adil yargılanma hakkı 
genel olarak şu yargılama güvencelerini içerir509:

- Yargılamanın kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yapılması,
- Yargılamanın makul sürede yapılması,
- Yargılamanın aleni şekilde yapılması ve
- Yargılamanın hakkaniyete uygun olarak yapılması.

Bu hakka uyulup uyulmadığı temyiz incelemesinde kontrol edilir. Yargılamanın 
adil olup olmadığı her davanın koşullarına510 göre değerlendirilir. Avrupa Birliği 
mahkemelerinin yasal, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olarak görev yaptıkları 
konusunda bugüne değin ciddi bir tereddüt oluşmamıştır.

Yargılama süresinin hesaplanmasında diğerlerin yanı sıra hem potansiyel etki-
lenenlerin ve menfaatlerinin sayısı, hem de Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki 
yargılamanın içinde mevcut olan çeviri zahmetleri gibi zorlayıcı koşullar dikkate 
alınır. Yargılamanın makul olmayacak uzunlukta sürmesi, Komisyon veya mahkeme 
tarafından hükmedilen para cezalarının azaltılmasını da haklı kılabilir511.

Aleni yargılama, adalet dağılımında kamu denetimini sağlar ve keyfi liğe açık 
olan gizli yargılamayı engeller. Bu konu aşağıda detaylı şekilde incelenmektedir.

Hakkaniyete uygun yargılama, tarafl ar arasında tam bir eşitliğin kurulmasını ve 
bu eşitliğin tüm yargılama boyunca devam etmesini gerekli kılar. “Silahların eşitli-
ği” olarak da ifade edilen bu eşitlik, hukuk devleti ve genel eşitlik ilkesinin tabii bir 
sonucudur. Silahların eşitliği, “mahkeme önünde eşitlik” ilkesi olarak, tabî hâkim 
ve hukukî dinlenilme hakkı512 yanında klasik bir usulî temel hak olarak çıkmaktadır.

506 Genel Mahkeme, 8.6.1995 tarihli karar, Rs. T-9/93 (Schöller/Komisyon), Slg. 1995, II-1611.
507 Adalet Dİvanı, Rs. C-7/98 (Krombach), Slg. 2000, I-1935, Rn. 25 vd. İlgili açıklamalar için bkz. Frenz, 
Rn. 5017 vd.
508  Frenz, Rn. 5056 vd.
509 Meyer-Ladewig, Art. 6 Rn. 38.
510 Özellikle hukukî ihtilafta ilgili için tehlikede olan menfaatler, davanın karmaşıklığı ve davacı ile yetkili 
makamların tutumu.
511 Adalet Divanı, 17.12.1998 tarihli karar, Rs C-185/95 P (Baustahlgewebe GmbH ./. Komisyon), Slg. 1998, 
I-8417.
512 Adil yargılanma hakkı, hukuki dinlenilme hakkına sahip olunmasını ve önemli tüm vakıalara ve hukuki bakış 
açılarına ilişkin olarak yeterli ölçüde dinlenilebilmesini de içerir. Adalet Divanı, verb. Rs. C-402 ve 415/05 P 
(Kadı ve Al Barakaat), EuR 2009, 80, Rn. 281.
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4. Dosya İnceleme Hakkı
Yargılamaya katılanların mahkemeye sunulan belgelerden bilgi edinmesi aslın-

da hukukî dinlenilme hakkı kapsamındadır513. Ancak önemi nedeniyle özel bir hak 
olarak ele alınması yerinde olacaktır. Bilgilenme hakkı, esas itibariyle layiha ve 
eklerinin diğer yargılama katılanlarına tebliğiyle gerçekleşir. Bunun ötesinde belge 
incelenmesini de kapsar. Genel Mahkeme, tarafl arın vekilleri (avukat ve yetkililer) 
ve müdahile514 yargılama belgeleri ve gerektiğinde kendi önüne getirilen idarî sürece 
göz atmasına müsaade etmektedir515. Gizli inceleme yapılması konusunda tartışma-
ya yol açan yazılı belgeler, tebliğden ve belge incelenmesinden istisnadır516. Avrupa 
Birliği mahkemeleri önünde belgelerin incelenmesi hakkı yalnızca sınırlı şekilde 
geçerlidir. Fakat uygulamada taraf temsilcilerine tüm layiha ve eklerini içeren yargı-
lama belgelerini mahkemede inceleme imkânı tanınmaktadır. Raportörün ön raporu, 
karar taslakları ve yargılama makamı dahilinde alınması gereken karara ilişkin muh-
temel mektup teatisi yargılama belgeleri arasında sayılmaz. Karar alınmasının hazır-
lanmasına hizmet eden bu türden yazılı belgeler, müzakere gizliliğine girer517. Ancak 
bu bağlamda Adalet Divanının şu uygulaması hukukî dinlenilme hakkı bakımından 
tereddüt uyandırmaktadır. Buna göre tarafl ar, layihaların mahkemenin çalışma diline 
çevirilerini elde edebilirken, Adalet Divanının bilimsel hizmet birimi tarafından bazı 
olaylarda hazırlanan karşılaştırmalı hukuk incelemelerine  göz atamazlar518.

Üçüncü kişilerin yargılama dosyasının içeriğinden haberdar olup olamayacağı 
meselesinin yargılamaya katılanların hukukî dinlenilme ve dosya inceleme hakkıyla 
bir ilgisi yoktur. Burada daha ziyade alenilik ilkesinin kapsamına giren bir durum 
söz konusudur. Üçüncü kişilerin Avrupa Birliği mahkemelerinin yargılama dosya-
sına erişimi, görülmekte olan yargılamalara ilişkin layihaları geniş ölçüde internet-
ten erişime açan bazı hukuk düzenlerinden519 farklı olarak, çok katı koşullar altında 
mümkündür520. Maddi olayın ve taraf sunumlarının özetini içeren oturum raporu, bu-
nun için duruşma gününde oturum salonunun önüne asılır ve istemleri üzerine üçün-
cü kişilere de gönderilir. Bundan başka, yargılamaya katılanlar, kendi layihalarının 
üçüncü kişiler veya kamuoyu için erişilebilir kılınması hususunda serbesttirler521. 
Genel Mahkeme, hukukî ihtilafa bakan yargılama makamının bu türden belgelerin 
erişime açılıp açılamayacağını münhasır şekilde karara bağlayabileceği görüşünü 

513 Schilling, ZEuS 1999, 75, 87.
514 GMUT md. 116 § 2.
515 GMUT md. 5 III.
516 GMUT md. 67 § 3 II-III.
517 ABADS md. 35.
518 Bu bakımdan eleştirisel yaklaşım için bkz. Schilling, ZEuS 1999, 88 vd.
519 Bu şekilde örneğin ABD’deki değişik federal mahkemeler. 
520 Krş. GMUT md. 5.
521 Adalet Divanı, 3.4.2000 tarihli karar, Rs. C-376/98 (Almanya ./. Avrupa Parlamentosu ve Konsey – 
Tabakwerberichtlinie), Slg. 2000, I-2247, 2254. Mesele için ayrıntılı olarak bkz. Schilling, ZEuS 1999, 97 vd.
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savunmuştur. Van der Wal522 davasında bu çözüm şöyle gerekçelendirmiştir: Aksi 
halde tarafl arın bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı tehlikeye 
düşürülebilir. Buna karşılık Adalet Divanı, temyiz incelemesinde, hukukî ihtilafın 
görüldüğü mahkemenin münhasıran yargılama belgelerine erişimi vermeye yetkili 
olduğuna ve tarafl arın yargılamaya getirdikten sonra artık kendi sav ve savunmala-
rı üzerinde tasarrufta bulunma hakkının olmayacağına ilişkin zorunlu bir sonucun 
ne bu haktan, ne üye devletlerin ortak anayasa geleneklerinden ve ne de AİHS 6. 
maddesinden çıkartılabileceği görüşündedir. Karşı tarafın layihalarının yayımlan-
ması ise farklı şekilde ele alınmalıdır. Bununla ilgili Svenska Journalistförbundet/
Konsey olayında523 davacı, Konseyin davaya cevabını kendi internet sayfasında ya-
yımlamıştı. Genel Mahkeme, Konseyin dış tesirlerden bağımsız bir mahkeme önün-
de menfaatlerini savunma hakkının bu surette zedelendiği gerekçesiyle bunu kabul 
edilemez bulmuş ve davacıyı davayı esastan kazanmış olmasına rağmen masrafl arın 
yüklenmesine mahkûm etmiştir524.

5. Diğer Temel Hak ve Özgürlükler
Yukarıda incelenen ve Avrupa Birliği yargılama hukukuyla doğrudan bağlantılı 

olan bazı temel hak ve özgürlüklerin yanında diğer temel hak ve özgürlükler de 
doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa Birliği yargılama hukukunda önem taşır. Bu 
bağlamda kişiliğin geliştirilmesi hakkı ve kişisel özgürlükler, özel hayat ve konut 
dokunulmazlığı hakkı, haberleşme özgürlüğü, mülkiyet hakkı ile eşitlik ve oranlılık 
ilkelerinden çıkan haklar örnek olarak verilebilir.

B. Yargılama İlkeleri
Yargılamanın genel kabul gören bir takım ilkeleri vardır. Avrupa Birliği mahke-

meleri önünde icra edilen yargılama da bu ilkelere göre şekillenir. Yargılama huku-
kunda yıllar boyunca süren uygulamaların sonucunda ortaya çıkmış olan bu ilkeler, 
tarafl ar ile yargılama makamı arasında yetkilerin dağılımı ve yargılamanın yürü-
tülmesiyle ilgili temel yönelimleri belirler. Bu ilkeler, Avrupa Birliği yargısına yön 
verir ve yargılamanın düzenli şekilde yürütülmesini sağlar. 

Yargılama ilkeleri, Avrupa Birliği yargılama hukukunun yazılı kaynaklarında 
açıkça düzenlenmemiştir525. Ancak yargılama ilkelerinin birçoğu Avrupa Birliği’nin 
yazılı yargılama kurallarından çıkarılabilir. Ayrıca bazı yargılama ilkelerini ABA 6 
(1). maddesi gereğince Avrupa Birliği için etki gösteren AİHS ile üye devletlerin 

522 Genel Mahkeme, 13.8.1998 tarihli karar, Rs. T-83/96 (Gerard van der Wal ./. Komisyon), Slg.1998, II-
548.
523 Adalet Divanı, 17.6.1998 tarihli karar, Rs. T-174/95 (Svenska Journalistförbundet ./. Konsey), Slg.1998, 
II-2289.
524 Bu içtihada yönelik eleştirisel yaklaşım için bkz Schilling, ZEuS 1999, 97.
525 Yargılama ilkelerinin açıkça düzenlenmemiş olması, onların rollerini küçük kılmaz. Bkz. Frenz, Rn. 4527 
vd. Nitekim Avrupa Birliği’nde özgürlük, serbestlik ve adaletin güçlendirilmesine ilişkin Lahey Programı, 
özellikle adalet ve içişleri alanı için “Avrupa Birliği ve üye devletlerin temel hakların, yargılama güvenceleri 
için asgari standarlarının ve adalete erişiminin güvence altına alınmasına ilişkin ortak kabiliyetinin 
iyileştirilmesi” merkezi amaçlarından biri olarak düzenlenmiştir. Haager Programm zur Stärkung von 
Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union, ABl. 2005 C 53, S. 1 (14). 
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genel hukuk ilkelerinden çıkarmak da mümkündür526. 

Yargılama ilkeleri, bazen birbirleriyle çatışma durumuna da düşebilmektedir527. 
Bu yüzden onların uyumlu haline getirilmesi gerekmektedir528. Değişik yargılama 
ilkelerinin bu surette ortaya çıkan kısıtlamalarına aslında gerek vardır. Çünkü farklı 
birçok hukuk düzenine yönelen esnek bir hukukî korumanın gerekleri ancak bu şe-
kilde karşılanabilir. Bu bakımdan Avrupa Birliği mahkemeleri arasında önemli fark-
lılıklar yoktur. Avrupa Birliği mahkemelerinin usul tüzükleri genelde lâfzen aynı 
olup aynı yargılama kurallarına dayanmaktadır.

Yargılama ilkeleri saptanırken, Avrupa Birliği yargılama kurallarının Fransız 
idarî yargılama hukukunun güçlü tesiri altında bulunduğu durumu gözden uzak tutu-
lamaz529. Ancak boşluklar, başka bir şeye gerek kalmadan doğrudan Fransız yargıla-
ma hukuku çözümlerine başvurularak doldurulamaz. Uluslararası Adalet Divanının 
yargılama hukuku kuralları da Avrupa Birliği yargılama hukukunun bazı hükümleri-
ne etkisi olmuştur. Ayrıca, AİHS ve üye devletlerin hukuk düzenlerinin ortak ilkele-
rinden çıkan ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında düzenlenen yargılama hukuku 
güvenceleri, Avrupa Birliği yargılama hukukunun yorumlanması ve boşluklarının 
doldurulması için önemlidir. Bu güvenceler, yargılama hukuku kurallarının yargıla-
ma ilkelerinin saptanmasına yönelik analizinde yardım sağlar.

1. Tasarruf İlkesi
Tasarruf ilkesi, Avrupa Birliği mahkemelerinin usul kurallarında da yansımasını 

bulmaktadır. Tasarruf ilkesinin Avrupa Birliği yargısında önemli bir uygulama alanı 
vardır530. Bu ilke, tarafl arın hukukî ihtilaf üzerinde egemen (yargılamanın efendi-
si) olduğu ve ihtilaf konusunun ve bununla da yargılamanın başlatılmasını ve sona 
erdirilmesini serbestçe belirleyebildiği anlamına gelir531. Daha somut şekilde şöyle 
belirtilebilir. Davacı, dava dilekçesiyle yargılamanın kapsamını belirler ve kural ola-
rak davasını geri alabilir. Temyize başvuran taraf, temyiz isteminden vazgeçebilir. 
Bu yüzden re’sen ne dava açılabilir ne de temyiz incelemesi yapılabilir. Yargılama 
makamı, ABİA 263. maddesine göre açılan davaların dışında tarafl arın davanın sona 
erdirilmesine ilişkin uyumlu açıklamalarıyla da bağlıdır (ADUT md. 77, GMUT 98). 
Bu durumda yalnızca yargılama masrafl arın karara bağlanması hususu kalır. Dava da 
davacı tarafından her zaman geri alınabilir (ADUT md. 78, GMUT md. 99). Bu du-
rumda yargılama makamı, kendi inisiyatifi yle Avrupa Birliği hukukuna aykırılıkları 

526 Krş. Adalet Divanı, verb. Rs. C-402 ve 415/05 P (Kadı ve Al Barakaat), EuR 2009, 80, Rn. 283. Frenz, Rn. 9, 
23 vd.
527 Bu çatışma ilişkisi içtihat veya usul kurallarıyla yol açılmaktadır. Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/
Gellermann, § 21 Rn. 2.
528 Yargı, Avrupa Birliği hukukunda doğrudan bir normlaştırmanının bulunmaması nedeniyle bu çatışma 
ilişkisini önemli ölçüde serbestçe çözme imkanına sahiptir. Bkz. Dauses/Henkel, EuZW 1999, 325 (326).
529 Özellikle direkt davalar bakımından.
530 Ule, DJT-Gutachten, 1966, s. 77.
531 Hackspiel, Das Gerichtsverfahren vor dem EuGH und dem Gericht erster Instanz, in: Handbuch des 
Rechtsschutzes in der EU, 2. Aufl age 2003, Hufen, § 35 Rn. 24; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 224.
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ele alamaz, bilakis bunun için Avrupa Birliği organlarının, bir üye devletin veya ger-
çek veya tüzel bir kişinin davanın devam etmesine ilişkin bir talebine gerek vardır.

Öte yandan tasarruf ilkesi, GMUT 98 maddesinin 2. §’nın da gösterdiği gibi, 
sınırsız şekilde geçerli değildir. Tasarruf ilkesinin istisnaları esaslı şekil kurallarına 
uyulmama durumundan ortaya çıkmaktadır. Bunlar resen incelenir532. Buna karşılık 
maddi hukuka uygunluk için yalnızca tarafl arın sav ve savunmalarıyla kapsanan çer-
çeveye dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca, ilk derece merciinde müdahil olarak kabul 
edilen üye devletler ve Avrupa Birliği organlarının ABADS 49 (3). maddesi gereğin-
ce özerk şekilde temyiz yoluna başvurma imkânlarıyla zayıfl atılmıştır. Çünkü üye 
devletler ve Avrupa Birliği organları, somut olayda tarafl arın iradelerinin hilafına bir 
Genel Mahkeme kararının hukukî denetimi yapılması için Adalet Divanına başvu-
rabileceklerdir.

Yargılama makamının, tahkikat ve karar bakımından bağlı olduğu hukukî ihtila-
fın kapsamını tarafl arın iddia ve savunma araçlarının bildirilmesi suretiyle sınırlan-
dırabileceği, GMUT 48. maddesi ve tasarruf ilkesinden çıkmaktadır. Bu sınırlandır-
ma, hem maddi hem de hukukî dava nedenleri ve savunma vasıtaları için geçerlidir. 
Her iki alanda tarafl arın sunumu yargılama makamını bağlar533. Yargılama makamı, 
ancak GMUT 48. maddesinin koşulları altında yeni iddia ve savunma araçlarını dik-
kate alabilir. Bu koşullar bulunmazsa, maddi ve hukukî mülahazaları ancak belirli 
koşullar altında re’sen yargılamaya dahil edebilir534. İtiraz edilen işlem, ilgili tarafın 
hukuka aykırı bir belgeyi incelemesine karşın, bununla ilgili olarak herhangi bir 
açıklama yapmaması halinde iptal edilemez. Yargılama makamının bağlılığı, niha-
yet münferit iddia ve savunma araçlarının yargılamada geri alınabileceği ve bunun 
sonucu olarak bununla ilgili olarak diğer yargısal incelemelere devam edilmeyeceği 
anlamına gelir. 

Yargılama makamının dava nedenleriyle bağlılığı, haksız sonuçların doğmasını ön-
lemek için katı ilke olarak değerlendirilemez. Hangi iddia ve savunma araçlarının ger-
çekten ileri sürüldüğünü saptamak için tarafl arın sav ve savunmalarının yargısal yönden 
değerlendirilmesine gerek vardır. Davacının yalnızca bir dava nedeninde açıklamış ol-
duğu maddi ve hukukî argümanların diğer dava nedenlerinin gerekçelendirilmesi için 
de ele alınması caizdir. Davacının oldukça dağınık şekilde belirttiği dava nedenleri, 
itiraz edilen bir işlemin iptalini ancak birlikte haklı kılması halinde birlikte incelenebilir. 
Davacının sadece bir dava nedeni çerçevesinde argüman olarak açıklamış olduğu bir 
sav, gerçekte ayrı bir dava nedenini ilgilendirebilir. Bunun da dikkate alınması zorun-
ludur535. Fakat davacının örneğin bir vakıayı yalnızca olayın öncesi olarak sunar, ancak 
buna en azından bir argümanla itiraz etmezse, bu açıklamadan bir dava nedeni çıkarmak 
mümkün değildir. Kuşkulu hallerde taraf dinlenilmelidir. 
532 Adalet Divanı, Rs. C-367/95 P (Sytraval), Slg. 1998, I-1719, Rn. 67.
533 Genel Mahkeme, 10.7.1990 tarihli karar, Rs. T-51/89 (Tetra Pak/Komisyon), Slg. 1990, II-309.
534 Genel Mahkeme, Rs. T- 51/89 (Tetra Pak/Komisyon), Rn. 112-113.
535 Genel Mahkeme, 18.10.1992 tarihli karar, (Rendo ve diğerleri/Komisyon), Slg. 1992, II-2417, 2443. 
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Tarafl arın taleplerini genişletme veya değiştirme hakları da yoktur. Fakat yargıla-
ma makamı, tarafl arın tüm taleplerini karara dahil etmekle yükümlüdür. Aksi halde 
dahil etmemenin önemli olması durumundan davanın karara bağlanması ilkesine 
aykırılık oluşur536.

2. Re’sen Dikkate Alma İlkesi
a. Dava Şartlarının Re’sen Dikkate Alınması
Re’sen dikkate alınması gereken hususların başında dava şartları gelir. Dava şart-

ları, mahkemenin davanın esasına girebilmesi için dava açıldığı anda mevcut olma-
sı gereken şartlardır537. Yargılama makamı, vazgeçilemez dava şartlarını her zaman 
re’sen inceleyebilir538. Ancak bu re’sen inceleme yargısal tahkikatlarla karıştırılma-
malıdır. Dava şartları, yargılama makamına, tarafl ara ve dava konusuna ilişkin ola-
bilir. Dava şartları olarak şunlar mülahazaya gelir:

- Davanın yetkili ve görevli mahkemede açılması,

- Taraf ehliyeti ve dava ehliyetinin olması,

- Kesin hükmün bulunmaması ve

- Hukukî menfaatin varlığı.

Bir kimse dava açarak mahkemeden hukukî koruma ister. Dolayısıyla hukukî 
korunma ihtiyacı içinde olmayan bir kimsenin yargı yoluna başvurmasında hukukî 
yararı yoktur. Hukukî yarar sadece dava açılmasında değil, mahkemeye yönelik her 
talepte de bulunmalıdır. Aksi halde bu talepler incelenip karara bağlanmaz. Hukukî 
yarar, hukuk düzenince kabul edilen meşru bir yarar olmalıdır. Yargı yoluna başvu-
rulmasında hukukî yarar olmadan sadece ideal veya ekonomik yarar hukukî yarar 
olarak değerlendirilemez539.

b. Şekil Kurallarının İhlalinin ve Yetkisizlik Hallerinin Re’sen Dikkate 
Alınması
Dava açılmasının haklı olup olmadığının incelemesinde de bazı dava nedenleri tarafl a-

rın sav ve savunmalarından veya yargısal tahkikat işlemlerinden çıktığı ölçüde re’sen dik-
kate alınır. Yargılama makamı, bununla ilgili bir incelemeyi yargılamanın her safhasında 
yapabilir540. Bunların başından şekil kurallarının ihlali ve yetkisizlik halleri gelir.

Esaslı şekil kurallarının ihlaline ilişkin itiraz nedeni alanında yapılan böyle bir ince-
leme, ilk önce gerekçelendirme yükümlülüğüne aykırılıklar için kabul edilmiştir. Çün-
kü itiraz edilen işlemin gerekçelendirilmesi sadece muhatapların bilgilendirilmesine 

536 Wessely, EuZW 2000, 368 (370).
537 Muşul, s. 85.
538 O halde bu bakımdan davalının vaktinde veya gecikmiş şekilde bir savunma aracını sunmuş olup olmadığı 
dikkate alınmaksızın.
539 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 271.
540 Adalet Divanı, 20.2.1997 tarihli karar, Rs. C-107/95 P (Komisyon/Daffi x), Slg. 1997, I-947.
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değil, aynı zamanda yargılama makamına incelemeyi tam kapsamıyla mümkün kılma 
amacına da hizmet eder. Bunun sonucu olarak Adalet Divanı, Nold kararında, yargılama 
makamının muhtemel bir gerekçelendirme noksanlığına re’sen müdahale edebileceğini 
ve hatta müdahale etmek zorunda olduğunu hükme bağlamıştır541.

Bunun dışında Adalet Divanı, hukukî dinlenilme ve bilgilendirilme haklarının 
ihlalini re’sen ilk önce AKÇT alanında incelemiştir. Bu eski içtihadını daha sonra 
AT alanında devam ettirmiştir. Fakat Adalet Divanı, bu bakımdan sadece yargılama 
makamının yetkisinden bahsetmiştir542. Dolayısıyla, örneğin yapılmayan bilgilendir-
melere re’sen müdahale edilmesine ilişkin bir yargısal yükümlülüğün mevcut olma-
dığından hareket edilebilir.

Yetkisizlik alanından çıkan dava nedenleri de re’sen incelenebilir. Yargı uygula-
masında, yargılama makamının yetkisizliğe müdahale etme bakımından sadece yet-
kisinin bulunduğu, yükümlülüğünün ise bulunmadığı içtihadı genel kabul görmüş-
tür543. Re’sen inceleme zorunluluğunun olmaması, bugün ikincillik prensibine uyu-
lup uyulmadığının denetimi için de kabul edilmelidir. Buna karşılık üye devletlerin 
münhasır yetkisinin ihlalinde, bu ihlalin savunma aracı olarak gecikmeli şekilde ileri 
sürülse dahi yargılama makamının bir inceleme yükümlülüğü söz konusu olur544.

c. Takdir Yetkisinin Kötüye Kullanılması ve Avrupa Birliği Hukukunu 
İhlal Durumları
Maddi itiraz edenleri alanında genel olarak re’sen inceleme yapılmaz. Özellikle 

takdir yetkisinin kötüye kullanılması re’sen incelenmez545. Çünkü her hukuka uy-
gunluk denetimi yargılamasında dava edilen organda bir saik araştırılmasının yapıl-
ması savunulabilir değildir.

Kamusal nedenler (kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu ahlakı) 
alanına dahil olan dava nedenlerinden çıkan açık bir sınırlandırma henüz görülebilir 
değildir. Özellikle soru, dava nedenlerinin Avrupa Birliği hukuku ihlaline dayanan itiraz 
nedeni alanında da re’sen dikkate alınıp alınamayacağı hususunda ortaya çıkmaktadır. 
Kuşkusuz kurucu Antlaşmaların her ihlali re’sen dikkate alınabilir değildir. Aksi halde, 
örneğin ABİA 105 ve 106. maddelerinin her ihlali re’sen incelenebilir olur. Bununla 
birlikte, Avrupa Birliği hukukunun genel ilkeleri (ayrımcılık yasağı gibi) olarak geçerli 
olan temel hakların ihlali, ABA 6. maddesini dikkate alarak, kararda tarafl arca ileri sü-
rülen iddia ve savunma araçlarının ötesine gidilmesini haklı kılabilir.

541 Adalet Divanı, 20.3.1959 tarihli karar, Rs. 18/57 (Nold/Yüksek Otorite) Slg. 1959, s. 89; 1.7.1986 tarihli 
karar, (Usinor/Komisyon), Slg. 2079, 2098; Genel Mahkeme, 19.10.1995 tarihli karar, (Obst/Komisyon), Slg. 
1997, II-737.
542 Adalet Divanı, 7.5.1991 tarihli karar, (Interhotel ./. Komisyon), Slg. 1991, I-79, 107.
543 Adalet Divanı, 17.12.1959 tarihli karar, (Société des Fonderies de Pont-à-Mousson ./. Yüksek Otorite), Slg. 
1959, 465, 492; 10.5.1960 tarihli karar, (Almanya ./. Yüksek Otorite), Slg. 1960, 481, 500.
544 Adalet Divanı, 10.12.1969 tarihli karar, Rs. 29/69 (Komisyon ./. Fransa), Slg. 1969, 523, 539.
545 Adalet Divanı, 12.2.1960 tarihli karar, Rs.15/59 (Société Métallurgique de Knutange ./. Yüksek Otorite), 
Slg. 1960, 7, 27. 
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3. Tarafl arca Getirilme (Hazırlama) ve Re’sen Araştırma (Harekete 
Geçme) İlkeleri
İlk defa re’sen dikkate alınması gereken koşullar da dahil olmak üzere hukukî 

ihtilafın kapsamı sübut ettikten sonra ilgili maddi olayın yargılama makamınca na-
sıl aydınlatılacağı sorusu hâsıl olur. Bazı üye devletlerin yargılama hukuku öğreti-
si bu bakımdan araştırma ilkesi ile tarafl arca hazırlama (müzakere) ilkesi arasında 
bir ayrım yapmaktadır. Araştırma ilkesi, yargılama makamının vereceği hüküm için 
önemli olan maddi olayı re’sen saptamasını, tarafl arca hazırlama ilkesi ise tarafl arın 
çekişmeli vakıaları belirlemeleri ve gerekli delilleri sunmalarını ifade eder546. Bu 
kavram çiftinin Avrupa Birliği yargılama hukukuna aktarılması, maddi dava neden-
lerinin bağlayıcı etkisi yüzünden zor görünmektedir. Bu nedenle öğretide, her iki 
ilkenin Avrupa Birliği yargısında değişik davalar için farklı yoğunlukta olmak üzere 
birlikte geçerli olduğu kabul edilmektedir547. Re’sen araştırma yükümü kural olarak 
öngörülmüş değildir548. Delil araçlarının ve karar için önem arz eden vakıaların yar-
gılama makamına getirilmesini sağlamak usul tüzükleri gereğince evvela tarafl arın 
sorumluğunda bulunmaktadır (ADUT md. 40 § 1, GMUT md. 46 § 1). Bununla bir-
likte değişik kurallar, yargılama makamına tarafl arca talep edilmemiş olan tahkikat 
işlem ve eylemlerine başvurma yetkisini tanımaktadır. ABADS 21. maddesi, yargı-
lama makamına tarafl ardan tüm belge ve bilgileri talep etmek yetkisini vermektedir. 
Ayrıca hukukî ihtilafa katılmayan üye devlet ve organlardan re’sen bilgilerde iste-
nebilir. ABADS 22. maddesi, bilirkişi raporlarının alınmasını mümkün kılmaktadır. 
Tanıklar, re’sen sorgulanabilir (GMUT md 68). Gıyap yargılamasında davalının ik-
rarı karinesi söz konusu değildir, GMUT 122. maddesi gereğince delil incelemesine 
başvurulabilmektedir. Bu hükümler, Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargıla-
malarda araştırma ilkesinin geçerli olduğunu göstermektedir.

Tarafl ar, dava dilekçesinde veya davaya cevap dilekçesinde delil araçlarını göste-
rebilirler. Usul tüzükleri, delil araçlarının replik ve düplik sırasında da belirtilmesini 
kabul etmektedir. Ancak bu durumda gecikme haklı olmalıdır. Bu nedenle, geç be-
lirtilen delil araçlarının dikkate alınması mümkün değildir. Bununla birlikte GMUT 
66. maddesi, delil incelemesinden sonra karşı delillerin gösterilmesine ve delil su-
numunun genişlemesine imkân vermektedir. Bu kurallardan, usul tüzüklerinin bu 
bakımdan tarafl arca hazırlama ilkesinin geçerliliğini şart kıldığı, yani araştırma ilke-
sinin geçerliliğini sınırladığı çıkmaktadır.

Ancak yargılama makamı, tarafl arca delil sunulmamasını dikkate alabilir ve ta-
rafl arın çekişmeli vakıalara ilişkin tahkikat yapılması talebini ümit verici bulmazsa, 
delillerin sunulmasına gerek görmeyebilir. Bu durum, taraf açıklamasının temelsiz 
546 Tarafl arca getirilme (hazırlama) ilkesi, dava malzemelerinin tarafl arca hazırlanmasını öngörür. Bu ilkeye 
göre hâkim, kural olarak kendiliğinden tarafl arca ileri sürülmemiş vakıaları araştıramaz, hükmüne esas 
alamaz. Yani mahkeme, kural olarak sadece tarafl arın getirdiği vakıalara göre talep sonucunu incelerek karar 
verir. Dava malzemelerinin mahkemeye tam olarak getirilmesinin sorumluluğu öncelikle tarafl ara aittir. Bir 
dava tarafı, maddi hukuka göre ne kadar haklı olursa olsun, talep sonucunu dayandırdığı vakıaları mahkemeye 
sunmamış ise, talebi kabul edilmeyecektir. Ancak bu ilkenin bazı istisnaları vardır. Bkz. Berger, s. 27 (29).
547 Bunun için bkz. Kischner/Knüpfel, s. 127-128.
548 Baumhof, s. 26.
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olması halinde özellikle geçerlidir.

Öte yandan tarafl arın sav ve savunmalarında dayanak noktaları olmadan re’sen tah-
kikatlar yapılamaz549. Yargılama makamının maddi olayı özerk şekilde aydınlatmaya 
ilişkin inisiyatif yetkileri, kural olarak bunların kullanılması yükümlülüğünü kurmaz550.

Nihayet belirtilmelidir ki, karmaşık ekonomik verilerin değerlendirilmesi ancak 
sınırlı şekilde yargılama makamınca denetlenebilir. Adalet Divanının içtihatlarına 
göre, bu bakımdan yargısal inceleme, maddi olayın doğru şekilde belirlenmiş olup 
olmadığı ve aşikâr şekilde hatalı değerlendirilmiş olup olmadığı hususuyla sınırlı-
dır551. Buna ilişkin olarak bir bilirkişi raporunun alınmasına hükmolunabilir. Yargı-
lama makamı, iktisadi olayların kendisi tarafından değerlendirilmesini işlemi yapan 
kişininkinin yerine koymaya yetkili değildir. Bu sınırlı denetim yetkisine dikkat 
edilmesi gerekir.

4. Teksif İlkesi
AİHS 6. maddesi, tarafl ara hukukî ihtilafl arının makul bir sürede hükme bağ-

lanmasını güvence altına almaktadır. Bu hak, Avrupa Birliği mahkemelerinin de 
güvence altına almak zorunda olduğu genel hukuk ilkelerine dahildir. Bunun ger-
çekleşmesine teksif ilkesi hizmet etmektedir. Teksif ilkesi, tarafl arın vakıa ve delil-
lerin tamamını belirli bir yargılama kesiti içinde ileri sürebilmelerini, daha sonraki 
zaman diliminde vakıa ve delil ikamesinin yasaklanmış olduğunu ifade eder552. Bu 
ilkeye göre yetkili mahkemenin amacı ve çabası, yargılamanın yalnızca bir müza-
kere görüşmesinin gerekli olacağı ve mümkün olduğunca çabuk bir sonuçlandır-
manın mümkün kılınacağı şeklinde yürütülmesi ve hazırlanmasıdır. Avrupa Birliği 
yargılama hukukunda örneğin layihaların sınırlı sayısı553 ve usul tüzüklerinin hak 
düşürücü süre kuralları554 hızlandırma ilkesinin ifadesi olarak görülebilir. Buna göre, 
dava dilekçesinde ve davaya cevapta yer almayan yeni iddia ve savunma araçları ar-
tık yargılamanın diğer aşamasında getirilemez (iddia ve savunmanın genişletilmesi 
yasağı), meğerki ilk defa yazılı yargılamanın esnasında ortaya çıkan hukukî veya 
maddi nedenlere dayansınlar. Daha sonra yeni vakıaların ileri sürülmesine karşı taraf 
itiraz ederse, yargılama makamı yeni vakıaları dikkate alamayacaktır.

Davalının mazeretsiz şekilde yargılamaya katılmaması üzerine onun yokluğunda 
yargılamaya devam edilebilmesi teksif ilkesinin bir uygulamasıdır. Yine usul tüzükle-

549 Kischner/Knüpfel, s. 129; Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 21 Rn. 8; Pekcanıtez/Atalay/
Özekes, s. 229.
550 Berger, s. 27 (30). Krş. ayrıca Genel Mahkeme, Rs. T-47/92 (Lenz), Slg. 1992, II-2523, Rn. 38.
551 Adalet Divanı, 29.10.1980 tarihli karar, Rs. 138/79 (SA Roquette Frères ./.Konsey), Slg. 1980, 3333; 
11.7.1985 tarihli karar, Rs. 42/84 (Remia BV u.a. ./. Komisyon), Slg. 1985, 2545; 7.5.1987 tarihli karar, (MTN 
Toyo/Konsey), Slg. 1987, 1809 ve 15.7.1993 tarihli karar, (Marta/Komisyon), Slg. 1993, I-1307.
552 Sungurtekin Özkan, s. 229.
553 ADUT md. 41, GMUT md. 47. Davacı ve davalılar kural olarak iki defa layiha sunabilirler. Genel Mahkemede 
teksif ilkesi ek olarak ikinci layiha değişiminden vazgeçilebilmesi suretiyle dikkate alınmaktadır.
554 ADUT md. 42 § 2, GMUT md. 48 § 2.
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rinin delil ikamesinin duruşmadan önce gerçekleşebileceğini öngören hükümleri555 ve 
Avrupa Birliği mahkemelerine dava engellerine ilişkin itirazların daha önceden hükme 
bağlanmasına imkân veren hükümleri556 de teksif ilkesinin ifadesi olarak görülebilir. 
Ayrıca Genel Mahkemenin kendi Usul Tüzüğünün 64. maddesine açıkça koymuş ol-
duğu yargılama işlemleri de teksif ilkesine hizmet etmektedir. Genel Mahkeme, Adalet 
Divanından daha büyük kapsamda kısmen kapsamlı vakıa tespitini gerektiren yargıla-
mayla görevlendirildiği için, kendi usul tüzüğünün oluşturulması sırasında bu işlemlerle 
ihtilaf konusunun daha yazılı yargılama esnasında açıklığa kavuşturulmasına ve müm-
kün olduğunca işe yarar ve etkili şekilde halledilmesinin sağlanmasına büyük önem 
atfetmiştir557. Adalet Divanı, raportör ve genel savcılara benzer yetkiler aktarmıştır558.

Ayrıca Avrupa Birliği mahkemeleri, 2000 yılında, yazılı yargılamanın kısaltılma-
sı ve duruşmaya büyük bir rol verilmesi suretiyle acil durumların çabuk ele alınma-
sını mümkün kılan hızlı bir yargılama usulünü559 kabul etmişlerdir. Adalet Divanına 
(fakat Genel Mahkemeye değil) bir duruşmanın yapılmasından vazgeçilmesine ve 
daha önce hükme bağlanan meseleleri ilgilendiren ön karar istemlerinin usulî kararla 
sonuçlandırılmasına izin veren kurallar, diğer araçlarla aynı amacı izlemektedir560.

Yargılamanın hızlandırılması yararına diğer usulî ilkelerin kısıtlamaları söz ko-
nusu olabilir. Bu durum, Avrupa Birliği yargılama hukukunda örneğin (dava deği-
şikliğinin çok katı koşullarda olması) tasarruf ilkesi, (yargılama makamının özellikle 
yargılama işlemleriyle maddi olayın açıklığa kavuşturulmasına aktif katılımı) taraf-
larca hazırlama ilkesi ve (özellikle Adalet Divanı önünde duruşma yapılmadan karar 
verilmesine ilişkin kapsamlı imkânların olması) sözlülük ilkesi için geçerlidir.

Fakat teksif ilkesi, tarafl arın hukukî dinlenilme hakkını ihlal edecek şekilde katı 
olarak uygulanamaz561. Dahası, teksif ilkesinin gereğinden fazla dikkate alınması 
yargılamanın makul sürede yapılması ilkesinin aşılmasına yol açarsa, bunun için-
de bir usul hatası söz konusu olur. Bu usul hatası, Genel Mahkemeye kusur olarak 
atfedilebildiği takdirde, Adalet Divanının temyiz incelemesinde itiraza uğrayabilir. 
Böyle bir hukuk ihlali hangi hukukî sonuçları beraberinde getirdiği, ilk önce yar-
gılama süresinin hukukî ihtilafın sonuçlanmasına tesir göstermiş olup olamadığı-
na bağlıdır. Eğer bunun için bir bağlantı noktası yoksa, ilk derece mercii kararının 
bozulması, kararın uygulanabilir kurallar bakımdan maddi olayın nitelendirilmesini 
ilgilendirdiği ölçüde haklı değildir562. Bu, koşulların gerektirmesi durumunda, Genel 
Mahkemenin sınırsız takdir inceleme yetkisi (ABİA md. 262) çerçevesinde zorlayıcı 

555 ADUT md. 44 § 2, GMUT md. 54.
556 ADUT md. 91, GMUT md. 114.
557 Rabe, EuZW 1991, 598.
558 GMUT md. 54 a.
559 Ön karar davaları için bkz. ADUT md. 104 a; Schima, Ecolex 2000, 534; direkt davalar için bkz. ADUT md. 
62 a ve GMUT md. 76 a; Erlbacher/Schima, Ecolex 2001, 165.
560 ADUT md. 44 a ve 104 § 3-4.
561 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 245.
562 Adalet Divanı, 13.12.2000 tarihli karar, Rs. C-39/00 (Services pour le groupement d´acquisitions SARL ./. 
Komisyon), Slg. 2000, I-11201, 11221.
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önlemleri değiştirdiği veya bizzat koyduğu yargılamalarda farklı olabilir. Burada 
yargılama gecikmesi, para cezasını azaltıcı faktör olarak dikkate alınabilir. Nitekim 
Adalet Divanı, Baustahlgewebe olayında563, bir para cezası tutarının itiraz edilen 
bir Genel Mahkeme kararıyla belirlenmesini çok uzun yargılama süresi nedeniyle 
bozarak daha küçük bir tutar belirlemiştir564.

5. Yazılılık İlkesi
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen yargılamalar esas itibariyle yazılılık 

ilkesi çerçevesinde yürütülür. Yazılılık ilkesi, mahkemeye sunulan tüm layihaların 
(dava dilekçesi, cevaba cevap, replik, duplik, temyiz başvurusu vb.) yazılı olma-
sı anlamına gelir. Yazılılık ilkesi sayesinde dava konusu olayın daha doğru şekilde 
tespiti mümkün olduğu gibi, yargılama bunun sayesinde daha sistematik ve sağlıklı 
yürür, kalıcı olur ve kontrolü daha kolay yapılır565. Fakat yazılılık ilkesinin benim-
senmesi dava malzemesinin getirilmesinde tüm inisiyatifi n mutlak surette tarafl ara 
ait olacağı anlamına gelmez566

 6. Sözlülük ve Doğrudanlık İlkesi
Avrupa Birliği yargılama hukukunda yazılılık ilkesinin yanında sözlülük ve doğ-

rudanlık ilkeleri de uygulama alanı bulur. ABADS ve usul tüzüklerinin ilgili hüküm-
lerinden de çıkarılabileceği gibi, Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargılama 
yazılı ve sözlü kısımlara ayrılır567. Sözlü yargılama kurallarında sözlülük ilkesi ken-
dini gösterir. Bu ilkeye göre, yargı kararları genel olarak duruşmaya istinaden veri-
lir568. Fakat sözlülük ilkesi, Avrupa Birliği yargılama hukukunun zorlayıcı bir dog-
ması değildir. Aksine, Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yazılı yargılamaya, çok 
dilli bir alanda sözlü anlaşmada kolay şekilde çıkabilen zorluklar yüzünden gele-
neksel olarak özel bir önem gelir569. Fakat son zamanlarda yargılamanın hızlandırıl-
masına yönelik olarak duruşmanın rolünün güçlendirilmesi çabaları görülmektedir. 
İhtilaf konusunun tarafl arca sözlü olarak açıklığa kavuşturulması elverişli durum-
larda yargılamanın hızlı şekilde sonuçlandırılmasını teşvik edebilir. Çünkü mevcut 
belirsizlikler ve çelişkiler hemen giderilebilir. Sözlülük ilkesi, yukarıda teksif ilkesi 
bağlamında ifade edilen ADUT 44 a maddesi ve 104. maddesinin § 3 ile kesintiye 
uğramaktadır. Bu kurallar, Adalet Divanına birçok olayda duruşmadan vazgeçilme-
sine cevaz vermektedir. Dava engellerine ilişkin itirazların ve aşikâr şekilde usulsüz 
veya haksız olan davaların veya temyizlerin karara bağlanmalarında da duruşmadan 

563 Adalet Divanı, 17.12.1998 tarihli karar, Rs. C-185/95 P (Baustahlgewebe GmbH ./. Komisyon), Slg.1998, 
I-8417, 8498 vd.
564 Bunun karşısında Genel Savcı Léger tazminat davasını uygun hukukî yol olarak değerlendirmiştir. Adalet 
Divanı, Rs. C-185/95 P, Slg. 1998, I-8417, 8435 vd. Uzun yargılama süresinin olası sonuçları için ayrıca bkz. 
AİHM, NJW 2001, 2694 ve Meyer-Ladewig, NJW 2001, 2679.
565 Sungurtekin Özkan, s. 235.
566 Krş. Sungurtekin Özkan, s. 235.
567 Bkz. ABADS md. 20, ADUT md. 37 vd., GMUT md. 43 vd.
568 Bkz. Ule, DJT-Gutachten, 1966, s. 78 vd.; Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, s. 758.
569 Biavati/Carpi, s. 40.
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vazgeçilip usulî kararla sonuçlandırılabilir570.

Sözlülük ilkesiyle sıkı şekilde bağlantılı olan doğrudanlık ilkesine göre, ancak 
duruşmaya katılan hâkimler, kararın alınmasına iştirak edebilir. Çünkü ancak onlar, 
duruşmada tarafl ar ve onların sunumlarından doğrudan bir izlenim elde edebilirler. 
Doğrudanlık ilkesi, delil incelemesi alanında özel öneme sahiptir. Çünkü orada şahsi 
izlenim önem arz eder. Fakat raportörün delil incelemesinin yapılmasıyla görevlen-
dirildiği ölçüde doğrudanlık ilkesinden ayrılabilir. Tanıkların ve bilirkişilerin ifade-
lerinin alınması için ulusal mahkemelerden yardım alınabilir571. Avrupa Birliği mah-
keme kararlarının duruşmadan sonra belirli bir süre içinde verilmesi zorunluluğunun 
usul kurallarında açık bir düzenleme olmaksızın doğrudan bu ilkeden çıkarılması 
mümkün değildir572.

7. Alenilik İlkesi
ABADS 31. maddesi gereğince Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki oturumlar 

(celseler) alenidir. Alenilik ilkesinin amacı, yargının objektifl iğini mahkeme otu-
rumlarının kamuoyunun kontrolüne tabi tutarak güçlendirmektir573. Ayrıca bununla, 
Avrupa Birliği vatandaşlarının Avrupa Birliği mahkemelerinin bağımsız yargısına 
güveni tesis edilir. Alenilik ilkesi gereğince Avrupa Birliği mahkemelerinin oturum-
larına katılma imkânının doğrudan yargılamaya katılmayan belirsiz kişi çevresine 
açılması zaruridir574. Ancak oturum salonunun sınırlı kapasitesi yüzünden münferit 
oturumlara giriş kısıtlamaları veya önceden kayıt yapılması zorunluluğunun getiril-
mesi bu ilkeye aykırılık oluşturmaz575. Görüntüleri veya davranışları mahkemenin 
onuruyla bağdaşmayan kişilerin duruşma salonuna alınmaması da caizdir576.

 Alenilik ilkesi, basın temsilcilerine de haber amaçlı oturumlara girişi güvence altına 
almaktadır. Bunun radyo ve televizyon haberleri ile oturumların kaydedilmesini içerip 
içermediği Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargılama için açık şekilde düzenlen-
memiştir. Bu ilkenin geniş kamuoyu ilgisi bulan bazı ses getirici yargılamalarda pratik 
önemi kuşkusuz az değildir. Fakat alenilik ilkesi, tıpkı ulusal yargılamalarda olduğu 
gibi, Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargılamalar için de yargılamada konuşulan 
kelimelerin veya yapılan hareketlerin sınırsız yayılmasını değil, bunlara yalnızca sınır-
sız erişimi kapsar. Uygulamada yalnızca duruşmanın açılmasına ve hükmün açıklanma-
sına ilişkin olarak görüntü alımına müsaade edilmektedir.

 Avrupa Birliği mahkemeleri, somut olayda önemli nedenler dolayısıyla re’sen 
veya tarafl arın talebi üzerine alenilik ilkesinden ayrılabilirler. Kişilere ilişkin ihti-

570 ADUT md. 91 § 3, 119 ve GMUT md. 111, 114 § 3.
571 ADUT md. 52, GMUT md. 75.
572 Adalet Divanı, Rs. C-185/95 P (Baustahlgewebe), Slg. 1998, I-8417, 8503.
573 Grunsky, s. 224.
574 Klinke, Rn. 155.
575 Farklı görüş için bkz. Schilling, ZeuS 1999, 94.
576 ADUT 56. maddesinin § 1 ve GMUT 56. maddesi çerçevesinde yargılama makamı başkanının uhdesinde 
bulunan düzeni sağlama yetkileri. 
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lafl arda (özellikle de hizmet hukuku ihtilafl arında), bireysel alanın korunması sure-
tiyle aleniliğin kaldırılması577 hukuka uygundur. Bu durumlarda, yalnızca katılanlar, 
dava vekilleri ve yargılamaya katılanları temsil eden görevli kişiler hazır bulunabilir. 
Dolayısıyla burada “taraf aleniliği”nden söz edilebilir578. Aleniliğin kaldırılmasına 
ilişkin müzakereler kapalı kapılar ardında da yapılabilir. Talep yetkisi, yargılamaya 
katılan tüm kişilere açıktır. Eğer yargılamanın aleniliği kaldırılırsa, duruşmanın içe-
riği resmi külliyatta yayımlanmaz579.

8. Diğer Yargılama İlkeleri
Avrupa Birliği yargılama hukukunda, yukarıda değinilen ilkelerin yanında başka 

ilkeler de uygulama alanı bulur. Bu bağlamda, yargılamanın hâkim tarafından yü-
rütülmesi, davanın aydınlatılması, usul ekonomisi ve dürüstlük ilkeleri örnek olarak 
verilebilir580. 

II. Yargılamaya Katılanlar
A. Genel Olarak
Yargılamaya katılma koşulları ve katılanlarının hukukî durumu davalar bakı-

mından yeknesak şekilde düzenlenmemiştir. Özellikle direkt davalar ile ön karar 
davası arasında önemli farklar göze çarpmaktadır. Kendine özgü kurallar, uygulama-
da nadir şekilde gerçekleşen özel davalar ve danışma görüşü istenilen davalar için 
geçerlidir. “Taraf” kavramı581, anlamı itibariyle yalnızca ihtilafın doğrudan karara 
bağlanmasına hizmet eden yargılamalar için uygundur. Avrupa Birliği yargılama hu-
kukunda taraf kavramı, ulusal hukuk anlayışından farklı olarak, asıl tarafl arın yanın-
da müdahilleri de kapsamaktadır582. Buna karşılık, ön karar usulünde hukukî ihtilafın 
karara bağlanması gönderen ulusal mahkemeyi ilgilendiren bir konudur583. Adalet 
Divanı, ön kararıyla sadece, ulusal yargılama makamına yardım sağlamaktadır. Ön 
karar davasında, “taraf” kavramının yerine “yargılamaya katılan” ifadesi kullanılır. 
Bu nitelendirme, ABİA 218 (11). maddesi uyarınca danışma görüşü istenilen davalar 
ve AEA Antlaşmasına göre açılan davalar584 için de geçerlidir.

B. Taraf Ehliyeti (Yeteneği)
Taraf ehliyeti, yargılama hukuku ilişkisinde süje olma, usulî haklardan yararlan-

ma yeteneğidir585; yani bir kimsenin bir davada lehine veya aleyhine hukukî himaye 
577 Ticari yargılamalarda veya üye devletlerin iç ve dış güvenliğinin söz konusu olduğu ihtilafl arda gizli bilgilerin 
veya ticari sırların korunması suretiyle aleniliğin kaldırılması gibi.
578 Bkz. Ule, DJT-Gutachten, s. 80. Duruşma haricindeki delil incelemeleri de tarafl ara açıktır. Krş.  ADUT 
md. 46 § 3, GMUT md. 67 § 3. 
579 ADUT md.. 56 § 2, GMUT md. 57.
580 Bunların açıklanması için bkz. Sungurtekin Özkan, s. 233-234, 239-240.
581 Kavramın açıklanması için bkz. Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 183-186.
582 Adalet Divanı, 22.12.1993 tarihli karar, Rs. C-244/91 P (Giorgio Pincherle ./. Komisyon), Slg.1993 I-6965, 
7001; Nissen, s. 205.
583 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 22 Rn. 1.
584 AEAA md. 111, AAEA ek 34 no’lu Protokol
585 Ansay, s. 108; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 186-187;  Muşul, s. 87.
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talep edilebilmesidir. Avrupa Birliği yargılamasında bu yeteneği kimin sahip olduğu 
usul tüzüklerinde belirtilmemiştir. Avrupa Birliği yargılama hukuku, taraf olma eh-
liyetine ilişkin genel kurallar içermese de, kimin davacı, kimin davalı olabileceği ve 
bununla da taraf olma yeteneğine sahip olabileceği de genel hükümlerden çıkarmak 
mümkündür. Buna göre Avrupa Birliği yargısında taraf olabilecekler, her şeyden 
önce Avrupa Birliği organlarıdır586. Bunun dışında, Avrupa Birliği’nin Antlaşmalar 
veya ikincil hukuk tasarrufl arıyla kurulan ve hukukî ehliyete sahip olan AYB, İPUD 
ve Türler Dairesi ile personeli karşısında istihdam ilişkisi çerçevesinde bir işveren 
olarak çıkan Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Kamu Denetçisi, Av-
rupa Mesleki Eğitim Teşvik Merkezi gibi diğer kurum ve birimlerdir587. Bu çerçe-
vede Avrupa Birliği mahkemeleri de taraf olarak çıkabilirler. Ayrıca EFTA Denetim 
Mercii de taraf ehliyetine sahiptir. Çünkü ABADS 40 (3). maddesinde bu Mercie 
bazı hukukî ihtilafl ara müdahil olarak katılma hakkı tanınmıştır. 

Avrupa Birliği’nin hukukî kişiliğinden kendisinin yargılama makamı önünde ta-
raf olma ehliyetinin çıkıp çıkamayacağı tartışmalıdır588. Soru, pratik yönden büyük 
bir önem taşımaz. Çoğu dava için ABİ Antlaşmasının metninden sadece organ, ku-
rum ve diğer hizmet birimlerinin davacı ve davalı olabileceği anlaşılmaktadır. Bu-
nun sonucu olarak, Avrupa Birliği’nin kül olarak dava ehliyetine sahip olmadığı sap-
tanabilir. Yani Avrupa Birliği, doğru anlamda bir dava tarafı değildir. Buna karşılık, 
ABİA 340. maddesinde öngörülen zarar tazmine ilişkin olarak ABİA 268. maddesi 
gereğince açılan davalar ile ABİA 272. maddesine göre sözleşme ihtilafl arı için taraf 
olarak kimin mülahazaya geldiği açık bırakılmıştır. Sözleşmeye dayalı ihtilafl arda 
genelde organlar taraf olarak çıkarken589, tazminat davalarına ilişkin yargı içtihatları 
bu noktada yeknesak değildir. Bir maddi tazminat davasının usulden kabul edilebi-
lirliği, kural olarak davanın Avrupa Birliği’ne veya zarar veren davranışın aleyhine 
isnat edildiği organa yönelip yönelmediğine bağlı değildir. Yargılama makamı, kuş-
kulu durumda taraf nitelendirmesini re’sen düzeltir.590

Avrupa Birliği üye devletleri ile AEA taraf devletleri de, Avrupa Birliği mah-
kemeleri önünde taraf olma ehliyetini haizdirler. (Üye) devletlerin eyaletler, yerel 
yönetimler ve diğer kamu tüzel kişileri gibi alt yapılanmaları (üye) devlet kavramına 
girmez. Dolayısıyla bu ad altında kendi başlarına dava açamazlar ve davalı da ola-

586 Avrupa Birliği’nin organları şunlardır (ABA md. 13 I): Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Konseyi, Konsey, Komisyon, Sayıştay ve Avrupa Merkez Bankası.
587 Usul tüzükleri anlamında “organ” kavramı, Avrupa Birliği organları ile Antlaşmalar veya onların uygulanması 
amacıyla çıkarılan bir tasarrufl a oluşturulan ve Adalet Divanı önündeki yargılamada taraf olabilen kurum veya 
diğer hizmet birimleri de kapsar (ADUT md. 1, GMUT md. 1).
588 Karşıt görüş için bkz Kirschner/Klüpfel, Rn. 25. Buna karşılık ulusal mahkemelerin önündeki taraf ehliyet-
inde tereddüt yoktur. Krş. örneğin Adalet Divanı, 26. 11. 2002 tarihli karar, Rs. C-275/00 (First und Franex), 
Slg. 2002, I-10943.
589 Krş. bir yandan Adalet Divanı, 13.11.1973 tarihli karar, verb. Rs. 63-69/72 (Wilhelm Werhahn Hansa-
mühle u.a. ./. Konsey), Slg. 1973, 1229, 1247, diğer yandan da Genel Mahkeme, 6.7.1995 tarihli karar, 
T-572/93 (Odigitria/Konsey ve Komisyon), Slg. 1995, II-2025 ve 10.02.2000 tarihli karar, T-201/99(Royal 
Olympic Cruises), Slg. 2000, II-4005.
590 Krş. Genel Mahkeme, T-572/93 (Odigitria/Konsey ve Komisyon), Slg.1995, II-2025; T-201/99(Royal 
Olympic Cruises), Slg. 2000, II-4005; 10.4.2002 tarihli karar, Rs. T-209/00 (Lamberts/Bürgerbeauftragter), 
Slg.2002, II-2203, 2223.
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mazlar. Fakat bunlar, hukukî kişiler olarak kendi sıfatlarında taraf ehliyetine sahip 
olabilirler.591 Nitekim ABİA 271. maddesinin d bendi, üye devletlerin ulusal merkez 
bankalarının taraf ehliyetini açıkça öngörmektedir. (Üye) devletlerin eyaletler, yerel 
yönetimler ve diğer kamu tüzel kişileri gibi alt yapılanmaları daha ziyade gerçek ve 
tüzel kişiler kategorisinde değerlendirilir.

Gerçek ve tüzel kişiler, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde taraf olma ehliyetine 
sahiptirler592. Bir tüzel kişinin hukukî ehliyeti (ki prensip olarak taraf ehliyeti ona 
bağlıdır), merkezinin bulunduğu devletin hukukuna göre değerlendirilir.593 Burada 
genelde esnek ölçütler esas alınır ve kişi topluluklarının taraf ehliyeti zorunlu şekil-
de hukukî ehliyetlerine bağlı kılınmaz594.

AEA Anlaşmasına taraf olan EFTA devletleri ve EFTA Denetim Mercii ile gerçek 
ve tüzel kişilerin Avrupa Birliği yargısında sadece aktif taraf ehliyeti olup, pasif taraf 
(davalı) ehliyetleri yoktur. Üye devletler ile Avrupa Birliği organ, kurum ve hizmet 
birimleri ise hem aktif hem de pasif taraf ehliyetine sahiptirler.

C. Dava Ehliyeti (Yeteneği)
Dava (yargılama) ehliyeti, maddi hukuktaki fi il ehliyetinin yargılama hukukunda-

ki görünümüdür. Fiil ehliyetine sahip olan yargılama ehliyetine de sahiptir595. Dava 
ehliyetine sahip olan kişi, davayı yürütebilir ve usul işlemlerini yapabilir. Mahke-
me önüne çıkma ve orada usul işlemleri yapabilme ehliyetine ilişkin düzenlemeler 
Avrupa Birliği mahkemelerinin usul tüzüklerinde bulunmamaktadır. Gerçek kişiler 
bakımından bu ehliyet ulusal hukuka göre belirlenir. Tüzel kişiler ise, yargılama 
ehliyetine sahip değildir. Tüzel kişileri kimin temsil edeceği onların tabi olduğu ulu-
sal hukuka göre belirlenir596. Bu, hem özel hukuk tüzel kişileri hem de devletler ve 
Avrupa Birliği organ, kurum ve hizmet birimleri için geçerlidir.

D. Tarafl arın Hukukî Menfaate Sahip Olması
Direkt davalarda tarafl arın hukukî durumu bakımından imtiyazlı ve diğer tarafl ar 

arasında ayrım yapılmalıdır. İmtiyazlı tarafl arın özel konumu ilk önce dava yetkisine 
ilişkin kurallarda kendini gösterir. Buna göre üye devletler, Avrupa Parlamentosu, 
Konsey ve Komisyon, ABİA 263. maddesine göre iptal davasında özel dava yetki-
sinin ileri sürülmesine ihtiyaç duymazlar. Bir organın hukukî etkiler gösteren her 
tasarrufu, Avrupa Birliği mahkemeleri vasıtasıyla hukukî denetime tabi tutulabilir. 
Buna karşılık Sayıştay, AMB ve Bölgeler Komitesi, iptal davasını yalnızca haklarını 

591 Krş. örneğin Genel Mahkeme, 15.6.1999 tarihli karar, Rs. T-288/97 (Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia ./. Komisyon), Slg. 1999, II-1871. van Nuffel, CMLRev 2001, 871 vd.
592 Bkz. ABİA md. 263 IV ve 265 III.
593 Adalet Divanı, 11. 10. 2001 tarihli karar, Rs. C-77/99 (Kommission/Oder-Plan Architektur GmbH, NCC 
Deutsche Bau GmbH und Esbensen Consulting Engineers), Slg. 2001, I-7355, Rn. 28.
594 Adalet Divanı, 28.10.1982 tarihli karar, Rs. 135/81 (Groupement des Agences Voyages, a.s.b.l./Komisyon), 
Slg. 1982, 3799, 3808; 8.10.1974 tarihli karar, Rs. 18/74 (Allgemeine Gewerkschaft der Europäischen 
Beamten ./. Komisyon), Slg. 1974, 933, 945. Bkz. Kohler/Knapp, ZeuP 2002, 701 vd.
595 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 187.
596 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 22 Rn. 6; Schäfer, Organe der Union, 2005.
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korumak için açabilirler. Bu yüzden “sınırlı imtiyazlı tarafl ar” olarak nitelendirilir-
ler597. Hareketsizlik davaları için farklı durum söz konusudur. Hareketsizlik davasın-
da, pasif taraf ehliyeti bakımından üye devletler ve tüm Avrupa Birliği organ, kurum 
ve diğer hizmet birimleri eşdeğer konumda bulunurken, aktif taraf ehliyeti sadece 
üye devletler, Avrupa Birliği organları ve şartlı olarak gerçek ve tüzel kişilere tanın-
maktadır. Üye devletler ve Avrupa Birliği organları, gerçek ve tüzel kişilerden farklı 
olarak özel bir dava yetkisini izah etmek zorunda değildir. 

İmtiyazlı tarafl ar, direkt davalarda hukukî ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin bir 
menfaatinin bulunduğunu izah etme zorunluluğu olmadan asıl bir tarafın müdahili 
olabilirler. Buna karşılık gerçek ve tüzel kişiler, üye devletler ve Avrupa Birliği or-
ganlarının asıl taraf olduğu hukukî ihtilafl arda asla müdahil olarak kabul edilmezler. 
Diğer gerçek ve tüzel kişilerin katıldığı ihtilafl arda davaya kabulleri ise hukukî ihti-
lafın sonuçlanmasına ilişkin menfaatlerinin olmasına bağlıdır. Ayrıca imtiyazlı dava-
cılar, Genel Mahkeme kararlarına karşı ilk derece yargılamasına katılmamış olsalar 
bile temyiz yoluyla Adalet Divanı önünde itirazda bulunabilirler. İmtiyazlı tarafl arın 
Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargılamaya katılımları yalnızca kendi hak 
veya menfaatlerinin savunulmasına ilişkin değildir, Avrupa Birliği hukuk düzeninin 
korunması ve geliştirilmesine de yönelik olabilir.

AAE devletleri ve EFTA Denetim Mercii, Avrupa Birliği yargısında özel bir sta-
tüye sahiptir. Yargılama ehliyetleri bakımından kural olarak gerçek ve tüzel kişiler-
le eşdeğer konumda bulunurlar. Ayrıca, üye devletler veya Avrupa Birliği organları 
gibi, imtiyazlı müdahil olarak AAE Anlaşmasının uygulanma alanını ilgilendiren 
tüm hukukî ihtilafl ara katılabilirler (ABADS md. 40 III).

III. Tarafl arın Temsili
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde temsil ABADS 19. maddesinde düzenlen-

miştir. Buna göre, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen direkt davalarda ta-
rafl ar yetkilileri veya avukatları aracılığıyla temsil edilir. 

Üye devletler ve Avrupa Birliği organ, kurum ve diğer hizmet birimleri yetkilileri 
tarafından temsil edilirler. Yetkililer, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen 
her türlü iş için görevlendirilebilir ve gerektiğinde bir danışmanın veya avukatın 
yardımından istifade edebilirler. Üye devletler, genelde yetkili bakanlığının uzman 
memurlarını ve özellikle de yargılama dilini bilen uzman hukukçularını yetkilendir-
mektedirler. AEA Anlaşmasının Avrupa Birliği üye devleti olmayan taraf devletleri 
ve söz konusu anlaşmada anılan EFTA Kontrol Mercii, Avrupa Birliği mahkemeleri 
önünde aynı şekilde temsil edilirler (ABADS md. 19 II). Avrupa Birliği organ, ku-
rum ve diğer hizmet birimleri, hukuk hizmetlerinde görev yapan personeli tarafından 
temsil edilirler598.
597 Nis Antlaşmasına kadar bu kısıtlama Avrupa Parlamentosu için de geçerliydi.

598 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 122.
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Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargılamada gerçek ve tüzel kişilerin 
usulî konumları nispeten zayıftır. Nitekim ABADS 19 (3). maddesi, Avrupa Birli-
ği mahkemeleri önündeki yargılamalarda gerçek ve tüzel kişilerin avukatla temsil 
zorunluluğunu öngörmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler, bir üye devletin veya Avrupa 
Ekonomik Alanına (AEA) İlişkin Anlaşmanın diğer bir sözleşmeci devletinin mah-
kemesi önüne çıkmaya yetkili olan bir avukat veya üye devletlerin vatandaşları olan 
ve onların hukuk düzenlerinde mahkeme önünde bir tarafın vekili olarak çıkmasına 
izin verilen yüksekokul öğretim elemanları tarafından temsil edilmek zorundadır599. 
AEA taraf devletlerin dışındaki üçüncü devletlerde kayıtlı avukatların Avrupa Birliği 
mahkemelerinin önüne çıkma yetkileri yoktur600. Avukatların müvekkilleri karşısın-
da bağımsızlığını sağlamak için katı koşullar öngörülmüştür. Örneğin bir avukat, 
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde ne kendisini601, ne de yasal temsilcisi olduğu bir 
tüzel kişiyi602 temsil edebilir.

Öte taraftan, avukatla temsil zorunluluğu, adlî yardım başvurusu ile bazı koşullar 
altında ön karar davaları için aranmaz. Özellikle ikinci istisna uygulama için son 
derece önemlidir. Ön karar davalarında avukat zorunluluğu ilkesi değişik şekilde 
geçerlidir. Çünkü ADUT 104. maddesinin § 2 gereğince Adalet Divanı, ön karar 
davalarında kendisine başvuran ulusal mahkemelerin önünde geçerli olan kuralları 
gözetmek zorundadır. Bu, şu anlama gelir: Ulusal mahkemede görülen temel dava-
nın tarafl arının yazılı ve sözlü açıklamaları, ilgili ulusal usul kurallarına göre davaya 
vekâlet yetkisine sahip kişiler tarafından da yapılabilir603. O halde, dava tarafl arının 
bizzat kendilerinin de yazılı ve sözlü açıklama yapma hakları olabilir; yeter ki ulu-
sal yargılama kuralları bir avukat zorunluluğunu öngörmüş olmasın604. Yine, ulusal 
yargılama kurallarının avukatsız temsil edilebilme imkânı getirmiş olduğunda ilgili 
kişiler vasıtasıyla da yazılı ve sözlü açıklama yapılabilir.

Bir tarafın yardımcısı veya vekili olarak çıkan avukat, bir üye devlette kayıt-
lı olduğunu gösteren bir belgeyi mahkeme kalemine vermek zorundadır605. Dava 
vekillerinin Avrupa Birliği mahkemeleri önünde ihtiyati tedbir yargılaması dışında 
cüppe giymesi zorunludur. 

Avrupa Birliği mahkemeleri önüne çıkan yetkililer, danışmanlar ve avukatlar, 
görevlerini bağımsız şekilde yerine getirebilmeleri için usul tüzükleri hükümlerine 

599 Bkz. Arıkan, s. 51.
600 Genel Mahkeme, 24.2.2000 tarihli karar, Rs. T-37/98 (Foreign Trade Association (FTA) u.a. ./. Konsey), 
Slg. 2000, II-373.
601 Adalet Divanı, 5.12.1996 tarihli karar, Rs. C-174/96 P (Orlando Lopes ./.Avrupa Toplulukları Adalet Divanı), 
Slg. 1996, I-6401; Genel Savcı La Pergola, Adalet Divanı, 29.5.1997 tarihli karar, Rs. C-299/95 (Friedrich 
Kremzow ./. Avusturya Cumhuriyeti)1997, I-2629, 2633.
602 Adalet Divanı, 8.12.1999 tarihli karar, Rs. T-79/99 (Euro-Lex European Law Expertise GmbH ./.İPUD), Slg. 
1999, II-3555, 3564.
603 Wegener, Art. 245 EGV Rn. 5.
604 Adalet Divanı, 5.7.1984 tarihli karar, Rs. 238/83 (Caisse d´Allocations Familiales de la Région Parisienne 
./. Herrn und Frau Richard Meade), Slg. 1984, 2631, 2638. Bkz. Schmima, s. 107.
605 Bkz. ADUT md. 38 § 3, GMUT md. 44 § 3.
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göre gerekli hak ve teminatlardan faydalanırlar606 ve yine aynı usul tüzükleri hüküm-
lerine göre Avrupa Birliği mahkemelerinin disiplin denetimine tabidirler607. Avrupa 
Birliği mahkemeleri, kendi önüne çıkan danışmanlar ve avukatlar karşısında usul 
kurallarına göre mahkemelere mutat olarak tanınan yetkilere sahiptirler. Usul tüzük-
lerinde disiplin önlemi olarak sadece yargılama dışında bırakma yaptırımı öngörül-
mektedir608. Yargılama makamı, bir danışmanın veya avukatın bir hâkim, bir genel 
savcı veya başkâtip karşısında takınmış olduğu davranışının mahkemenin onuruyla 
veya nizami bir yargının gerekleriyle bağdaşmadığı veya bir kayyumun veya avuka-
tın yetkilerini istismar ettiği düşüncesinde olursa ilgiliyi uyarır. İlginin tabi olduğu 
kurumlar durumdan haberdar edilirse, bu kurumlara yöneltilen yazının bir kopyası 
ilgiliye verilir. Aynı sebeplerden dolayı yargılama makamı, kendisini ve genel savcı-
yı dinledikten sonra ilgiliyi her zaman yargılamanın dışında bırakabilir. Karar derhal 
uygulanabilir. Başkan, bir kayyumun veya avukatın yargılamanın dışında bırakıldı-
ğında ilgili tarafa diğer bir danışmanın veya avukatın bulunması için bir süre verir. 
Bu sürenin sona ermesine kadar yargılama durur. Bu bağlamda alınan kararlar tekrar 
kaldırılabilir.

Usul tüzüklerinin bu bölümle ilgili hükümleri, ABADS 19. maddesi gereğince 
Avrupa Birliği mahkemeleri önüne çıkmaya yetkisi olan üniversite profesörlerine 
uygun şekilde tatbik edilir609.

Direkt davalarda Lüksemburg’da bir tebligat yetkilisinin belirtilmesi artık zorun-
lu değildir. Bununla birlikte, öteden beri bu imkândan faydalanılmaktadır. Tebligat 
yetkilisinin Avrupa Birliği mahkemeleri önüne çıkma ehliyetine sahip olması gerekli 
değildir.

IV. Yargılama Dili
Yargılama dili Avrupa Birliği’nin tüm resmi dilleridir. Ancak her yargılama bir 

dilde yapılır. Bundan dolayı, yargılama dili olarak tek bir dilin seçilmesi gerekmek-
tedir. Bu ilkenin bir istisnası, her biri için başka bir yargılama dilinin geçerli olduğu 
birleşik davalar için söz konusudur. Bu durumda ilgili tüm diller yargılama dili ola-
rak kabul edilir.

Mahkemelerin usul tüzüklerinde yargılama dilinin belirlenmesine ilişkin detaylı 
hükümler yer almaktadır610. Bu hükümlere göre, yargılama dili kural olarak davacı 
tarafından belirlenir611. Ancak bunun birçok önemli istisnası vardır. Şöyle ki: 

Bir üye devlete veya bir üye devletin tabiiyetinde bulunan gerçek veya tüzel bir 
kişiye karşı açılan davalarda bu devletin resmi dili yargılama dilidir. Eğer o devletin 

606 Ancak bunlardan bazılarının bu sırada ulaşılan bütünleşme düzeyi karşısında artık pratik önemi kalmamıştır.
607 ABADS md. 19 V-VI, ADUT md. 32, 35, GMUT 38, 41.
608 ADUT md. 35, GMUT 41.
609 ADUT md. 36, GMUT md. 42.
610  ADUT md. 29-31, GMUT md. 35-37.
611 ADUT md. 29 § 2, GMUT md. 35 II ve 131 II.



-147-

birden çok resmi dili varsa, davacı onlardan birisini seçebilir. Tarafl arın ortak talebi 
üzerine veya bir tarafın talebi üzerine612 karşı tarafın ve genel savcının dinlenilme-
sinden sonra genel yargılama dillerinden bir diğerini yargılama dili olarak kabul 
edebilir. Bu taleplerin karara bağlanması başkan tarafından yapılır. Başkan, kararı 
yargılama makamına da bırakabilir, tüm tarafl arın müsaadesi olmadan taleplere ica-
zet vermek isterse, kararı yargılama makamına bırakmak zorundadır.

Ön karar davalarında yargılama dili başvuruyu yapan ulusal mahkemenin dilidir.

Üye devletler, mahkemede görülen bir hukukî ihtilafa müdahil olarak katılırlar-
sa, bu hükümlerden farklı olarak kendi resmi dillerini kullanırlar. Bu, hem layihalar 
hem de sözlü açıklamalar için geçerlidir. Başkâtip, her defasında yargılama diline 
çeviri yaptırır.

AEA Anlaşmasının üye devlet olmayan akit devletleri ve EFTA Kontrol Mercii, 
mahkemede görülen hukukî bir ihtilafa müdahil olarak katılırlarsa, onlara mahke-
menin genel yargılama dillerden farklı bir dili kullanmalarına müsaade edilebilir. 
Bu, hem layihalar hem de sözlü açıklamalar için geçerlidir. Başkâtip her defasında 
yargılama diline çeviri yapılmasını sağlar. 

Temyiz davasında yargılama dili, itiraz edilen kararın verildiği dile göre belirlenir613. 

Yargılama dili, özellikle tarafl arın sözlü açıklamaları ve tüm ekler de dahil ol-
mak üzere dilekçeleri ile mahkemenin zabıt tutanakları ve kararlarında uygulanması 
gerekir. Diğer bir dilde yazılı olan belgelere yargılama dilindeki bir çevirisi eklenir. 
Kapsamlı belgelerde sunulan çeviri genel esaslara sınırlandırılabilir. Ancak yargıla-
ma makamı, re’sen veya bir tarafın istemi üzerine her zaman ayrıntılı veya tam bir 
çeviriyi isteyebilir.

Tanık veya bilirkişiler, kâfi  derecede genel yargılama dillerinden birisinde ko-
nuşamayacaklarını belirtirlerse, onların başka bir dilde açıklamalarını yapmalarına 
yargılama makamınca müsaade edilebilir. Bu durumda başkâtip, yargılama diline 
çeviri yaptırır.

Başkan ve daire başkanları, duruşmanın yönetiminde yargılama dili yerine genel 
yargılama dilleri arasında yer alan diğer bir dilden faydalanabilir. Raportör ön rapor 
ve oturum raporu bakımdan, hâkim ve genel savcılar sözlü yargılamada sordukları 
sorulara ilişkin olarak ve genel savcılar nihai görüşleri bakımdan aynı yetkiye sahip-
tirler. Başkâtip yargılama diline çeviri yapılmasını sağlar.

Başkâtip, bir hâkimin veya genel savcının istemi veyahut bir tarafın talebi üzeri-
ne yargılama makamı önünde yapılan yazılı ve sözlü açıklamalarının genel yargıla-
ma dillerinden arzu edilene çevirisinin yapılmasını sağlar.

612 Ancak başvuru bir organ tarafından yapılamaz.
613 ADUT md. 110.
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Yargılama dilindeki metin veya yargılama makamının diğer bir dile müsaade et-
tiği takdirde o dildeki metin bağlayıcıdır.

Mahkeme başkanı, daire başkanları, hâkimler ve genel savcılar, duruşmada yar-
gılama dilinden başka bir dil kullanabilirler614. Yargılama dilini kullanma zorunlu-
lukları yoktur. Bu durum, duruşmanın birden çok dilde ve sıklıkla da Fransızca ve 
İngilizce olarak yürütülmesi sonucunu doğurmaktadır615.

Hâkimlerin genellikle yalnızca İngilizce ve Fransızca diline hâkim oldukların-
dan, yazılı belgelerin ve sözlü açıklamaların yargılamada diğer yargılama dillerine 
ve mahkemelerin çalışma diline (Fransızca) çevrilmesi zorunlu olmaktadır. Raportö-
rün ön raporu ve oturum raporu ile mahkeme kararının ilk metni bu çalışma dilinde 
kaleme alınır. Bunun ardından oturum raporu yargılama diline çevrilir. Mahkeme 
kararı için münhasır şekilde yargılama dilindeki metin bağlayıcıdır616. Temyiz dava-
sında yargılama dili, itiraz edilen kararın verildiği dile göre belirlenir617.

Bu dil sorunları, dava vekillerinin yapacakları yazılı ve sözlü açıklamaların 
hâkimlerin büyük bir kısmı için çevrilmesinin gerekeceğinin bilincinde olmaları-
nın gerektiğini gösterir. Yazılı belgelerin mahkemelerin çalışma dili gözetilerek az 
ve basit olarak kaleme alınması önemlidir. Karşılığı tam olarak bulunmayan bazı 
metotların çalışma diline aktarılması zor olabilmektedir. Duruşmada yapılan sözlü 
açıklamalar anında (simültane olarak) Fransızca ve İngilizce dillerine çevrilir. An-
cak çevirilerde, çevirmenlerin yüksek düzeylerine karşın metnin açık anlamı yazılı 
açıklamalardan daha çok kaybolabilmektedir. Bu yüzden dikkatli olunması gerek-
mektedir.

V. Yargısal Süreler ve Tebligat
A. Yargısal Süreler
Süre düzenlemeleriyle hukuki güvenlik güvence altına alınmakta ve ilgililerin 

keyfi  işleme tabi tutulması önlenmektedir618. Yargılama hukukunda süreler, hak dü-
şürücü süreler ve uzatılabilir süreler olarak ikiye ayrılmaktadır619. Hak düşürücü süre-
ler uzatılamazken620, uzatılabilir süreler adından da anlaşılabileceği gibi uzatılabilir. 
Bununla birlikte, hak düşürücü sürenin bitmesi, ilgilinin bir kazanın veya bir mücbir 
sebebin bulunduğunu ispat etmesi halinde olumsuz bir hukukî sonucu olmaz621. An-
614 ADUT md. 29 § 5, GMUT md. 35 V.
615 Bunun yasal temeli olmadığı eleştirisi için bkz. Yvon, EuR 2003, 681 (687).
616 ADUT md. 31, GMUT md. 37.
617 ADUT md. 110.
618 Genel Mahkeme, Rs. T-201/04 (Microsoft), Slg, 2005, II-1491, Rn. 47.
619 Koenig/Sander, Rn. 124; Klinke, Rn. 341.
620 Sürenin bitmesiyle bir hakkın dönülemez ve istisnası şekilde kaybedilmesi ilk başta sert görünmektedir. 
Ancak bunun yumuşatılması veya hakim veya tarafl arın iradelerine bırakılması hukuki güvenlik açısından 
kabul edilemez sonuçlar doğurabilir ve keyfi  ve ayrımcı olabilir. Bu izlenilen amacın arka planında 
ilgilinin menfaatleri geri planda kalması gerekmektedir. Adalet Divanı, Rs. C-406/01 (Almanya ./. Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey), Slg. 2002, I-4561, Rn. 20; Wägenbaur, EuZW 2002, 406 (406) Anm. zu EuGH, 
Rs. C-406/01, Slg. 2002, I-4561 – Deutschland/Parlament u. Rat.
621 ABADS md. 45 II, ADUT md. 40 § 2, GMUT md. 46 § 3.
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cak bu istisnaların dar yorumlanması gerekir. Görünüşe göre davacının gerekli özeni 
göstermiş olsaydı bile sürenin geçmesi önlenemeyecek olmalıdır622. Gerekli özenin 
ihlalinde kusurun olup olmadığı özenli ve dikkatli bir kişinin aynı durumda sürenin 
geçmesini engelleyip engellemeyeceğine göre belirlenir623. Yargı uygulamasında, bir 
tarafın mazur görülebilir bir hatası nedeniyle süre geçmesini önemsiz kılan koşullar 
geliştirilmiştir. Ancak bu koşullar oldukça katıdır. Bir hata, sürenin geçmesinin esas 
itibariyle bir Avrupa Birliği organının yanıltıcı davranışı sonucu meydana gelmesi 
ve bunun sonucu olarak sürenin geçmesi ilgilinin sorumluluk alanına girmemesi ha-
linde mazur görülebilir624. İlgilideki hatanın ölçütü, iyi niyetli ve tüm özeni gösteren 
bir vatandaşta da anlaşılır bir yanılmanın ortaya çıkması durumudur625.

Hak düşürücü sürelerin uzunluğu kural olarak iki aydır.626 Bu, her şeyden önce 
ABİ Antlaşmasında düzenlenen iptal ve hareketsizlik davalarının açılması süreleri627 
ile hareketsizlik davasına hazırlanması için bir organa verilmek zorunda olan süre628 
için geçerlidir. Hak düşürücü süreler, temyiz süresi629, temyize cevap süresi630 ve 
tarafl ar, üye devletler, Komisyon ve Konseyin bir ön karar davası çerçevesinde Ada-
let Divanında açıklama yapabildikleri süre631ve nihayet müdahillik başvurusu süresi 
için geçerlidir632.

 Avrupa Birliği’nin sözleşme dışı sorumluluğundan doğan haklar, sorumluluğun 
temelini teşkil eden olayın meydana geldiği andan itibaren beş yılın geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı, dava dilekçesinin mahkemeye sunulması veya 
zarar görenin talebini daha önceden yetkili Avrupa Birliği organları karşısında ileri 
sürmesiyle kesilir. Son durumda davanın ABİA 263. maddesinde öngörülen iki aylık 
süre içinde açılması zorunludur; gerektiğinde ABİA 265 (2). maddesi tatbik edilir633.

Buna karşılık, usul tüzüklerinde öngörülen süreler talep üzerine karar mercileri 
tarafından uzatılabilir634. Mahkeme başkanı, başkâtibe usul tüzüğü nedeniyle düzen-
lenmek zorunda olduğu belirli sürelerin tayin edilmesi veya uzatılması konusunda 
düzenleme yapma yetkisini devredebilir. Sürelerin uzatılması, özellikle davaya ce-

622 Genel Mahkeme, Rs. T-12/90, Slg. 1991 (Bayer), II-219, Rn. 44.
623 Adalet Divanı, Rs. 209/83 (Valsabbia), Slg. 1984, 3089, Rn. 22.
624 Kamu Hizmet Mahkemesi, Rs. F-31/07 (Putterie-De-Beukelaer), Rn. 38.
625 Genel Mahkeme, Rs. T-514/93 (Cobrecaf), Slg. 1995, II-621, Rn. 40.
626 Türk hukuku ile karşılaştırma yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 394-424.
627 ABİA 263 V, 265 II.
628 ABİA md. 265 II.
629 ABADS md. 56.
630 ADUT md. 115 § 1. 
631 ABADS md. 23 II.
632 Klinke, Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, 1989, Rn. 341. Krş. ayrıca Hinweise für die 
Prozessvertreter, s. 13, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/verfahren.
633 ABADS md. 46.
634 ADUT md. 82 I, GMUT md. 103 I. Wägenbaur, Art. 41 VerfO EuGH, Rn. 2; Art. 47 VerfO EuG Rn. 8.
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vap süreleri635 ile mahkeme başkanı tarafından layihaların sunulması için konulan 
süreler636 için geçerlidir. Talepler, süre sona ermeden önce sunulmalı ve gerekçe-
lendirilmelidir. Mahkemeler, uzatılabilir sürelerin aşılmasında genel olarak esnek 
davranmaktadırlar. Sürelerin sonradan uzatılmaması halinde sürenin kaçırılmasının 
değişik sonuçları vardır. Davaya cevabın usulüne uygun ve süresinde sunulmadığın-
da davacı, gıyapta karar verilmesini talep edebilir. Diğer layiha sürelerine uyulma-
masında ise yalnızca yargılamanın devam ettirilmesi sonucu vardır637.

 Sürelerin hesaplanması şekli mahkeme usul tüzüklerinde düzenlenmiştir638. Usul 
tüzüklerinde, sürenin başlaması, işlemesi ve sona ermesinin nasıl hesaplanacağı 
hükme bağlanmıştır639. Buna göre, kurucu Antlaşmalar, ABADS ve usul tüzüklerin-
de öngörülen yargısal süreler şöyle hesaplanır:

- Gün, hafta, ay veya yıl olarak hesaplanan bir sürenin başlangıcına bir olayın ger-
çekleştiği veya bir eyleme girişildiği zamanın esas olduğunda, bu sürenin he-
saplanmasında olayın veya eylemin gerçekleştiği gün hesaba katılmaz. Belgenin 
teslim alındığı veya iletildiği gün sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

- Hafta, ay veya yıl olarak hesaplanan bir süre, son haftada, son ayda veya son 
yılda olayın gerçekleşmiş veya eylemin yapılmış olduğu günle aynı ismi veya 
aynı sayıyı taşıyan günün sona ermesiyle biter. Ay veya yıl olarak hesaplanan bir 
sürede son ayda onun sona ermesine esas olan günün bulunmaması halinde, süre 
o ayın sonuncu gününün bitmesiyle sona erer.

- Süre ay veya gün olarak tayin edilirse; önce tüm aylar, ardından günler sayılır.

- Süre, yasal tatil günlerini, pazar ve cumartesi günlerini kapsar.

- Süre mahkeme tatillerinde de işlemeye devam eder. 

Sürenin sonu cumartesi veya pazar günlerine veyahut yasal bir tatil gününe rast-
larsa, süre bunu izleyen ilk işgününün sona ermesiyle biter. 

Adalet Divanı tarafından oluşturulan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde ya-
yımlanan yasal tatil günleri listesi Genel Mahkeme için de geçerlidir.

Bir organ önlemine karşı dava açma süresi tasarrufun yayımlanmasıyla işleme-
ye başlarsa; bu süre, tasarrufun Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmasının 
ardından on dördüncü günün bitmesinden itibaren hesaplanır. Eğer muhatabın öğ-
renme imkanı yoksa süre işlemeye başlamaz. Örneğin böyle bir durum, bir hukuki 
tasarrufun muhatabın vatandaşı olduğu ulusal devletin dilinde duyurulmadığında 

635 ADUT md. 40 § 1, GMUT md. 46 III.
636 ADUT md. 41 § 2, GMUT md. 47 II.
637 ADUT md. 44 § 1, GMUT md. 52 I.
638 ADUT md. 80-82, GMUT md. 101-103.
639 Bkz. Wägenbaur, EuZW 2002, 406 (406).
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söz konusudur640

Nihayet yargılama süreleri, götürü bir şekilde on günlük mesafe uzaklığı süresi 
kadar uzatılır. Usul tüzüklerinde, mesafe uzaklıklarını hesaba katan özel süreler dü-
zenlenir641.

Bir layihanın imzalı asli nüsha kopyasının belgeler çizelgesi de dahil olmak üze-
re faks veya mahkemede mevcut olan diğer iletişim araçlarıyla yazı işleri müdürlü-
ğüne geldiği gün, layihanın imzalı nüshasının ve ekler ve suretlerin en geç on gün 
içinde yazı işleri müdürlüğüne sunulduğu takdirde, yargılama sürelerinin korunması 
bakımdan esastır. Ancak mesafe uzaklığı süresi bu on günlük süreye eklenmez.642

B. Tebligat
Usul Tüzüklerinde öngörülen tebligatlar, başkâtip tarafından ilgili belgenin bir 

suretinin iadeli taahhütlü posta yoluyla veya belge karşılığında alıcının tebligat yet-
kilisine verilmesi şeklinde yapılır. Suretler, tarafl arca sunulmamak kaydıyla, başkâtip 
tarafından düzenlenir ve onaylanır643. Tarafl ar, daha önce mahkemeye bir tebligat 
adresi bildirmek zorundaydı. Bunun için Lüksemburg’da bir tebligat adresi bildirile-
rek bir tebligat yetkilisi belirtilmekteydi. Usul tüzüklerinin 2000 yılında gerçekleşen 
değişikliklerinden sonra Lüksemburg’da tebligat yetkilisine644 tebligat yapılmasının 
yerine veya buna ilaveten faks veya diğer teknik iletişim araçlar vasıtasıyla tebligat 
yapılmasını seçme imkânı getirilmiştir. Usul tüzükleri, ne tebligat yetkilisinin belir-
tildiği ne de teknik iletişim araçlarıyla tebligat yapılmasına rıza gösterildiği durumu 
için bu eksikliğin giderilmesine kadar tüm tebligatların ilgili tarafın yetkilisine veya 
avukatına taahhütlü posta yoluyla gerçekleşeceğini ve tebligatın taahhütlü postanın 
Lüksemburg’daki postaneye verilmesiyle yapılmış sayılacağını hükme bağlamakta-
dır. Bu düzenleme önemli bir sakıncaya yol açmaktadır. Zira mahkeme tebligatları 
önce tebligata yetkili kişiye gider ve ona ulaşmasıyla süre işlemeye başlar. Ne var ki 
tebligatın iletilmesi gecikmelere meydan verebilmektedir. Bununla mahkeme, riski 
davacının merkezi veya ikamet yerinden kaydırmıştır. Böyle bir düzenlemenin se-
bebi açık değildir. Neyse ki uygulamada da bu düzenleme yumuşatılmıştır. Şöyle 
ki, avukat veya yetkili kimse, tebligatların kendisine faks veya diğer teknik iletişim 
araçlarıyla yapılmasına muvafakat edebilir645. Bu durumda, Lüksemburg’da bir teb-
ligat adresinin bulunması gerekli değildir. Yazılı belgeler, hüküm ve kararlar istisna 
olmak üzere avukat veya yetkiliye faks veya elektronik posta tebliğ edilir ve tebli-
gat, bu iletişim araçlarıyla gönderildiği anda gerçekleşmiş sayılır. Yalnızca faks veya 
elektronik posta ile gönderilmesinin teknik nedenler veya belgenin türü ve hacmi 

640 Krş. Adalet Divanı, Rs. 41/69 (ACF Chemiefarma), Slg. 1970, 66, Rn. 48-52.
641 ABADS md. 45 I.
642 ADUT md. 37 § 6, GMUT md. 43 VI. Krş. Adalet Divanı, 5.2.1992 tarihli karar, Rs. C-122/90 
(Ernstlandstaerke), Slg. 1992, I-00525. Happe, EuZW 1992, 297.
643 GMUT md. 100.
644 Tecrübeli bir avukatın seçilmesi önerilmektedir. Bunun için bkz. Glaesner/Wegen/Metzlaff, Rn. 179.
645 Bkz. ADUT md. 38 § 2, GMUT md. 44 II. 
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yüzünden mümkün olmaması durumunda Lüksemburg’daki tebligat adresine tebliğ 
edilir. Avukat ve yetkili, böyle bir tebligattan faks veya elektronik posta vasıtasıyla 
haberdar edilir. Eğer ne Lüksemburg’da bir tebligat adresi ne de faks veya diğer 
teknik iletişim araçlarıyla tebligatın kabul edileceğine ilişkin bir açıklama bildiril-
memişse, yazılı belgeler taahhütlü posta yoluyla ilgili avukat veya yetkiliye tebliğ 
edilir. Bu durumda tebligat, yazının Lüksemburg’daki postaya verilmesiyle yapılmış 
sayılır.646 Bununla iletme ve gecikme riski tarafl ara geçer. 

GMUT 44. maddesinin § 6’da belirtilen durumda tebligat, eksikliğin giderilme-
sinden sonra veya davanın anılan maddenin hükümlerinin ihlali yüzünden geçersiz 
olmadığına dair mahkeme saptamasından sonra gerçekleşir647. Dava dilekçesinin 
öngörülen koşullara ilişkin eksikliğin giderilinceye kadar ilgili tarafa yönelik tüm 
tebligatlar, yargılamanın amaçları gereği tarafın yetkilisine veya avukatına taahhütlü 
posta yoluyla yapılır. Bu durumda tebligat, genel kuraldan farklı olarak, taahhütlü 
mektubun mahkeme merkezinin bulunduğu yerdeki postaya verilmesiyle yapılmış 
sayılır. Dava dilekçesinin şekil kurallarına uygunluğunun sağlanması ve belirtilen 
belgelerin getirilmesi için davacıya makul bir süre verilir. 648. Süre tayini, her şeyden 
önce gerekli belgelerin bulunmadığında veya tam olmadığında söz konusudur. Bu 
kural, Avrupa Birliği mahkemeleri tarafından ilk önce geniş yorumlanmıştır. Buna 
göre, örneğin bir avukat tarafından sunulmayan bir direkt dava dilekçesi ilk önce 
işleme konulmakta ve davacıya usul tüzüğüne göre bir süre verilmektedir649. Dava 
dilekçesi eksiklikler giderilinceye kadar davalıya tebliğ edilmez. Dolayısıyla yargı-
lamaya devam edilmez650. Eksik evraklar başkâtip tarafından konulan süre geçtik-
ten sonra ibraz edilmesi, dava açma süresinin sona ermesinden sonra gerçekleşmiş 
olsa dahi davanın kabul edilebilirliliğini zedelemez. Diğer durumda yetkili mercii, 
bu türden belgelerin eksikliğinden davanın kabul edilebilirliği için hangi sonuçla-
rın çıktığını karara bağlar. Dava dilekçesine ilişkin diğer koşullar hakkında açık bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Orijinal imza veya avukatla temsil gereklerine aykırı 
davranıldığında sakatlığın iyileşmesi mümkün değildir. Yine, dava açma süresinin 
geçmesinin ardından eksik veya anlaşılır olmayan dilekçelerin sonradan düzeltilme-
si veya dava nedenlerinin tamamlanması söz konusu değildir.

Ancak bir kaza veya mücbir sebep durumu bulunduğunda sürenin geçmesi 
hukukî olumsuzluk doğurmaz651. Aynısı, mazur görülebilir bir hata durumunda da 
geçerlidir. Ancak mazur görülebilir hatanın dar yorumlanması ve yalnızca Avrupa 
646 Türk hukuku ile karşılaştırma yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 377-383.
647 GMUT md. 45.
648 ADUT md. 38 § 7, GMUT md. 44 VI.
649 Adalet Divanı, 26.2.1981 tarihli karar, Rs. 20/81 R (Arbed SA ve diğerleri ./. Komisyon), Slg. 1981, 717.
650 GMUT md. 45.
651 Adalet Divanı, 2.3.1967 tarihli karar, verb. Rs. 25 ve 26/65 (Società Industriale Metallurgica di Napoli 
(SIMET) und Acciaierie e Ferriere di Roma (FERAM) ./.Yüksek Otorite), Slg. 1967, 42, 56; 9.2.1984 tarihli 
karar, Rs. 284/82 (Acciaierie e Ferriere Busseni SpA ./. Komisyon), Slg. 1984, 557, 566; Rs. 209/83 (Ferriera 
Valsabbia SpA ./. Komisyon), Slg. 1984, 3089, 3097; 18.3.1993 tarihli karar, Rs. C-50/92 (Molkerei-Zentrale 
Süd GmbH & Co. KG ./. Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung), Slg. 1993, I-1035, 1057.
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Birliği organlarına isnat edilebilen istisnai durumlarla sınırlı tutulması gerekir. Zira 
bir Avrupa Birliği organı, böyle bir durumda, kendisinin kişinin hatası için nedensel 
olan hukukî güvenlik ve güvenin korunması ilkelerine aykırılığına dayanamaz652.

VI. Yargılama Masrafl arı ve Adlî Yardım
A. Masrafl ar
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde yapılan yargılama, aşağıda belirtilen durum-

larda aksi belirlenmedikçe masrafl ardan muaftır653:

- Avrupa Birliği mahkemesi, genel savcıyı dinledikten sonra sakınılabilir masraf-
ları sebep olan tarafa yükleyebilir.

- Başkâtibin görüşüne göre olağan ölçüyü aşan yazım ve çeviri işleri için yapılan 
masrafl arın bu işi talep eden tarafça ücret nizamnamesine göre ödenmesi zorun-
ludur.

- Aşağıda belirtilen masrafl ar, yukarıda belirtilen hükümlere halel gelmemek üzere 
rücu edilebilir masrafl ar sayılırlar654:

- Tanık ve bilirkişilere yapılan ödemeler;

- Tarafl arın yargılama için zorunlu harcamaları, özellikle seyahat ve ikamet mas-
rafl arı ve yetkililerin, danışmanların veya avukatların ücretleri.

Yargılama makamı, rücu edilebilir masrafl ara ilişkin ihtilafl arı bir tarafın talebi 
üzerine ve karşı tarafın dinlenilmesinin ardından temyizi kabil olmayan bir kararla 
hükme bağlar. Tarafl ar, icraya koyma amacıyla kararın bir nüshasını talep edebilir-
ler655. Avrupa Birliği mahkemeleri kasası ve borçluları ödemelerini Euro ile yaparlar. 
Ödenmesi gereken harcamalar Euro’dan farklı bir para biriminde ortaya çıkmış veya 
ödemeye borçlandıran davranışlara para biriminin Euro olmayan bir ülkede girişil-
miş olursa; tüm hesaplamalara Avrupa Merkez Bankasının ödeme gününde geçerli 
olan kur temel teşkil eder656.

Masrafl ar, nihai kararda veya yargılamayı sona erdiren kararda hükme bağla-
nır. Yargılama makamı, dava esasının bitirilmiş olduğunu açıkladığında masrafl ar 
hakkında serbestçe takdir ederek karar verir657. Adalet Divanı, bir ön karar davası 
çerçevesinde ortaya çıkan masrafl ara ilişkin olarak, standart bir ifadeyle “gönderen 
mahkemece alınması gereken karara” gönderme yapmaktadır.

652 Genel Mahkeme, 29.5.1991 tarihli karar, Rs. T-12/90 (Bayer AG ./. Komisyon), Slg. 1991, II-219, 228. 
653 ADUT md 72, GMUT md. 90.
654 ADUT md. 73, GMUT md. 91. Bkz. Wägenbaur, EuZW 1997, 197, 198 vd. 
655 ADUT md. 74, GMUT md. 92.
656 ADUT md. 75, GMUT md. 93.
657 ADUT md. 69, GMUT md. 87.
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Tarafl ar, masrafl ar hakkında uzlaşırlarsa, anlaşma gereğince karar verilir. Eğer 
masrafl ara ilişkin hiçbir talep olmazsa, her taraf kendi masrafını üstlenir. Bu durum, 
müdahiller için de geçerlidir658. Ancak masrafl arın üstlenilmesi tarafl ar arasında tar-
tışmalı ise, şu basit ilke geçerlidir: Kaybeden taraf, talep üzerine masrafl arın üstle-
nilmesine çarptırılır ve böylece kendisinin ve yargılamaya müdahil olarak katılan 
diğer kimselerin (üye devletler ve Avrupa Birliği organları hariç) masrafl arını taşır. 
Yargılama makamı, kaybeden tarafın birden çok kişiden oluşması halinde masrafl arı 
onlar arasında paylaştırır. Yargılama makamı, masrafl arı paylaştırabilir veya her ta-
rafın kısmen kazanıp, kısmen kaybettiğinde veya olağanüstü bir önemin mevcut ol-
duğunda her tarafın kendi masrafl arını taşımasına hükmedebilir. Karşı tarafa makul 
neden olmaksızın veya kötü niyetli olarak yol açmış olduğu masrafl ar kazanan tarafa 
yüklenebilir. Bir taraf, davayı veya bir başvuruyu geri aldığında masrafl arın üstle-
nilmesine çarptırılır; yeter ki karşı taraf geri alınmaya ilişkin açıklamasında bunu 
talep etsin. Ancak masrafl ar, geri alınmanın karşı tarafın davranışı yüzünden haklı 
göründüğünde geri alan tarafın talebi üzerine karşı tarafa yüklenir. Tarafl ardan biri, 
davayı veya başvuruyu geri aldığında karşı tarafın talep etmesi halinde masrafl arın 
üstlenilmesine çarptırılır. Ancak masrafl ar, dava veya başvurunun geri alınmasının 
karşı tarafın davranışı yüzünden haklı göründüğünde bu kezde geri alma işlemini 
yapan tarafın talebi üzerine karşı tarafa yüklenir659. 

Hukukî ihtilafa müdahil olarak katılan üye devletler ve organlar, kendi masraf-
larını taşırlar660. AEA Anlaşmasının üye devlet olmayan taraf devleti, EFTA Kontrol 
Mercii ve gerektiğinde üçüncü devlet, hukukî ihtilafa müdahil olmaları halinde aynı 
şekilde kendi masrafl arını taşırlar. Diğer müdahillerin de kendi masrafını taşımasına 
hükmedilebilir.

Organlar, Avrupa Birliği ile çalışanları arasındaki hukukî ihtilafl arda masrafl arını 
kendileri taşırlar661.

Bir tarafın icra için yapmış oldukları gerekli harcamalar diğer tarafça kendisine 
ödenir. İcranın yapıldığı devletin ücret nizamnamesi esas alınır662.

B. Adlî Yardım
Mahkemelere etkin bir başvurunun güvence altına alınması amacıyla mahkeme 

önündeki yargılama için usul tüzükleri hükümlerine göre adlî yardım (yargılama 
masrafı yardımı) verilebilir. Danışmanlık ve Avrupa Birliği mahkemeleri önünde 
temsil edilme masrafl arı tümüyle veya kısmen karşılanır. Ekonomik durumu nede-
niyle masrafl arı taşıyabilecek durumda olmayan gerçek kişiler, adlî yardım verilme-

658 Adalet Divanı, 5.3. 1986 tarihli karar, Rs. 59/84(Tezi Textiel/Komisyon)), Slg. 1986, 887.
659 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 21 Rn. 2.
660 Adalet Divanı, 6.4.1962 tarihli karar, Rs. 13/61 (Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd ./. Robert 
Bosch GmbH und Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn), Slg. 1962, 99, 115.
661  ADUT md. 70, GMUT md. 88.
662 ADUT md. 71, GMUT md. 89.
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sini talep edebilirler. Ekonomik durum, gelir, servet ve ailevi durum gibi objektif 
faktörler dikkate alınarak değerlendirilir. Adlî yardım, amaçlanan hukukî takibin 
aşikâr biçimde kabul edilemez veya haksız görüldüğünde reddedilir663.

Adlî yardım, dava açılmadan önce veya sonrasında talep edilebilir. Başvuru, 
avukat zorunluluğuna tabi değildir. Yetkili bir ulusal makamının ilgilinin ekonomik 
durumunu teyit eden bir yazısı gibi, talep edenin ekonomik durumunun değerlendi-
rilmesini mümkün kılan belgeler yargılama masrafl arı yardımı verilmesine ilişkin 
başvuruyla birlikte sunulur. Eğer başvuru dava açılmasından önce yapılırsa; başvu-
ru sahibi, amaçlanan davanın konusunu, maddi olayı ve davanın dayandırılmasına 
ilişkin savlarını kısaca izah etmek zorundadır. Başvuruyla birlikte ilgili belgelerin 
sunulması gereklidir664.  Genel Mahkeme, adlî yardım başvuruları için bir formun kul-
lanılmasını öngörebilir.

Genel Mahkeme, yargılama masrafl arı yardımına başvurusunu karara bağlama-
dan önce, daha önce bunun için yapılan malumattan, koşulların GMUT 94. maddesi-
nin § 2’ye göre veya § 3’e göre yerine getirilmediği ortaya çıkmadığı takdirde karşı 
tarafı yazılı görüş açıklamaya çağırır. Başkan, adlî yardım başvurusunu kararla hük-
me bağlar. Kararı Genel Mahkemeye de bırakabilir. Adlî yardıma müsaade edilmesi-
ni reddeden karar gerekçeli şekilde verilir. Adlî yardım yapılmasına müsaade edilen 
kararda, başvuru sahibinin temsil edilmesi için bir avukat görevlendirilir. Başkâtip, 
başvuru sahibinin bizzat kendisinin bir avukat önermediğinde veya önerisinin uygun 
bulunmadığında, adlî yardıma müsaade edilen kararı ve bu başvurunun bir suretini 
ilgili devletin Adalet Divanı Ek Usul Tüzüğünün II no’lu Ekinde belirtilen yetkili 
merciine gönderir. Başvuru sahibinin temsiliyle görevlendirilen avukat, bu mercii 
tarafından iletilen öneriler dikkate alınarak belirlenir. Adlî yardıma müsaade edilen 
kararda, başvuru sahibinin temsiliyle görevlendirilen avukata ödenmesi gereken bir 
meblâğ belirlenebilir veya avukatın masrafl arı ve ücretlerinin kural olarak aşamaya-
cağı bir üst sınır konulabilir. Karar, ekonomik durumu gözetilerek başvuru sahibi-
nin GMUT 94. maddesinin §1’de değinilen masrafl ara katılımını öngörülebilir. Adlî 
yardımın verilmesine ilişkin bir başvurunun yapılması, dava süresini bu başvurunun 
hükme bağlandığı kararın veya § 3’ün 2. fıkrasının durumlarında başvuru sahibinin 
temsiline görevlendirilen avukatın belirlendiği kararın tebliğ edildiği zamana kadar 
durdurur. Başkan, yargılama sürecinde koşulların değişmesi halinde re’sen veya ta-
lep üzerine ilgiliyi dinledikten sonra adlî yardımı geri alabilir. Bu kararı Genel Mah-
kemeye de bırakabilir. Adlî yardımı geri alan kararın gerekçeli olması zorunludur. 
Bu maddeye göre alınan kararlara itiraz yolu kapalıdır665.

Başkan, adlî yardıma müsaade edildiğinde ilgili kişinin avukatının talebi üzerine 
ona bir meblâğ ücretin (avansın) verilmesine karar verebilir. Başkan, adlî yardım 
muhatabının yargılamayı sona erdiren karar nedeniyle kendi masrafl arını üstlenmek 
663 ADUT md. 76, GMUT md. 94.
664 ADUT md. 76, GMUT md. 95.
665 GMUT md. 96.
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zorunda olduğunda, itirazı kabil olmayan gerekçeli kararı ile avukatlık masraf ve 
ücretlerini saptar. Bu masraf ve ücretler mahkeme kasasınca karşılanır. Kararı Genel 
Mahkemeye de bırakabilir. Genel Mahkeme, yargılamayı sona erdiren kararında, 
yargılama masrafl arı yardımı muhatabının masrafl arını diğer bir tarafa yüklerse; bu 
taraf, yargılama masrafl arı yardımı olarak verilen meblâğları Genel Mahkemenin ka-
sasına ödemek zorundadır. Başkan, tartışmalı durumda veya başkâtibin bu meblâğın 
ödenmesine ilişkin bir çağırısına tarafın uymadığında, itirazı kabil olmayan gerek-
çeli kararla hükme bağlar. Başkan, kararı Genel Mahkemeye de bırakabilir. Genel 
Mahkeme, adlî yardım muhatabının davayı kaybetmesi halinde, yargılamayı sona 
erdiren kararda masrafın hükme bağlanması çerçevesinde hakkaniyet nedenlerinden 
dolayı diğer bir veya birden çok tarafın kendi masrafl arını taşımalarına veya bunun 
tamamen veya kısmen Genel Mahkeme kasası tarafından yargılama masrafl arı yar-
dımı olarak karşılanmasına hükmedebilir666.

VIII. Gelen Davaların İşleme Alınması
A. Kütüğe Kayıt ve Dosya Numarası
Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yazılı yargılama, davacının dava dilek-

çesini mahkeme başkâtibine sunması667 veya ulusal mahkemenin başvuru kararını 
Adalet Divanına göndermesi ile başlar668. Yargılama, ilgili mahkemenin başkâtibi 
tarafından gözetilir ve şeklen eşlik edilir. Her dava, yargılama başlatan layihanın 
gelmesinden sonra mahkeme kütüğüne kaydedilir ve “dava esas no” olarak bir dosya 
numarasıyla teçhiz edilir669.

Dava esas numarasının ilk harfi , yargılamanın hangi Avrupa Birliği mahkemesi 
(Adalet Divanı veya Genel Mahkeme) önünde gerçekleştiğini gösterir. Adalet Di-
vanı önünde görülen davalar “C” (Cour) harfi yle belirtilir ve bu davalarda verilen 
kararların resmi kararlar külliyatındaki sayfa numaralarına ise roma rakamı “I” ek-
lenir. Buna karşılık Genel Mahkeme önünde görülen davalar “T” (Tribunal) harfi ni 
alır ve bu davalarda verilen kararlarının resmi kararlar külliyatındaki sayfa numa-
raları ise roma rakamı “II” ile teçhiz edilir. Bir yıl esnasında gelen davalar dava 
türü dikkate alınmaksızın sıralı şekilde sayılır. Bazı özel yargılamalar için istisnalar 
vardır. Geçici hukukî korunma veya müdahil olarak kabul edilme başvuruları, yar-
gılamanın yeniden görülmesi, masrafl arın hükme bağlanması vb gibi ilintili davalar, 
dava türünü niteleyici bir ilaveyle birlikte asıl davalar gibi benzer esas numarası alır. 
Genel Mahkeme kararlarına karşı Adalet Divanında açılan temyiz davalarının dosya 
numarasına “P” (Pourvoi: temyiz) harfi  eklenir670. Genel Mahkeme kararının Adalet 
Divanı tarafından bozulup davanın Genel Mahkemeye geri gönderildiğinde dava 
eski esas numarası üzerinden görülmeye devam eder671.
666 GMUT md. 97.
667 ABADS md. 21-22.
668 ABADS md. 23.
669 Niedermühlbicher, s. 132.
670 GMUT md. 4 I.
671 GMUT md. 4 II.
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Kayıt ve İlgili Kısaltmalar Çizelgesi

C             : Cour                                 : Adalet Divanı

T             : Tribunal                            : Genel Mahkeme

P           : Pourvoi                             : Temyiz

R             : Référé                               : Geçici Hukukî Korunma

DEP        : Dépens                              : Masraf

AJ             : Assistance judiciaire         : Adlî Yardım Talebi

TO             : Tierce opposition               : Üçüncü Kişi İtirazı

Rév        : Recours en révision           : Yargılamanın Yenilenmesi

SA            : Saisie-arrét                         : Cebri İcra Müsaderesi

B. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde Yayımlanma
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (C Kısmı) her davaya ilişkin dava esas numarası 

ile mahkemeye geliş tarihini belirten bir duyuru yayımlanır672. Direkt davalarda du-
yuru, ayrıca ihtilaf konusunun belirtilmesi, talepler, esaslı dava nedenlerinin bir özeti 
ile davacının gerekçelerini içerir. Ön karar davalarında ise yöneltilen sorular belirtilir. 
Resmi Gazete duyurularıyla mahkemelerde açılan tüm davalar hakkında sürekli olarak 
bir bilgi akışı sağlanır. Bu bilgi akışı, ulusal mahkemede görülen davaların kamuoyu-
na duyurulmasının oldukça ötesindedir. Resmi Gazetede yayımlanma, direkt davalarda 
özellikle üçüncü kişilere müdahil olarak davaya katılmak isteyip istemedikleri hakkın-
da karar vermek durumuna sokar673. Zira üçüncü kişiler davaya müdahil olarak kabul 
edilme taleplerini bu duyurudan itibaren 6 hafta içinde sunmak zorundadır.

C. İş Dağılımı
Avrupa Birliği mahkemelerinde eskiden gelen tüm davalar genel kurulda derdest 

olup, bir daireye tevziine kadar onun yetkisi içinde kalmaktaydı. Mahkeme başkanı, her 
davayı olası delil incelemeleri için bir daireye tevzi etmekte ve bu daire hâkimlerinin ara-
sından bir raportör belirlemekteydi. Raportör, ön raporunda gerektiğinde davanın karara 
bağlanması için daireye havale edilmesini önermekteydi. Daireye gönderme kararını ge-
nel kurul almaktaydı. Öte yandan daire, davayı her zaman genel kurula geri gönderebil-
mekteydi. Ancak davaların dairelere tevzi edilme usulü, haklı olarak öğretide özellikle 
“tabî hâkim” ilkesinin ihlal edildiğine dair şiddetli eleştirilerin çıkmasına yol açmıştır. 

672 ADUT md. 16 § 6, GMUT md. 24 § 6, ADUT md. 25, GMUT md.17 III. Bunun için bkz. Niedermühlbicher, 
Verahren vor dem EuG und EuGH, s. 132-133.
673 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 132.
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Bu eleştirilerin de etkisiyle mahkeme usul tüzüklerinde gerekli değişiklikler ya-
pılarak, davaların dairelerde görülmesi kural durum haline getirilmiş ve davaların 
dairelere tevzi edilmesi şekli önceden belirlenmesi esası kabul edilmiştir. Ancak 
davaların maddi alanlara göre tevzi edilmesi söz konusu değildir. Her hâkim veya 
daireye kural olarak farklı hukuk alanlarla ilgili hukukî ihtilafl ar verilebilmektedir. 
Üye devletlerin hukuk düzenleri, esasen her hâkimin Avrupa Birliği hukukunun tüm 
alanına bakması suretiyle Avrupa Birliği hukukunun tüm alanlarda geliştirilmesi-
ne eşit şekilde katkı yapabilmektedir674. Gelen davaların raportörlere dağıtılmasını 
yapan yargılama makamı başkanı, örneğin her bir hâkimin iş yükü, yargılama dili 
veya bir ulusal hukuk düzeni bilgisini dikkate alabilir675. Bu bakımdan siyasi öneme 
sahip davalarda mümkün olduğu ölçüde hukukî ihtilafın kaynaklandığı üye devletin 
hâkiminin raportör olarak belirlenmesinden kaçınılır676. Ulusal yargıdaki iş dağılı-
mında geçerli olan katı ölçütler şu ana kadar Avrupa Birliği yargısında etkili şekilde 
öngörülmüş değildir677. Ancak Adalet Divanı, bu eksikliğe rağmen “tabî hâkim” il-
kesi garantisinin bundan zarar görmediği görüşündedir678.

Davaların dairelere dağıtılmasına ilişkin kurallar ve raportör ve genel savcının 
belirlenmesi Avrupa Birliği mahkemelerinde farklılık arz eder. Mahkemelerin usul 
tüzüklerinde farklı hükümler söz konusudur.

Adalet Divanı başkanı, tüm davaları davanın zorluğunun veya öneminin veya-
hut özel şartların büyük daireye gönderilmesini gerektirmediği takdirde üç veya beş 
hâkimli dairelere tevzi eder. Yargılamaya katılan bir üye devletin veya yargılama-
ya katılan bir Avrupa Birliği organının davanın büyük dairede karara bağlamasını 
talep etmesi halinde o davanın beş veya üç hâkimli bir daireye tevzi edilmesi caiz 
değildir. Hukukî ihtilafta taraf veya müdahil olan ya da ön karar davalarından birisi 
çerçevesinde yazılı açıklamalar yapan üye devletler veya organlar, bu hüküm anla-
mında yargılamaya katılmış sayılırlar. Bu fıkraya göre bir talep, Avrupa Birliği ile 
çalışanları arasında cereyan eden ihtilaf konularında ileri sürülemez. Adalet Divanı, 
ABADS 16 (4). maddesi gereğince harekete geçirildiğinde genel kurul olarak topla-
nır. Adalet Divanı, bir davanın olağanüstü öneme sahip olduğu düşüncesinde olursa 
ABADS 16 (5). maddesi gereğince davayı genel kurula gönderebilir. Bir davanın 
tevzi edilmiş olduğu yargılama makamı, yargılamanın her aşamasında davayı daha 
büyük bir yargılama makamına gönderilmesi için Adalet Divanına sunabilir679.

674 Klinke, Rn. 128 vd.; Everling, in: Festschrift für Redeker, s. 295.
675 Jung, EuR 1980, 377.
676 Klinke, Rn. 129.
677 Örneğin BVerfGE 95, 322.
678 Krş. Adalet Divanı, 4.5.95 tarihli karar, Rs. C-7/94 (Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-
Westfalen ./. Lubor Gaal), Slg.1995, I-1031, 1044.
679 ADUT md. 44 § 3-4.
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Genel savcılar arasında iş bölümüne genel başsavcı yetkilidir680. Genel başsavcı 
da bir taraf tutma görüntüsünden sakınmak için hassas yargılamaları alakadar üye 
devletlerden gelmeyen bir genel savcıya vermeye çaba sarf eder. Genel başsavcı, 
Adalet Divanı başkanından farklı olarak, davaların dağıtılmasında kendisini de dik-
kate almak zorundadır681.

Genel Mahkemede yeni gelen davalar hemen bir daireye tevzi edilir. Daireler 
arasında tevzi edilme kriterleri her yıl mahkeme genel kurulu tarafından belirlenir682 
ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin C sayfasında yayımlanır683. Tevzi edilme, deği-
şik hukuk alanlarıyla ilgili davaları tüm dairelere eşit şekilde dağıtılmasını sağlayan 
oldukça karmaşık bir sisteme göre yapılır. Somut olayda başkan, özel nedenler do-
layısıyla (örneğin birden çok davanın bağlantısı yüzünden) veya iş yükünün dengeli 
bir dağılıma ulaşmak için bu rotasyon sisteminden ayrılabilir. Özel bir düzenleme, 
İPUD Şikâyet Mercii kararlarına karşı fi kri ve sınaî haklara ilişkin davalar için ge-
çerlidir. Fikri ve sınaî haklara ilişkin davalar, hâkimlere belirli bir ihtisaslaşma ve 
Avrupa Birliği’nin bu yeni alanındaki deneyimlerin birikmesine imkân vermek ve 
bu alanda beklenen birçok davanın incelenme külfetini mümkün olduğunca sınırlı 
tutmak için hâlihazırda Genel Mahkemenin iki dairesi tarafından ele alınmaktadır. 
Davanın tevzi edildiği dairenin başkanı, Genel Mahkeme başkanına bir daire üyesini 
raportör olarak önerir. Bu sırada davaların farklı türlerinin daire üyelerine eşit dağı-
lımına çaba sarf eder, fakat aynı zamanda daha önceden derdest olayla ve gerekti-
ğinde davaların bağlantılı veya benzer olması suretiyle oluşan iş yükünü dikkate alır. 
Genel Mahkeme önündeki yargılamada çok nadir durumlarda bir genel savcı katılır. 
Genel kurulda genel savcının katılımına karar verildiğinde Genel Mahkeme başkanı 
tarafından hâkim sıralarından ad hoc şekilde bir genel savcı belirlenir684.

Hâkim ve genel savcıların muhtemel tarafl ılıkları yüzünden bir davanın görül-
mesine katılımının dışında bırakılması ABADS 18. maddesinde düzenlenmiştir685. 
Özellikle, atanmalarından önce başka sıfatla ilgili davayla meşgul olmuş yargılama 
makamı üyeleri davadan imtina ettirilir. Öte taraftan ABADS 18 (4). maddesi, yar-
gılama makamı üyelerinin tabiiyetinin tarafl ılık endişesini asla haklı kılamayacağını 
açıkça vurgulamaktadır.

680 ADUT md. 10 § 2.
681 Klinke, Rn. 134.
682 GMUT md. 13-14.
683 Örneğin ABl. 2001 C 289/22.
684 GMUT md. 17 vd.
685 Somut şekilde bkz. Hackspiel, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Erläuterungen zu Art. 16 Satzung.
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IX. Dava Açılmasının Sonuçları
Davanın açılmasının gerek maddi hukuk gerekse usul hukuku bakımından bazı 

sonuçları vardır. Bunlar genel hatlarıyla şöyle özetlenebilir:

A. Zamanaşımın Kesilmesi ve İyi Niyetin Ortadan Kalkması
Dava açılmasının maddi hukuk yönünden doğurduğu en önemli sonuçlardan biri, 

zamanaşımının kesilmesi ve iyi niyetin ortadan kalkmasıdır. Dava konusu olan hak-
kın zamanaşımına uğraması davanın açılmasıyla kesilir. İlgili kişiler, artık iyi niyetli 
oldukları argümanına dayanamazlar.

B. Derdestlik
Davanın açılmasıyla derdestlik durumu oluşur. Bu durum, yargılamanın mah-

kemece sona erdirilmesi, davanın geri alınması veya davanın halledilmesine kadar 
devam eder. Derdestlik, re’sen dikkate alınması zorunlu bir yargılama engeli olarak, 
aynı tarafl ar arasında aynı ihtilaf konusuna ilişkin yeni bir hukukî ihtilafın görülme-
sine engeldir686. Fakat derdestlik, ilk davanın karşısında olan bir yargılama engeli-
nin (örneğin başvuru eksikliğinin) zaman içinde giderilmesi halinde yeni bir davaya 
engel oluşturmaz. Derdestlik, daha önce görülen hukukî ihtilafta daha sonra açılan 
davanın konusu üzerinde karar verildiği sabit olmadıkça davanın usulsüz olduğu 
gerekçesiyle reddedilmesine yol açmaz.

Adalet Divanı, ihtilaf konusunun kimliğinin ne zaman bulunduğu sorusunu687 ilk 
önce münhasıran davacının taleplerine dayandırmıştı. Yeni kararlarında ise, bunun 
yanında dava nedenlerini de dikkate almıştır. Ancak buradan Adalet Divanı tarafın-
dan kullanılan ihtilaf konusu kavramının bazı üye devletlerin hukuklarında yer alan 
iki bölümlü ihtilaf konusu kavramına benzediği sonucu çıkarılamaz. Zira Avrupa 
Birliği mahkemeleri, örneğin bir iptal davasında davacının somut bir maddi olay 
nedeniyle ileri sürdüğü iddiasını (itiraz edilen işlemin hukuka aykırı olduğu ve dava-
cıyı haklarında haleldar ettiği) değil, aksine sadece davacı tarafından bu maddi olay 
temelinde ileri sürülen itirazlarının esaslı olup olmadığını karara bağlar. Bu nedenle 
derdestlik, aynı maddi olayda yeni bir dava nedeni ileri sürüldüğünde aynı hukukî 
işleme karşı yeni bir davanın açılmasına engel değildir.

Yargılamanın bitmesiyle derdestlik sona erer. 

C. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu
Dava açılması üzerine yargılama makamı harekete geçmekle yükümlüdür. Yargı-

lama makamı, önüne gelen davadan imtina edemez, onu karara bağlamak zorundadır.

686 Adalet Divanı, verb. Rs. 45 u. 49/70 (Bode), Slg. 1971, 465, Rn. 11; verb. Rs. 58 u. 75/72 (Perinciolo), Slg.
1973, 511, Rn. 4-5.
687 İhtilaf konusu kavramı ve onun içeriği öğretide tartışmalıdır. Bkz. Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/
Gellermann, § 23 Rn. 32.
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D. Sav ve Savunmanın Sınırlandırılması
Yargılama sırasında kural olarak artık yeni iddia ve savunmalar öne sürülemez688. 

Bununla birlikte, ilk defa yargılama esnasında ortaya çıkan hukukî veya maddi ne-
denlere dayanılması yasak kapsamına girmez. Yargılama makamı başkanı, yargı-
lama sırasında bir taraf bu tarzda sav ve savunmaları ileri sürdüğünde, raportörün 
raporu üzerine ve genel savcıyı dinledikten sonra karşı tarafa görüşünü açıklaması 
için mutat yargılama sürelerinin sona ermesinin ardından da bir süre tayin edebilir. 
İtirazın usule uygunluğunun karara bağlanması nihai hükme saklı kalır689.

X. Yargılamayı Engelleyen İtirazlar ve Ara İhtilaf
Yargılama makamı, bir davaya bakmaya aşikâr şekilde yetkisizse veya bir dava-

nın kabul edilebilir olmadığı açık ise veyahut davanın açık şekilde hukukî dayanağı 
bulunmazsa, genel savcıyı dinledikten sonra yargılamaya devam etmeden gerekçeli 
kararla hükme bağlayabilir. ABADS 54 (2). maddesi gereğince, açık yetkisizlik du-
rumunda bir davanın başka bir mercie gönderilmesi, yargılamaya devam edilme-
den gerekçeli bir usulî kararla yapılır. Yargılama makamı, tarafl arı dinledikten sonra 
re’sen her zaman dava şartlarının eksik olup olmadığını inceleyebilir veya davanın 
konusuz kaldığını ve esasın halledilmiş olduğunu saptayabilir. Karar, şu şekilde veri-
lir: Bir taraf, usulsüzlük, yetkisizlik veya bir ara ihtilafa ilişkin olarak bir kararı önce-
den çıkartmak isterse; bunu özel dilekçeyle talep etmek zorundadır. Talep, yargılama 
makamınca aksi belirlenmediği takdirde sözlü müzakere edilir. Yargılama makamı, 
genel savcıyı dinledikten sonra talebi karara bağlar veya kararı nihai hükme saklı 
tutar. Başka bir yargılama makamının yetkisine girmesi durumunda davayı o mercie 
gönderir. Yargılama makamı başkanı, talebin reddedilmesi veya nihai hükme saklı 
tutulması durumunda yargılamaya devam edilmesine ilişkin yeni süreler belirler.

688 Krş. Adalet Divanı, Rs. C-430/00 P (Dürbeck), Slg. 2001, I-8547 (8567, Rn. 17).
689 ADUT md. 42; GMUT md. 48.
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ALTINCI BÖLÜM

YARGILAMANIN İŞLEYİŞİ

I. Genel Olarak
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen yargılamalar esas itibariyle birbirine 

benzerdir. Bunun sebebi, Genel Mahkeme ve Kamu Hizmet Mahkemesi usul tüzük-
lerinin genel ölçüde ADUT örnek alınarak düzenlenmiş olmasıdır. Bununla birlikte, 
usul tüzükleri arasında bazı farklılıklar da yok değildir. Örneğin GMUT’da fi kri ve 
sınaî haklara ilişkin hukukî ihtilafl ara ilişkin yargılamalar özel düzenlemeye tabi 
tutulmuştur. Özel düzenlemeler, her şeyden önce yargılama dilinin seçilmesi, müda-
hilin konumu ve masrafl arın üstlenilmesine ilişkindir.

Avrupa Birliği mahkemelerinde doğrudan açılan davalar ile ulusal bir mahkeme 
önünde görülen bir hukukî ihtilaf çerçevesinde ara yargılama olarak çıkan çekiş-
mesiz ön karar davası arasında ayrım yapılması önem arz eder. Zira belirtilen dava 
türleri farklı niteliktedir ve bu nedenle yargılama seyri bakımdan bazı farklılıklar 
gösterirler. 

Temyiz davası geniş ölçüde direkt davalara benzer. Geçici hukukî koruma dava-
sında ise, acillik karakterini gerektiği gibi dikkate alan kendine özgü bir seri yargı-
lama söz konusudur. Bazı dava türlerinde (örneğin antlaşmayı ihlal davası, hareket-
sizlik davası ve hizmet davaları) ise dava açılmadan önce bir ön inceleme yapılır. Bu 
tür durumlarda dava açılması, kural olarak ilk defa ön incelemenin usulüne uygun 
şekilde yapılmasının ardından söz konusu olur.

Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen yargılama, ilgili layihanın (dava di-
lekçesi, temyiz dilekçesi, ön karar istemi vb.) sunulmasıyla başlar. ABADS 20 (1). 
maddesi gereğince yargılama, genel olarak yazılı ve sözlü kısımlara ayrılır690.

690 Bununla birlikte, yargılamayı kronolojik olarak beş kısma ayırmak da mümkündür.
- Yargılamanın başlaması (ABADS md. 21),
- Yazılı yargılama (ABADS md. 20 II, ADUT md. 37 vd., 103 vd. ve GMUT md. 43 vd.),
- Sözlü yargılama (ABADS md. 20 IV ve 53, ADUT md. 55 vd. ve GMUT md. 55 vd.),
- Yetkili genel savcı nihai mütalaası (ADUT md. 59 § 1, GMUT md. 61),
- Müzakere ve hükmün tefhimi (ABADS md. 35, ADUT md. 63 vd., GMUT md. 81).

Krş. Arıkan, s. 37-47.
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Direkt Dava Yargılaması Şeması

Yazılı Yargılama
Dava Dilekçesi

Dilekçenin Davalıya Tebliği
Davanın Resmi Gazetede Yayımlanması

Cevap Layihası
İtiraz (Replik)

Karşı İtiraz (Düplik)

Sözlü Yargılama
Duruşma

Genel Savcı Nihai Mütalaası
Tahkikat

Müzakere
Hükmün Tefhimi

Kanun Yolları

Olağan Kanun Yolları Olağanüstü Kanun Yolları

Ön Karar İstemi/Davası Yargılaması Şeması

Yazılı Yargılama
Ulusal Mahkeme Başvurusu

Ön Karar İsteminin Birliğin Diğer Tüm Resmi Dillerine Çevrilmesi ve İstemin Tüm 
Tarafl ara, Üye Devletlere ve Avrupa Birliği Organlarına Tebliği Ön Karar İsteminin 

Resmi Gazetede Yayımlanması Tarafl arın, Üye Devletlerin ve Avrupa Birliği 
Organlarının Yazılı Açıklamaları

Sözlü Yargılama
Duruşma

Genel Savcı Nihai Mütalaası
Tahkikat

Müzakere
Hükmün Tefhimi
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II. Yazılı Yargılama
A. Genel Esaslar
ABADS 20. maddesinde düzenlenen yazılı yargılama, dava konusunun yetkili 

yargılama makamı kararı için önem taşıyan maddi vakıalar, katılanların talepleri, 
iddia ve savunma vasıtaları ve argümanları hakkında bilgilendirme yapılmak sure-
tiyle belirlenmesine691 ve böylece yargılama makamının karar verebilme durumuna 
getirilmesine hizmet eder692. 

Yazılı yargılamanın seyri bakımından dava türleri arasında bazı farklar vardır. 
Usul tüzüklerinin yazılı yargılamaya ilişkin kuralları öncelikle direkt davalara iliş-
kindir693. ADUT 112 vd. maddeleri, davaya ilişkin hangi hükümlerin temyiz davası 
için geçerli olduğunu açıkça belirtmektedir.  ADUT 103. maddesi, ABADS 23. mad-
desinde belirtilen durumlarda ADUT hükümlerinin ön karar yargılamasına özelliği 
dikkate alınarak uygulanacağını hükme bağlamaktadır. Bununla birlikte, layihalara 
ilişkin genel koşullar ve yargılamaların yürütülmesi bakımından direkt davalar ile ön 
karar davası arasında ciddi bir fark yoktur.

 Yazılı yargılama; yargılama işlemi dilekçeleri, layihalar, karşı cevap ve açıkla-
malar, gerektiğinde cevaba cevaplar ile bunları desteklemek için sunulan belge ve 
vesikaların veya onaylı suretlerinin tarafl ara ve kararları yargılamanın konusu olan 
Avrupa Birliği organ ve kurumlarına iletilmesini içerir694. İletme, sırasıyla ve usul 
tüzüklerinde belirlenen süreler içinde başkâtip tarafından yerine getirilir.

ABADS ve usul tüzükleri hükümlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Mahkemeleri 
Başkâtip Hizmet Talimatlarında da yazılı yargılamaya ilişkin kurallar bulunmakta-
dır. Ayrıca Avrupa Birliği mahkemelerinin yazı işleri müdürlüğü tarafından yayım-
lanan çalışma prosedürleriyle ilgili notlar695 da mahkeme uygulamasını gösterme ve 
tarafl arın vekillerine açıklamalarını Avrupa Birliği mahkemelerinin çalışma şekline 
uygun olarak çabuk ve etkili bir şekilde sunmaları açısından önemli bir işlev gör-
mektedir.

B. Layihalara İlişkin Genel Koşullar
Usul tüzüklerinde layihalara ilişkin genel koşullar düzenlenmiştir696. Bunlar şöy-

ledir: Her layihanın asli nüshası ilgili tarafın yetkilisi veya avukatı tarafından imza-
lanır697. Bu gerekliliği yerine getirmeyen layihalarla geçerli yargılama işlemleri ya-
691 Böylece hukukî ihtilafın sınırlandırılması sağlanır.
692 Niedermühlbicher, Verfahren vor dem EuG und Adalet Divanı, s. 128.
693 Bunun için bkz. ADUT md. 37 vd. ve GMUT md. 43 vd.
694 ABADS md. 20 II.
695 Dava Vekilleri İçin Bilgiler, Yazılı Yargılamaya İlişkin Olarak Avukat ve Yetkililer İçin Tavsiyeler ve Önkarar 
Başvurularına İlişkin Bilgiler vb.
696 ADUT md. 37, GMUT md. 43. Bunun için bkz. Niedermühlbicher, Verfahren vor dem EuG und Adalet 
Divanı,, s. 129-132
697 Bu gereklilik için yakından bkz. Genel Mahkeme, 24.2.2000 tarihli karar, Rs. T-37/98 (Foreign Trade 
Association (FTA) u.a. ./. Konsey), Slg. 2000, II-373.
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pılamaz. Her layihaya tarih verilir. Yargılama sürelerinin hesaplanması bakımından 
layihada belirtilen tarih değil, kural olarak yazı işleri müdürlüğüne geliş günü esas 
alınır698. Her layiha ile birlikte gerektiğinde tarafın dayandığı belgeler ile bunların 
bir çizelgesini içeren bir dosya sunulur. Eğer bir evrakın kapsamı dikkate alınarak 
yalnızca özetleri sunulursa, evrak veya bunun tüm sureti yazı işleri müdürlüğüne 
tevdi edilir699. Bir layihanın imzalı asli nüsha kopyasının yukarıda belirtilen belgeler 
çizelgesi de dahil olmak üzere faks veya mahkemede mevcut olan diğer iletişim 
araçlarıyla yazı işleri müdürlüğüne geldiği gün, layihanın imzalı nüshaları ve ekleri 
ile suretlerin en geç on gün içinde yazı işleri müdürlüğüne sunulduğu takdirde, yuka-
rıdaki açıklamalar saklı kalmak üzere yargılama sürelerinin korunması bakımından 
esastır700. Yargılama sürelerinin on günlük bir maktu mesafe uzaklığı süresi kadar 
uzatılması, bu on günlük süre bakımdan uygulanmaz. Mahkemeler, yazı işleri mü-
dürlüğüne elektronik olarak iletilen bir belgenin asli nüsha olarak kabul edilmesini 
olanak sağlayan koşulları düzenleyebilir. Mahkemelerin ilgili kararı Avrupa Birliği 
Resmi Gazetesinde yayımlanır701.

Genel Mahkeme, dava evraklarının elektronik sunulmasını mümkün kılmak için 
düzenlemeler yapmıştır. Genel Mahkemenin “Tarafl ar İçin Pratik Talimatlar” düzen-
lemesinde kâğıt ebadı, yazı tipleri ve büyüklükleri, sayfa sayıları, paragrafl arın ve 
benzer bölümlemelerin numaralandırılması gibi layihaların dış şekline ilişkin somut 
koşullar konulmuştur. Her layiha ile birlikte gerektiğinde tarafın dayandığı belge-
ler ile bunların bir çizelgesini içeren bir dosya sunulur. Eğer bir belgenin kapsamı 
dikkate alınarak yalnızca özetleri sunulursa, belgenin veya onun tam suretinin yazı 
işleri müdürlüğüne tevdi edilmesi gerekir702.

Usul tüzükleri, yargılamanın seyrinin kolaylaştırılması veya hızlandırılması için 
yargılamaya katılanların layiha ve bunun içinde değinilen tüm ekler ile birlikte mah-
keme için beş suret ve hukukî ihtilafa katılan diğer her taraf için bir suret verilmesini 
öngörmektedir. Tarafl ar, kendilerince verilen suretleri tasdik ederler. Bu suretler der-
hal diğer tarafl ara tebliğ edilebilir. Gerektiğinde onlara gerekli çevirileri eklenir ve 
bir örneği raportöre iletilir. Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve diğer hizmet birimle-
ri, ilgili yargılama makamınca konulan süreler içinde her layihanın diğer yargılama 
dillerindeki çevirilerini sunmak zorundadırlar703. Ayrıca layihalarının Avrupa Birliği 
mahkemelerinin çalışma diline (genelde Fransızcaya) yapılan çevrileri de sunulur. 
Layihalara ilişkin koşullar çeviriler için de geçerlidir.

Bu koşullarda, imza gerekliliği istisna olmak üzere ihlalleri düzeltilebilen ve fa-
kat gerektiğinde başkâtip tarafından konulan sürenin kullanılmaksızın dolduğunda 

698 Adalet Divanı, 30.4.1999 tarihli karar, Rs. C-7/99 P (Franco Campoli ./. Komisyon), Slg. 1999, I-2679.
699 Daha yakından Genel Mahkeme, Tarafl ar için Pratik Talimatlar, IV.
700 Bu tahkikat yolunun ayrıntılarına ilişkin olarak bkz. Genel Mahkeme, Tarafl ar için Pratik Talimatlar, I.
701 ADUT md. 37, GMUT md. 43.
702 Genel Mahkeme, Avukatlar ve Yetkililer İçin Tavsiyeler, II. 4.
703 ADUT md. 37 § 2, GMUT 43 § 2.
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hak kaybı sonucunu doğuran usul kuralları söz konusudur. Nitekim başkâtip, dava 
dilekçesinin öngörülen koşullara uygun olmadığında, davacıya eksikliğin giderilme-
si ve belirtilen belgelerin getirilmesi için uygun bir süre verir. Eğer davacı bu talebi 
sürenin sona ermesinden önce yerine getirmez ise; yargılama makamı, genel savcıyı 
dinledikten sonra bu şekil kurallarına riayet edilmemesinin davanın usulden kabul 
edilmezliği sonucunu doğurup doğurmayacağını inceler704.

Tüm layihalar, içerik olarak kısa tutulup, basit, direkt ve özlü bir üslup kullanıla-
rak hazırlanmalıdır. Layihaların daima zaman baskısı altında bulunan mahkemelerin 
çalışma diline çevrilmesi meşakkatli bir iştir. Bu yüzden Avrupa Birliği yargısında 
layihaların hazırlanmasında gösterilecek özen ulusal yargıdakinden daha önemlidir. 
Nitekim paragrafl ara numara verilmesi gereklidir. Ayrıca ara başlıklar yapılarak la-
yihaların bölümlenmesi rasyoneldir. Kapsamlı layihalarda içeriğin kısa bir özetinin 
yapılması ve içerik çizelgesinin eklenmesi de çok anlamlı olabilir.

C. Direkt Davalarda Yazılı Yargılama
Direkt davalarda yazılı yargılama; dava dilekçelerinin, layihaların, davaya cevap 

ve açıklamaların, gerektiğinde cevaba cevapların ve bunların ispatlanması için sunu-
lan belge ve vesikaların veya onaylı suretlerinin tarafl ara ve kararları yargılamanın 
konusu olan Avrupa Birliği organ, kurum ve hizmet birimlerine iletilmesini kapsar. 
İletme, sırasıyla ve usul tüzüklerinde belirlenen süreler içinde başkâtip tarafından 
yerine getirilir705. Direkt davalarda yazılı yargılama dava dilekçesinin sunulmasıyla 
başlar706 ve son layihanın (genellikle duplik) mahkeme kalemine gelmesiyle tamam-
lanır.

1. Dava Dilekçesi
Davanın geçerli şekilde açılması, davacının yargılama makamı önüne çıkma yet-

kisine sahip olan vekilinin kendi eliyle imzaladığı orijinal dava dilekçesini mahkeme 
kalemine vermesini gerekli kılar. İletme postayla veya kuryeyle gerçekleşebilir707. 
Dava açılma süresinin korunması bakımdan dava dilekçesinin mahkemeye geliş tari-
hi belirleyici olup, gönderilme tarihi önem arz etmez. Olağandışı gecikmelerde kaza 
veya mücbir sebep hallerinde önceki durumun yeniden tesisine imkân verilebilir708. 
Nihayet dava açma süresi, imzalı dava dilekçesi metninin kopyasının faks veya di-
ğer elektronik iletişim araçlarıyla gönderilip, bunun ardından dava dilekçesinin tüm 
ekleriyle birlikte en geç 10 gün içinde mahkeme kalemine sunulması suretiyle de 
korunabilir709.

704 ADUT md. 38 § 7, GMUT md. 44 § 6.
705 ABADS md. 20.
706 ABADS md. 21 I.
707 Layihalar yazı işlerinin açık olmadığı zamanlarda danışmaya verilebilir.
708 ABADS md. 45 II. Krş. Adalet Divanı, 2.3.1967 tarihli karar, verb. Rs. 25 und 26/65 (Società Industriale Metal-
lurgica di Napoli (SIMET) und Acciaierie e Ferriere di Roma (FERAM) ./. Yüksek Otorite), Slg. 1967,  41 (56).
709 ADUT md. 37 § 6, GMUT md. 43 § 6.
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Dava dilekçesi ve diğer layihalar, mahkeme için onaylı beş suret ve her bir taraf 
için de bir suret olarak verilir. Dolayısıyla davaya kimin katılacağı önceden bilinme-
diği için yeteri kadar layiha sureti verilmelidir. 

ABİA 272. maddesi gereğince Avrupa Birliği tarafından veya onun hesabına ak-
dedilen kamu hukuku veya özel hukuk sözleşmesinde yer alan bir tahkim şartı nede-
niyle dava açılırsa, bu şartı içeren sözleşmenin bir nüshası da sunulur.

Yargılamanın hukuka uygun ve gecikmeden yapılabilmesinin zorunlu gereklerin-
den biri de, dava dilekçesinde belirli hususların açıkça gösterilmesidir. Bu hususların 
gösterilmemiş olması ya da eksik gösterilmesi dilekçenin reddine sebep olur ve sözü 
edilen eksikliklerin öncelikle yargılama makamınca giderilmesi yoluna gidilir. Dava 
dilekçesinin içeriğine ilişkin koşullar, ABADS 21-22. maddeleri ile usul tüzükleri-
nin tamamlayıcı hükümlerinden710 çıkmaktadır. Bu koşullar, direkt davaların tümü 
için geçerlidir. Bu koşullar, Adalet Divanınca hazırlanan “Dava Vekilleri İçin Pratik 
Bilgiler” ve “Davalar ve Temyiz Başvuruları İçin Pratik Kurallar” ile Genel Mahke-
me tarafından çıkarılan “Tarafl ar İçin Pratik Bilgiler” de daha da belirgin hale getiril-
miştir. Dava dilekçesinin özellikle davacı ve davalının adlarını ve ikamet adresleri-
ni, imzalayanın konumunu, ihtilaf konusunu, önemli dava nedenlerinin kısa izahını, 
delilleri ve talepleri içermesi zorunludur711. Dava dilekçesi, tümüyle dava istemini 
ve davacının dayandığı esaslı vakıa ve hukukî boyutları anlaşılır şekilde müşahede 
edilebilecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Böylece davalı savunmasını hazırlaya-
bilir ve yargılama makamı gerektiğinde davayı diğer bilgiler olmadan da karara bağ-
layabilir. Hukukî güvenlik ve usulüne uygun hukuk uygulaması nedenleriyle ayrıca 
davanın dayandığı önemli vakıaların ve hukukî noktaların en azından özlü şekilde, 
fakat her halükârda bağlantılı ve anlaşılır olarak bizzat dava dilekçesinin lafzından 
çıkması gerekir712. Tazminat davalarında dava dilekçesinin, organa isnat edilen dav-
ranışın belirlenmesine imkân veren, davacının görüşüne göre davranışla uğranılan 
zarar arasında nedensel bir bağlantının bulunduğunu ortaya koyan nedenleri izah 
eden ve zararın türü ve kapsamını gösteren bilgileri özellikle içermesi gerekir713. Ta-
mamen belirsiz tazminat talepleri kati şekilde kabul edilmez714. Bu koşulları yerine 
getirmeyen davalar veya talepler715, usulsüz olduğu gerekçesiyle reddedilir. Genel 
Mahkeme, tarafl ar için pratik talimatlar ve yazılı yargılamaya ilişkin olarak avu-
kat ve yetkililer için dava dilekçesinin şekli ve içeriğine ilişkin bilgiler vermekte-
dir. Bundan başka, davalara ilişkin duyurunun Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 
yayımlanmasını kolaylaştırmak amacıyla dava nedenleri ve önemli argümanlar ile 

710 ADUT md. 38, GMUT md. 44.
711 ADUT md. 38 § 1 a-d, GMUT md. 44 § 1 a-d. Genel Mahkemede tarafl ar için pratik talimatlara, III de dikkat 
edilmelidir. Krş. Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 287-293.
712 Genel Mahkeme, 28.4.1993 tarihli karar, Rs. T-85/92 (Hoe ./ . Komisyon), Slg. 1993, II-523, 531.
713 Genel Mahkeme, 10.7.1997 tarihli karar, Rs. T-38/96 (Guérin automobiles EURL ./. Komisyon), Slg. 
1997, II-1223, 1236.
714 Adalet Divanı, 2.12.1971 tarihli karar, Rs. 5/71 (Zuckerfabrik Schöppenstedt ./. Konsey), Slg. 1971, 975, 984.
715 Yeterince belirgin olmayan dava talepleri veya dava nedenlerinin izah edilmesinin yerine sadece iliştirilen 
yazılı belgelere göndermeler içeren davalar gibi.
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içindekiler çizelgesinin dava dilekçesine eklenmesi tavsiye edilmektedir. Davacı, 
dava dilekçesiyle - tasarruf ilkelerine uygun olarak - hukukî ihtilafın içeriğini geniş 
ölçüde belirler. Gerçi davacı, dava dilekçesinde ileri sürdüğü dava nedenlerini yargı-
lamanın ileri aşamalarında ek argümanlarla izah edebilir. Fakat usul tüzüklerinin hak 
düşürücü kuralları dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların çerçevesine konulması-
na imkân vermeyen yeni iddiaların ileri sürülmesini engeller716. Yargılama sırasında 
ortaya çıkan nedenlere ise dayanmak mümkündür. Gerçi delil araçları yazılı yargı-
lamanın ileri aşamalarında belirtilebilir, ancak bu gecikmenin gerekçelendirilmesi 
zorunludur717. Bundan başka, davacıdan kendisine yönelik tebligatların ne şekilde 
yapılmasını istediğini bildirmesi istenir. 

Bazı belgelerin dava dilekçesine eklenmesi zorunludur. Gerektiğinde iptali iste-
nilen hukukî tasarrufun veya ABİA 265. maddesinde düzenlenen durumlarda anılan 
maddede öngörülen talebin zamanını ortaya koyan bir belge dava dilekçesine iliştiri-
lir. ABADS 21. maddesi, bir iptal davasıyla birlikte itiraz edilen işlemin sunulmasını 
gerekli kılmaktadır. Hareketsizlik davalarında ise ABİA 265 (2). maddesine göre ha-
rekete geçme çağrısının zamanını gösteren belgelerin sunulması zorunludur. Sözleş-
mede yer alan tahkim şartına veya üye devletler arasındaki tahkim anlaşmalarına da-
yanan davalara bununla ilgili bir anlaşma metninin eklenmesi gerekir. Tüzel kişiler, 
hukukî kişiliklerinin yanı sıra avukatlarının davaya vekâlet yetkisinin usulüne uygun 
şekilde yetkili birisi tarafından düzenlenmiş olduğunu da ispat etmek zorundadır. Bir 
tarafın danışmanı veya temsilcisi olarak çıkan avukat, yargı mercileri önüne çıkma 
ehliyetini ispat etmek zorundadır. İlgili belgenin mahkeme kalemine sunulması ge-
rekir. Diğer layihalarda olduğu gibi, dava dilekçesinin ilgi kurduğu diğer belgeler ile 
tüm eklerin bir çizelgesi de eklenir. Başkâtip, bu belgelerin dava dilekçesine ilişti-
rilmemiş olması halinde, davacıdan makul bir süre içinde onları tevdi etmesini ister; 
dava özellikle sırf bu yüzden reddedilemez, çünkü tevdi etme ilk kez dava açılması 
için hükme bağlanan sürenin sona ermesinin ardından gerçekleşir718.

Dava dilekçesinin şekil kurallarına uygun olup olmadığı mahkeme başkâtipleri 
tarafından çok titiz şekilde kontrol edilmektedir. Eğer davacı eksiklikleri zamanında 
gidermez ise; o takdirde yetkili yargılama makamı, bu şekil kurallarına riayet edil-
memesinin davanın usulden kabul edilmezliği sonucunu doğurup doğurmayacağını 
karara bağlar. Bu bakımdan yargılama makamı, özellikle davanın usulüne uygun 
şekilde açılmış ve kabul edilebilir olup olmadığını ve davacının taleplerinin haklı 
görünüp görünmediğini inceler.

Dava dilekçesinde eksikliğin olması, zorunlu unsurların veya zorunlu olmayan 
unsurlara ilişkin olup olmadığına göre farklı hukuki etkiler gösterir. Eğer dava di-

716 Adalet Divanı, 25.9.1979 tarihli karar, Rs. 232/78 (Komisyon ./. Fransa), Slg. 1979, 2729, 2737; Genel 
Mahkeme, 8.3.1990 tarihli karar, Rs. T-41/89 (Schwedler), Slg. 1990, II-79, 90. 
717 ADUT md. 42 § 2, GMUT md. 48 § 2.
718 ABADS md. 21 II.
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lekçesinin zorunlu unsurlardan719 biri eksikse, dilekçenin sunulması kural olarak sü-
reyi koruyucu bir etki doğurmaz. Çünkü usul tüzükleri anlamında bir dava dilekçesi 
yoktur. Eğer zorunlu unsurlardaki eksiklik giderilebilir nitelikte ise, davacıya istisnai 
şekilde eksikliğin giderilmesi için bir ek süre tanınır, yeter ki eksiklik çok ağır ol-
masın720.

Buna karşılık, davacı dilekçesinin zorunlu olmayan unsurlarından birinin eksik 
olması halinde dava dilekçesinin sunulmasının süreyi koruyucu etkisi vardır. Bu du-
rumda davacıya yetkili mahkemenin başkâtibi tarafından eksikliğin giderilmesi için 
ek bir süre verilir721.

AAET Antlaşmasının 18. maddesinde belirtilen durumlarda Adalet Divanında 
dava açılması, başkâtibe yöneltilmesi gereken bir dava dilekçesinin sunulmasıyla 
gerçekleşir. Dava dilekçesi; davacının adını, soyadını, ikametgâhını, imzalayanın 
konumunu, dava açılan hakem komitesi kararı, karşı tarafl arı ve dava konusunu be-
lirtir ve ayrıca talepleri ve dava sebeplerinin kısa bir izahatını içerir. İtiraz edilen 
hakem komitesi kararının onaylı bir sureti iliştirilir. Hakem komitesi kararı, Adalet 
Divanının davayı reddetmesiyle hukukî kesinlik kazanır. Adalet Divanı, hakem ko-
mitesi kararını bozarsa, gerektiğinde bir yargılama tarafının ısrar etmesiyle hakem 
komitesi önünde yeniden yargılama başlayabilir. Bu durumda hakem komitesi, Ada-
let Divanı tarafından yapılan hukukî değerlendirmeyle bağlıdır.

2. Diğer Layihalar
Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir722. Mahkeme başkâtibi bununla görevlidir723. 

Davalı, dava dilekçesini tebliğ ettikten sonra davaya cevabını sunmak için bir ay-
lık süreye sahiptir. Birçok durumda doğrudan Antlaşmadan çıkan dava sürelerinden 
farklı olarak, usul tüzüklerinde düzenlenen davaya cevap verme süresinin gerekçeli 
talep üzerine yetkili yargılama makamının başkanı tarafından uzatılması mümkün-
dür. Davaya cevabın da, dava dilekçesi gibi, benzer koşulları yerine getirmesi ve 
özellikle davalının savunma araçlarını belirtmesi gerekir724. Dava dilekçesinde oldu-
ğu gibi bunun için diğer yazılı belgelere ilinti kurulması, bunlar ek olarak iliştirilmiş 
olsa bile yeterli değildir. Dilekçeler açısından İPUD ve Türler Dairesi kararlarına 
itiraz edilen davalarda bir özellik ortaya çıkmaktadır. Bu kurumlar, bu davalarda 
sıklıkla üye devletler arasındaki ihtilafl arla karşı karşıya gelirler. Bu kurumların ka-
rarları, incelemeye katılanlardan birinin talebi üzerine bağımsız bir şikâyet mercii ta-
rafından denetlenir. Bu şikâyet merciinin kararı iptal edilmek üzere Genel Mahkeme 

719 Dava dilekçesinin esaslı unsurları (zorunlu içeriği) ABADS 21. maddesi, ADUT 37. maddesi ve GMUT 43. 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, dava dilekçesinin orada gösterilen unsurları içermesi ve onun yanında 
ayrıca yetkili mahkeme için onaylı beş suret ve diğer her bir yargılama katılanı için ise bir suretin verilmesi gerekir.
720 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 134.
721 ADUT md.38 § 7, GMUT mdt. 44§ 6.
722 ADUT md. 39, GMUT md. 45.
723 Bkz. ADUT md. 79, GMUT, 100.
724 ADUT md 40, GMUT md. 46.
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önüne getirilirse, o zaman ilgili kurum davalı olur. Burada, ilgili kurumun şikâyet 
mercii kararının yanlış olduğunu düşünerek Genel Mahkeme önünde davanın reddi-
ne yönelik talepte bulunmayıp, şikâyet mercii kararının savunulmasını bu karardan 
yararlanan ve müdahil olarak kendi talepleriyle yargılamaya katılabilen tarafa bırak-
tığı durumlar söz konusu olabilmektedir.

Dava dilekçesi ve davaya cevap, davacının bir cevabı (replik) ve davalının kar-
şı bir cevabıyla (düplik) tamamlanır725. Buna ilişkin süreler, yargılama makamının 
başkanı tarafından belirlenir726. Genel Mahkeme önündeki yargılamada dosya mün-
derecatının tarafl ara iddia ve savunmalarını duruşmada etrafl ı bir şekilde izah et-
melerini mümkün kıldığı şeklinde tamamlanmış olması hasebiyle - icabı halinde 
görevlendirilen genel savcıyı dinledikten sonra - layiha değişimin ikinci bir turunun 
yapılmasından vazgeçilebilir727. Fakat Genel Mahkeme, davacının vazgeçme kararı-
nın tebliğinden itibaren iki hafta içinde sunmak zorunda olduğu gerekçeli talebi üze-
rine tarafl arın dosyayı tamamlamalarına izin verebilir. Normal yargılama sürecinde 
usul tüzüklerinde öngörülen dört layihanın dışında layiha öngörülmemektedir. Fakat 
tarafl ar, yetkili yargılama makamınca yargılama işlemleri çerçevesinde görüşlerini 
tamamlamaları için çağrılabilir.

Asıl tarafl arın yanı sıra yargılamaya kabul edilen müdahiller de normal olarak 
yazılı şekilde görüş açıklayabilir. Bunun için müdahile yetkili yargılama makamı 
başkanı tarafından altı hafta süre verilir728. Yargılama makamı başkanı, bunu amaca 
uygun bulur ve bununla ilgili olarak bir süre koyarsa, asıl tarafl ar, bu layihaya ilişkin 
olarak yazılı görüş açıklayabilirler729.

D. Önkarar Davasında Yazılı Yargılama
ABİA 267. maddesine göre önkarar dava yargılaması, direkt davaların aksine di-

lekçeyle değil, mahkeme başvurusuyla başlar. Dolayısıyla direkt dava yargılamaları 
karşısında bazı hususiyetler gösterir.

Adalet Divanı başkâtibi, bir ulusal mahkemeden gelen önkarar başvurusunu ka-
tılan tarafl ar, üye devletler ve Komisyon ile geçerliliği veya yorumu ihtilafl ı olan 
tasarrufun kaynaklandığı Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve diğer hizmet birimle-
rine tebliğ eder. Tarafl ar, üye devletler, Komisyon ve gerektiğinde geçerliliği veya 
yorumu ihtilafl ı olan tasarrufun kaynaklandığı Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve 
diğer hizmet birimleri, bu tebliğden itibaren iki ay içinde Adalet Divanında layihalar 
sunabilir ve yazılı açıklama yapabilirler730. 

725 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 23 Rn. 46.
726 ADUT md. 41, GMUT md. 47.
727 GMUT md. 47 § 1; Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 26 Rn. 17.
728 ADUT md. 93 § 5, GMUT md. 116 § 4.
729 ADUT md. 93 § 6, GMUT md. 116 § 5.
730 ABADS md. 23 I-II.
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Adalet Divanı başkâtibi, ABİA 267. maddesine göre önkarar başvurularını bun-
ların dışında Avrupa Ekonomik Alanına İlişkin Anlaşmanın Birlik üyesi devlet ol-
mayan taraf devletlerine ve söz konusu Anlaşmada anılan EFTA Kontrol Merciine 
tebliğ eder. Onlar, bu Anlaşmanın uygulanma alanlarından birisi söz konusu oldu-
ğunda, tebliğden itibaren iki ay içinde Adalet Divanında layihalar sunabilir veya 
yazılı açıklamalar yapabilirler731. Ön karar davalarına katılan herbir kimse yalnızca 
bir layiha sunma imkânına sahiptir732.

Konsey tarafından bir veya birden fazla üçüncü devletle belirli bir alana ilişkin 
olarak imzalanmış olan bir anlaşma, bu üçüncü devletlerin bir üye devlet mahke-
mesinin anlaşmanın kapsamı alanına giren bir soruyu ön karar vermesi için Adalet 
Divanına sunduğunda layihalar verebilmesini ve yazılı açıklamalar yapabilmesini 
öngörürse, o zaman üye devlet mahkemesinin böyle bir soruyu içeren kararı, ilgili 
üçüncü devletlere de tebliğ edilir. Üçüncü devletler, tebliğden itibaren iki ay içinde 
Adalet Divanında layihalar sunabilir veya yazılı açıklamalar yapabilirler733.

Usul Tüzüğünde, hızlı yargılama ve özgürlük, güvenlik ve adalet alanına ilişkin 
ön karar istemleri için seri bir yargılama öngörülebilir. Bu yargılamalar, layihaların 
veya yazılı açıklamaların sunulması için verilen iki aylık süreden daha kısa bir sü-
renin geçerli olmasını ve genel savcı mütalaasının alınmamasını öngörebilir. Ayrıca 
seri yargılama, tarafl arın ve layiha sunabilen veya yazılı açıklama verebilen diğer 
katılanların sınırlandırılmasını ve çok acil durumlarda yazılı yargılamanın düşmesi-
ni öngörebilir734.

III. Sözlü Yargılama
Sözlü yargılama735; raportör tarafından sunulan raporun okunması, yetkililerin, 

danışmanların ve avukatların dinlenilmesi, genel savcının nihai mütalaası ve gerek-
tiğinde tanıkların ve bilirkişilerin isticvabını içerir. Bununla birlikte Adalet Divanı, 
dava konusunun yeni bir hukukî soruyu ortaya atmadığı görüşünde olduğunda, genel 
savcıyı dinledikten sonra dava konusunu onun nihai mütalaası olmadan da hükme bağ-
layabilir.

A. Sözlü Yargılamanın Hazırlanması ve Kapsamı
Sözlü yargılamanın hazırlanması ve kapsamının belirlenmesi için bir ön rapor 

hazırlanır. Ön rapor, görüş içeren bir mütalaa olmayıp, delil incelemesi ve diğer yar-
gılama işlemlerinin gerekli olup olmadığı sorusu, davanın büyük daireye veya genel 
kurula tevzi edilmesi ile duruşma yapılmasından vazgeçilip vazgeçilmediğine ilişkin 
önerilerle birlikte dava konusunun ve taraf açıklamalarının kısa bir izahatını içerir736. 

731 ABADS md. 23 III.
732 ABADS md. 23 II, ADUT md. 41.
733 ABADS md. 23 IV.
734 ABADS md. 23a.
735 ABADS md. 20.
736 ADUT md. 44 § 2, GMUT md. 52 § 2.



-173-

O halde ön rapor, diğer hâkim ve genel savcılar için davanın esaslı hukukî ve maddi 
çerçevesini ortaya koyar. Genellikle davanın raportör tarafından ilk değerlendirilme-
sini içerir. Ön rapor, bir iç çalışma dokümanı olduğundan, yargılama tarafl arının ve 
üçüncü kişilerin erişimine açık değildir.

Yazılı yargılamanın ve olası gerekli çevirilerinin tamamlanmasından sonra bir ön 
raporun737 sunulması için mahkeme başkanı tarafından bir tarih belirlenir.

Ön rapor, ilgili davanın raportörü tarafından hazırlanıp, Adalet Divanı genel ku-
rulunda sunulur. Adalet Divanı genel kurulu, bu ön rapor temelinde, bir idarî otu-
rumda genel savcıyı dinledikten sonra yargılamanın nasıl şekilleneceğini, özelikle 
hukukî ihtilafın genel kurul veya bir daire tarafından karara bağlanmasının gerekip 
gerekmeyeceğini veya duruşma için hemen bir tarih saptanıp saptanamayacağı ya da 
duruşmadan vazgeçilip vazgeçilemeyeceği konularını hükme bağlar738.

Genel Mahkemede ise ön rapor genel kurula değil yetkili daireye sunulur. Ön ra-
por, davanın daha çok veya daha az üyesi olan diğer bir yargılama makamına havale 
edilmesine veya tek hâkime aktarılmasına ilişkin öneriler içerebilir.

B. Oturum (Celse) Raporu
Duruşmanın hazırlanması için raportör tarafından bir oturum raporu hazırlanır. 

Bu rapor, maddi olay ile katılanların iddia ve savunmalarının bir özetini içerir. Bu 
özet, bir yandan tarafl ara sav ve savunmalarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığının 
kontrol edilmesini sağlar, diğer yandan da yargılama makamının diğer üyelerine ev-
rakların incelenmesini kolaylaştırır. 

Direkt davalar ve temyiz davaları için düzenlenen oturum raporu, önemli vakı-
aların ve uygulanabilir kuralların kısa bir izahı ile katılanların taleplerinin ve ileri 
sürdükleri iddia ve savunma araçlarının yeniden gösterilmesini içerir. Gerekçeler 
burada kural olarak yalnızca özet şekilde verilir. Ön karar usulünde düzenlenen otu-
rum raporu, davanın maddi ve hukukî çerçevesinin izahı ile ön karar soruları ve 
katılanların yazılı talepleri, ileri sürülen iddia ve savunma araçları ve sunulan yazılı 
açıklamalardaki cevapların yeniden gösterilmesini içerir. İleri sürülen argümanlar 
ise kural olarak yeniden belirtilmez.

ABADS 20 (4). maddesine göre bu raporun okunması günümüzde genellikle ya-
pılmaz739. Bunun yerine oturum raporu, duruşmadan yaklaşık üç hafta önce taraf 
temsilcileri ile diğer yargılama katılanlarına gönderilir.

Oturum raporu, ön raporun aksine alenidir. Duruşma başlamadan önce hem yar-
gılama dilinde hem de Fransızca dilinde oturum salonunun girişine asılır ve sureti 

737 Bkz. ADUT md. 44 § 1; GMUT md. 52 § 1.
738 Wegener, Art. 245 EGV, Rn. 9.
739 Adalet Divanı, uzun zamandan beri ABADS 20 (4). maddesi gereğince oturum raporunun duruşmanın 
başlangıcında okunmasından feragat etmektedir. Genel Mahkemede ise, baştan beri uygulanmamaktadır. 
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ilgili mahkemeden alınabilir. Adalet Divanı, 1986-1993 yılları arasında oturum ra-
porunu nihai kararlarla birlikte Resmi Gazetede yayımlamıştır. Ancak bu uygulama-
ya daha sonra kararlar külliyatının hacmi ve oturum raporlarının yayımlanması için 
gerekli ek çeviri zahmet ve masrafl arı yüzünden son verilmiştir. Genel Mahkeme ise, 
kendi oturum raporlarını baştan beri kararlar külliyatına almamıştır.

Oturum raporları, açıklığa, tamlığa ve kıt izaha ilişkin iyi bir örnek oluştururlar. 
Bu yüzden hataların çıkması bazen kaçınılmaz olabilmektedir. Yargılamaya katılan-
lar, oturum raporunu aldıklarında oturum raporundaki bilgilerin hatalı olup olma-
dığını kontrol etmelidirler. Böyle bir hatanın olduğunu düşünenlerden oturumdan 
önce bunu başkâtibe bildirmeleri ve kendilerince makul addedilen değişiklerin ya-
pılmasını talep etmeleri istenir. Ancak, oturum raporunun niteliği gereği raportörün 
diğer mahkeme üyelerine sunduğu bir doküman olduğu ve dolayısıyla değişiklikle-
rin gerekli olup olmadığı hakkında karar verilmesinin münhasıran raportörün takdi-
rinde bulunduğu vurgulanmalıdır. Değişiklik önerileri duruşmada da ileri sürülebilir. 
Ancak bu, tarafl arın iddia ve savunmalarının genişletilmesi anlamını taşıyamaz. O 
yüzden tarafl ar, önerilerinde temkinli olmak zorundadırlar. Oturum raporuna ilişkin 
açıklamalar, bunu müteakip mahkeme kaleminde yazılı olarak sunulmalıdır. Genel 
Mahkeme önündeki bir yargılamada oturum raporunun olası eksikliğine ilişkin çe-
kinceleri duruşmada zapta geçirilmediğinde artık Adalet Divanı önündeki temyiz 
davasında bunlara dayanılamaz.

C. Duruşma 
1. Duruşmanın Gerekliliği
ABADS 20 (1). maddesine göre Adalet Divanı önündeki yargılama yazılı ve 

sözlü yargılama kısımlarına ayrılır. Bu durum, ABADS 53 (1). maddesi gereğince 
Genel Mahkeme için de geçerlidir. O halde her iki mahkeme önündeki yargılama-
larda kural olarak duruşma yapılması zorunluluğu söz konusdur. Ancak bu ilkenin 
kısmen ABADS’den kısmen de usul tüzüklerinden çıkan bazı istisnaları vardır740. 
Bu istisnalar, bazı özel yargılama türleri, esasın karara bağlanmasına yol açmayan 
feri yargılamalar, yargılamanın sonucu üzerinde hiçbir şüphenin bulunmadığı bazı 
durumlar ve Adalet Divanı önünde yargılamaya katılanların duruşmadan vazgeçil-
meleri için geçerlidir.

Duruşmasız yapılan özel yargılamalara danışma görüşü istenilen davalar741 da 
dahildir. ADUT’da bu davalar için esas itibariyle yalnızca yazılı yargılama öngörül-
müştür. Fakat Adalet Divanının gerekli görmesi durumunda (örneğin AİHS’e katılı-
mın açıklanması çerçevesinde) duruşma yapılabilir742.

740 Ayrıntılı şekilde bkz. Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 25 Rn. 1 vd.
741 ABİA md. 218 XI.
742 Adalet Divanı, Gutachten des Gerichtshofs zum Beitritt der Gemeinschaft zur EMRK vom 28.3.1996. (ABl. 
1996 C 180, s. 1.
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ABADS 39. maddesi, geçici hukukî koruma yargılaması için ABADS’nin mün-
ferit hükümlerinden ayrılmalara cevaz vermektedir. Bu bakımdan usul tüzükleri, 
esasın duruşma yapılmadan karara bağlanmasını (hüküm kurulmasını) mümkün kıl-
maktadır743. Örneğin usul tüzüklerine göre adlî yardım, müdahilliğe kabul edilme, 
masrafl arın tespiti, ara ihtilafl ar veya olağanüstü kanun yolları gibi diğer feri yargıla-
malarda da duruşmanın yapılması zaruri değildir. Örneğin davalı ayrı bir dilekçeyle 
daha önce davanın kabul edilebilirliğinin karara bağlanmasını talep etmesi halinde 
bu talep duruşma yapılmadan karara bağlanır. Ayrıca yargılama makamı, bir dava 
için aşikâr şekilde yetkisizse veya bir davanın aşikâr şekilde kabul edilemez oldu-
ğu kanaatine sahipse duruşma yapmadan karar verebilir. Yine yargılama makamı, 
aşikâr şekilde hukukî temelden yoksun davalarda da duruşmasız karar verebilir.

Adalet Divanı, ön karar başvurularının kabul edilmez olduğunu usulî kararla tes-
pit edebilir. Ayrıca, sorulan sorunun daha önceden karara bağlanan bir soruyla örtüş-
mesi, başvuru sorusuna ilişkin cevabın açık şekilde içtihattan çıkması veya cevaba 
ilişkin mantıklı bir kuşku için bir alanın bulunmaması hallerinde de usulî kararla 
hükme bağlayabilir. 

Nihayet ABADS 59. maddesi, temyiz davası için yazılı ve sözlü yargılamalardan 
oluşan iki kısım öngörmekle birlikte, Adalet Divanının ADUT’da düzenlenecek ko-
şullar altında genel savcı ve tarafl arı dinledikten sonra duruşmasız karara bağlama-
sına cevaz vermektedir. Adalet Divanı, Genel Mahkemenin aksine, yargılamaya ka-
tılanlardan hiç birisinin duruşmaya ilişkin gerekçeli bir talepte bulunmamış olması 
kaydıyla genel savcıyı dinledikten sonra tarafl arın sözlü dinlenilmesinden vazgeçe-
bilir. Bu, direkt davalarda ADUT 44 a maddesinden, ön karar davalarında ise ADUT 
120. maddesinin § 4’ten çıkmaktadır. Talep, direkt davalarda yazılı yargılamanın 
tamamlandığının bildirilmesinden itibaren bir ay içinde yöneltilmelidir. Ön karar 
davalarında ise bu bir aylık süre sunulan yazılı açıklamaların tebliğiyle başlar. Ada-
let Divanı, sadece çok açık durumlarda bu imkândan faydalanmaktadır. ADUT 44 a 
veya 120. maddesine göre yargılamalarda sadece tarafl arın sözlü dinlenilmesi kısmı 
düşer, sözlü yargılama tüm olarak değil. Nitekim şuana kadarki hukukî duruma göre 
genel savcı, bu durumlarda sözlü yargılamanın parçası olan nihai mütalaasını sunar 
ve Adalet Divanı, sözlü yargılama kesitinin hiç gerçekleşmeyen yargılamalardaki 
gibi usulî kararla değil, esasa ilişkin kararla (hüküm) sonuca bağlar. Ancak Adalet 
Divanı, Nis Antlaşmasından sonra, yeni hukukî sorular ortaya atmayan durumlarda 
genel savcının nihai mütalaasından vazgeçebilir744.

2. Duruşmanın Amacı ve İşlevi
Duruşma, yazılı yargılamayı tamamlar ve bazı noktaların detaylı şekilde açıklan-

masına ve görüşlerin bir kez daha özetlenmesine fırsat verir745. O halde duruşmanın 

743 Ancak bu, tarafl arın sözlü olarak dinlenilmesine engel değildir.
744 ABADS md. 20 V ile bağlantılı olarak ABİA md. 252 II.
745 Hakenberg/Stix-Hackl, Handbuch zum Verfahren vor dem Europaeischen Gerichtshof, s. 153.
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asıl amacı, yargılamaya katılanların hukukî dinlenilmesini etkin bir şekilde gerçek-
leştirmektir. Duruşma, yargılamaya katılanlara, maddi ve hukukî durumun doğrudan 
hâkimlerle birlikte açıklığa kavuşturulması suretiyle kendi istemleri doğrultusunda 
bir kararın çıkmasını mümkün kılar746. Duruşma ayrıca yargılamanın şeffafl ığına ve 
böylece yargı kararlarının tarafl arca ve -duruşmanın kural olarak kamuya açık olma-
sı nedeniyle- genel olarak üçüncü kişilerce747 de kabul edilebilirliğine katkı sağlar. 

Duruşmada her şeyden önce yargılamaya katılanlar ile mahkeme arasında bir 
hukukî görüşme gerçekleşir. Duruşma, yazılı yargılamada ileri sürülen iddia ve sa-
vunmaların tamamlanması, belirleyici hususlarda derinleşme ve daha detaylı olarak 
açıklama yapılması ve hâkim ve genel savcılarca yöneltilecek soruların cevaplan-
dırılması ortamlarını yaratır. Bunun dışında, yazılı yargılamanın tamamlanmasının 
ardından ortaya çıkan yeni argümanların sunulması, diğer yargılama katılanlarının 
yazılı yargılamada görüş açıklanması mümkün olmayan argümanlarına cevap ve-
rilmesine imkân sağlar. Bu, önkarar davasında bilhassa önemlidir. Burada, direkt 
davalarda olduğu gibi layihaların bir değişimi yapılmadığından, katılanlar yalnızca 
duruşmada diğer katılanların düşüncelerine karşı görüşlerini açıklama fırsatına sahip 
olabilirler. Fakat duruşmadaki sözlü sunumda yazılı yargılamadan çıkan hususların 
tekrarlanmasından mümkün olduğu ölçüde kaçınılmalıdır748.

Gerek Adalet Divanı gerekse Genel Mahkeme, dava vekillerine duruşmanın hazır-
lanmasını kolaylaştıran bir bilgi notu (“Dava Vekilleri İçin Bilgiler”) yayımlamışlardır.

3. Duruşmanın Kapsamı ve İlkeleri
Duruşmanın kapsamı ABADS 20 (4). maddesinde gösterilmiştir. Buna göre du-

ruşmanın kısımları; raportör tarafından sunulan raporun okunması, katılanların ve 
temsilcilerinin dinlenmesi, genel savcı mütaalasının okunması ve tanık ve bilirkişi-
lerin sorgulanmasıdır. Ayrıca gerektiğinde yargılama makamınca sorulacak soruların 
cevaplandırılması da duruşmanın kapsamındadır.

Duruşma, kural olarak aleni olup sözlülük ve doğrudanlık ilkeleri çerçevesinde 
yürütülür. Fakat duruşmanın aleniliği bazı hallerde kaldırılabilir. Bu durumda du-
ruşmanın içeriği yayımlanmaz. Duruşmalar, daima Avrupa Birliği Adalet Divanının 
Lüksemburg’daki merkezinde yapılır. Ortak duruşma (ve ortak karara bağlanma) 
için davalar birleştirilebilir749.

4. Duruşmanın Seyri
Duruşma750 tarihi, yetkili yargılama makamının başkanı tarafından belirlenir. Ya-

zılı yargılama aşamasında yargılama işlemleri veya bir delil incelemesi yapılmış ol-
746 Hackspiel, Protokoll Nr. 6 nach Art. 245 EG, Titel II Verfahren, Art. 20 Rn. 16.
747  Duruşma kural olarak kamuya açık olduğu için verilen kararlar üçüncü kişilerin dikkatini çekecektir.
748 Hakenberg/Stix-Hackl, s. 153.
749 Adalet Divanı, 7.2.1996 tarihli karar, Rs. C-304/94, C-330/94,C-342/94, C-224/95 (Strafverfahren Euro 
Tombesi ve Adino Tombesi, Roberto Santella, Giovanni Muzi ve diğerleri, Anselmo Savini), Slg. 1997, S. 
I-3561.
750 Duruşmanın seyri için bkz. ADUT md. 55-62; GMUT md. 55-63. 
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duğunda, onların bitmesinden sonra duruşma tarihini belirler. Duruşmanın yönetimi 
de onun tarafından yapılır. Oturum başlamadan hemen önce dava y etkilileri ve ve-
killerinin yetkili yargılama makamının hâkimleriyle oturumun düzeni hakkında kısa 
bir görüşme yapmaları istenir. Bu görüşmede bir yandan dava yetkilileri ve vekilleri 
kendilerini tanıtırlar, diğer yandan da onlara duruşmada yoğunlaşmaları gerektiği 
hususlar açıklanır. Ayrıca duruşmadan önce yetkililer ve vekillerden yapacakları 
sözlü açıklamaların muhtemel süresine ilişkin yazılı bilgiler istenir.

Bunu müteakip olarak yargılama makamı başkanı oturumu açar. Dava dilekçe-
sinin başkâtip tarafından okunmasının ardından dava yetkililerinin esasa ilişkin su-
numları yapılır. 

Yetkilileri veya avukatları ile temsil edilen tarafl ar, oturum raporuna ilişkin 
olası açıklamalarının hemen ardından esasa ilişkin olarak yapacakları sunumların-
da önemli argümanları bir kez daha vurgulama imkânına sahip olurlar751. Burada, 
müzakereyi esaslı hususlara yoğunlaştırmak için yazılı açıklamaların daha önceden 
bilinen içeriğinin tekrarlanmasından sakınmaya gayret gösterilmelidir. Böylece sa-
dece yetkililerin karar mercileri önünde müzakere edebilmesine rağmen, tarafl arca 
yargılamada doğru olmayan bir maddi vakıaya itiraz edilmesi mümkün olabilmek-
tedir. Bununla birlikte, tarafl arın şahsen mahkeme önüne çıkmaları yalnızca istisnai 
durumlarda gereklidir. Bu durumlarda tarafl arın duruşmaya şahsen katılmalarına 
yargılama makamınca açıkça karar verilir. Diğer durumlarda tarafl arın yargılamada 
usulüne uygun şekilde temsil edilmeleri yeterlidir.

Dava vekilleri, sav ve savunmaları bakımından layihalarında belirtikleri iddia ve 
savunma araçlarıyla bağlıdır. Duruşmada yeni dava nedenleri veya davalının yeni 
savunma araçları, ancak son layihanın sunulmasından sonra gerçekleşen koşullara 
dayandığında ileri sürülebilir. Buna karşılık, dava nedenlerinin veya davalının sa-
vunma savlarının tamamlanması, izah edilmesi veya geliştirilmesi caizdir. Yetkili 
yargılama makamı, bir tarafa duruşmada belge sunulmasına da izin verebilir. Ancak 
bu surette karşı tarafın hukukî dinlenilme hakkının zedelenmemesi gerekir.

Dava yetkililerinin sunumları süresel olarak sınırlandırılmıştır. Küçük daireler 
önünde yapılan sözlü açıklamalarının süresi günümüzde 15-30 dakikayla sınırlı tu-
tulmaktadır752. Konuşma süresi, hâkim ve genel savcılarınca yönetilen soruların ce-
vaplandırılması süresini içermez. Duruşmanın amacına ilişkin tecrübeler, deneyimli 
sunucuların verilen konuşma sürelerini genelde tüketmediklerini göstermektedir. 20 
dakikadan daha kısa bir konuşma süresi genellikle yeterli olmaktadır. Bu sürenin 
yeterli olmaması durumunda süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Talep hakkında 
karar, başvurana duruşmadan önce en geç bir hafta içinde duyurulur. Uzatma tale-

751 ABADS md. 32.
752 Genel Mahkemede konuşma süreleri kural olarak her taraf için 15 dakikadır. Adalet Divanında asıl taraf 
vekilleri, genel kurul veya beş hâkimli daire toplandığında 30 dakika, üç hâkimli bir dairede görüşüldüğünde 
15 dakika konuşabilirler. Sözlü açıklamanın yetersiz bir kısa sürede yapılmasından doğan olumsuzluk duruş-
mada yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla kısmen de olsa giderilebilmektedir. Soruyu soranın ve hatta 
tüm mahkemenin genel eğilimi bu suretle açıkça müşahede edilemese de, ihtilafın ağırlık noktasının nerede 
görüldüğü açıklığa kavuşmaktadır.
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binin dikkate alınabilmesi için oturumdan önce en geç iki hafta içinde sunulması 
ve gerekçeli olması gerekir. Ancak talep istisnai durumlarda kabul edilebilir. Ayrıca 
süre uzatımında tarafl arın eşitliğine dikkat edilmesi gerekir. Oturumun usulüne uy-
gun şekilde seyretmesi nedeniyle her yargılama katılanı için kural olarak bir kişinin 
sunum yapmasına müsaade edilir. İkinci bir kişinin konuşma yapması, davanın türü 
bunu gerektirdiğinde ve oturum tarihinden önce en geç iki hafta içinde bununla ilgili 
gerekçeli bir dilekçeyle yapıldığında istisnai olarak kabul edilir. Bir yargılama tarafı-
nın birden çok vekile sahip olması, sözlü açıklama için verilen sürenin uzatılmasına 
neden olmaz. Katılan için iki kişi konuştuğunda da katılana verilen konuşma süresi-
ne uyulması gereklidir. Değişik yargılama tarafl arı aynı talebi esas aldıklarında, du-
ruşmadaki açıklamalarına ilişkin uzlaşmaları ve koordine etmeleri istenir. Vekiller, 
verilen süreye mutlaka uymak zorundadır. Aksi halde, konuşmalarının kesilmesiyle 
karşılaşılabilirler.

Sunum yapan kişi itiraz edebilir. Eğer bir katılan adına sunum yapmak için iki 
kişiye izin verilmişse, onlardan sadece biri itiraz edebilir. Eğer birden çok katılan 
mahkeme önünde aynı görüşü savunursa753, dava vekillerinden, tekrarlamalardan sa-
kınmak için oturumdan önce uzlaşmaları istenir.

Yetkili yargılama makamının başkanı, zikredilen ilkelerin dikkate alınmasını 
sağlamakla sorumludur. Bu, hem duruşmanın amacı (yani sözlü açıklamaların içeri-
ği), hem de verilen konuşma süresi için geçerlidir.

Duruşmanın amacının dikkate alınması altında sözlü açıklamaların gerçekten 
amaca yarar olup olmadığı veya yazılı iddia ve savunmalara basit bir ilinti kurmanın 
yeterli olup olmadığını kontrol etmek her dava vekilini ilgilendiren bir konudur. 
Avrupa Birliği mahkemeleri, bir katılanın sözlü açıklama yapmaktan vazgeçmesinin 
diğer katılanların sözlü açıklamalarının onaylanması olarak yorumlanmayacağına 
büyük önem vermektedirler. Böyle bir vazgeçme, tarafın diğer bir tarafın sözlü açık-
lamalarına karşı konulmasına engel oluşturmaz.

Bazı durumlarda yargılama makamı, duruşmanın başlangıcında tarafl arın vekil-
lerine sorular yöneltmeyi gerekli görebilir. Vekillerden müteakip olarak kısa sözlü 
açıklamalar yapmak istediklerinde bunu dikkate almaları istenir.

Bu bağlamda yetkili yargılama makamı, kuşkusuz ön karar davasının özellikle-
rini dikkate alacaktır. Çünkü önkarar davasında yalnızca duruşma ilgililere diğer bir 
ilgilinin yazılı açıklamalarına itiraz etmek ve gerektiğinde yeni sav ve savunmalara 
görüş açıklamak imkânını sunar.

Açıklık yararında ve yargılama makamı üyelerine sözlü açıklamaların anlaşıl-
masını kolaylaştırmak için genel olarak bir metnin okunması yerine notlarla serbest 
bir sunum yapılması beklenir. Yine dava vekillerinden davanın izahının mümkün 
olduğunca sadeleştirilmesi istenir.

753 Özellikle adlî yardım ve birleşik davalarda söz konusu olmaktadır.
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Ancak sözlü açıklamalar yazılı olarak hazırlanırken onun sözlü olarak sunulaca-
ğı ve bu yüzden mümkün olduğunca sunuma yakın olması gerektiğinin bilincinde 
olunması önerilir. Tercümana kolaylık sağlamak için yetkililer ve avukatlardan ge-
rektiğinde metni veya açıklamalarının yazılı şeklini daha önce çeviri birimine faks 
veya elektronik posta yoluyla iletmeleri istenir.

Sözlü açıklamaların iletilen yazılı özetlerinin gizliliği güvence altına alınır. Her 
yanlış anlamadan sakınmak için tarafın adı belirtilmelidir. Sözlü açıklamaların yazılı 
özeti dava evraklarına dahil değildir.

Dava vekili, olayın durumuna göre mahkeme üyelerinden sadece bazılarının su-
num yapılan dili anlayabildiğini ve ayrıca iletişim için simültane çevirmene ihtiyaç 
olduğunu düşünmelidir. Yargılamanın mümkün olan en iyi şekilde seyretmesi yara-
rına olmak üzere dava vekilin yavaş ve mikrofona konuşması tavsiye edilir.

Eğer dava vekili belirli metinlerin veya dokümanların kısımlarını, özellikle ev-
raklarda değinilmeyen hususları alıntı yapmak isterse, bunu duruşmadan önce çevir-
menlere göstermesi mantıklı olur. Yine muhtemel olarak çevrilebilen kavramların 
çevirmenlere bildirilmesi amaca uygun olabilir.

Duruşma salonu ses ayarlama ve aktarma sistemiyle donatıldığı için, dava vekil-
lerinden mikrofonu açma düğmesine basıp ilk defa ışık yandığında konuşmaları iste-
nir. Açma düğmesi, sözün bir hâkimde veya diğer bir kimsede olduğunda basılamaz, 
böylece onların mikrofonu kapatılamaz.

İhtiyati tedbir başvurusuna ilişkin bir karar alınmadan önce ilgili katılanların baş-
kan önünde dinlenilmesi yapılır. Raportör ve genel savcı muhtemel şekilde buna 
iştirak ederler. Bu dinleme, zikredilen kararın başkan veya gerektiğinde mahkeme 
tarafından alınmasından iki ila dört hafta önce gerçekleşir. Onun seyri duruşma-
dakinden esas itibariyle daha az şekillidir. Uygulamada dinlenilme, davayla orta-
ya atılan meselelerin yetkili yargılama makamının başkanı tarafından sözlü şekilde 
özetlenmesiyle başlar. Bunun ardından katılanlar bu meselelere ilişkin görüşlerini 
açıklamaya davet edilir. Dinleme, katılanlara soruların yöneltilmesiyle sona erer. 
Eğer talep mahkemeye havale edilirse, yargılama makamı önünde mutat türden bir 
duruşma yapılır. Bu bağlamda hatırlatılmalıdır ki, dinleme hiçbir zaman katılanların 
ana yargılamaya ilişkin açıklama yapmalarına imkân sağlamaz.

5. Duruşmanın İdaresi
Yetkili yargılama makamının başkanı, duruşmayı başlatır ve yönetir; duruşma sıra-

sında düzenin muhafaza edilmesinden sorumludur754. Duruşma alenidir; fakat önemli 
nedenlerden dolayı re’sen veya tarafl arın istemi üzerine aksine karar verebilir755. Duruş-
manın aleniliğinin kaldırılması halinde duruşmanın içeriği yayınlanamaz756.

754 Duruşmanın idaresi için bkz. ADUT md. 56-62; GMUT md. 56-63.
755 ABADS md. 31.
756 İlgili açıklamalar için bkz. Hakenberg/Stix-Hackl, s. 153.
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Duruşma sırasında bilirkişiler, tanıklar ve tarafl arın ifadeleri alınabilir. Fakat ta-
rafl ar için sadece yetkili temsilcileri sözlü açıklamalar yapabilirler. Yetkili yargılama 
makamı başkanı, duruşmada tarafl arın yetkililerine, danışmanlarına veya avukatları-
na sorular yöneltebilir. Diğer hâkimler ve genel savcı da aynı yetkiye sahiptir. 

Başkâtip, yetkili yargılama makamı başkanın gözetiminde duruşma hakkında 
bir tutanak tutar757. Yetkili yargılama makamı başkâtibin yokluğunda toplandığında, 
gerekli olabilecek olası bir zabıt tutanağı en kıdemsiz hâkim tarafından tutulur. Tu-
tanak, başkan ve ilgili hâkimler tarafından imzalanır758. Oturum, ayrıca sesli olarak 
kaydedilir, kopyaları hazırlanır ve karar veren mahkemenin diğer üyelerine gönde-
rilir. 

Başkâtip, her duruşmaya ilişkin bir zabıt tutanağı tutar. Zabıt tutanağı yetkili yar-
gılama makamının başkanı ve başkâtip tarafından imzalanır. Zabıt tutanağı resmi bir 
belge teşkil eder. Tarafl ar, zabıt tutanaklarını yazı işleri müdürlüğünde tetkik edebi-
lirler ve masrafl arı kendilerine ait olmak üzere suretler alabilirler.

Yargılama makamı, tehir talebini ancak ağır nedenler dolayısıyla kabul edebilir.

6. Genel Savcı Mütalaasının Sunulması
Adalet Divanı önündeki duruşmaya kural olarak genel savcının nihai mütalaası 

da dahildir759. Mütaalanın aleni şekilde okunması duruşmanın ikinci kısmını oluştu-
rur760. Genel savcı mütalaası, Genel Mahkeme önündeki yargılama için ise istisnai 
bir durumdur. Çünkü burada yalnızca belirli davalar761 için bir genel savcı yargıla-
maya dahil edilir762. Bu durumda genel savcı mahkemenin hâkim sıralarından gö-
revlendirilir.

Genel savcı nihai mütalaasının önemi yukarıda vurgulanmıştı. Yargı kararının ve 
hatta içtihadın tam olarak anlaşılması için önemli bir yardımcı kaynak teşkil eder. 
Mütalaa, yargılama makamına hüküm kurulmasını kolaylaştırır. Ancak hâkimler ge-
nel savcının önerisiyle bağlı değildir. Tarafl ar, yetkili genel savcının mütalaasına 
ilişkin olarak görüş açıklama imkânı bulamayabilirler. Çünkü yetkili yargılama ma-
kamının başkanı mütalaanın sunulmasının akabinde duruşmayı bitirir763. Fakat bu 
uygulama, özellikle mütalaanın tümüyle somut olaya yeni hukukî bakışlar getirdi-
ğinde tatmin edici görünmemektedir. Özellikle AİHM’in AİHS 6. maddesine ilişkin 
içtihadı ile bağdaşabilirliği tereddüt uyandırıcıdır. Dolayısısyla, mütalaada tarafl ara 
hukukî dinlenilmenin sağlanmasını gerektiren yeni hususlar belirtildiğinde istisnai 
olarak duruşmayı yeniden açılmalıdır.
757 ABADS md. 32-34.
758 ADUT md. 62, GMUT md. 33§ 8.
759 ABADS md. 20 IV, ADUT md. 59 § 1. 
760 Hakenberg/Stix-Hackl, s. 160.
761 Genel Mahkemenin genel kurul olarak toplanması veya karmaşık bir davanın söz konusu olması.
762 ABADS md. 59, GMUT md. 18, 19, 81.
763 ADUT md. 59 § 2, GMUT md. 61 § 2.
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Adalet Divanı, dava konusunun yeni bir hukukî soruyu ortaya atmadığı görüşün-
de olduğunda, genel savcıyı dinledikten sonra dava konusunun genel savcının nihai 
mütalaası olmadan hükme bağlanmasına karar verebilir764.

Nis Antlaşmasının yürürlüğe girmesine kadar Adalet Divanına sunulan tüm da-
valarda aleni olarak bir genel savcı tarafından gerekçeli mütalaa sunulurdu. Geti-
rilen değişikliğin sonucunda mütalaalar, artık yalnızca ABADS’ye göre bir genel 
savcının katılımının gerekli olduğu davalarda sunulabilmektedir. ABADS 20 (5). 
maddesi, bunun için, Adalet Divanının bir davanın yeni hukukî sorular ortaya atma-
dığı görüşünde olduğunda genel savcının dinlenilmesinden sonra mütalaasız hükme 
bağlanmasına karar verebileceğini öngörmektedir. Eğer Adalet Divanı, mütalaadan 
vazgeçmezse, mütalaa, sözlü yargılama kısmına dahil olur ve doğrudan duruşmanın 
akabinde veya daha sonraki bir zamanda belirlenen aleni oturumda sunulur765.

Genelde genel savcı mütalaaları tarafl arın konuşmalarını yaptıkları tarihte okun-
maz. Genel savcı nihai mütalaasının hazırlanması için zamana ihtiyacı vardır. Genel 
savcı nihai mütalaasının hazırlanması bir kaç ay sürer766. Mütalaanın okunması için 
ayrı bir tarih belirlenir. Fakat genelde mahkeme kararından daha detaylı olan nihai 
mütalaanın tamamının okunması zorunlu değildir. Mütalaanın okunması yalnızca 
sonuç ve gerekçenin ana hatlarının açıklanmasıyla da sınırlanabilir.767 

Nihai mütalaanın tam metni tarafl ara ve temsilcilerine hem yargılama dilinde 
hem de mahkemenin çalışma dilinde sunulur. Bundan dolayı yargılamaya katılanlar, 
çok önemli davalar hariç olmak üzere mütalaanın okunması sırasında genellikle ha-
zır bulunmazlar. Genel savcının esasa ilişkin görüşü, telefon veya faksla mahkeme 
yazı işleri müdürlüğünden aynı gün öğrenilebilir. Aynı zamanda mahkemenin resmi 
internet sayfasından da ulaşılabilir.

Genel savcı, nihai mütalaasını yazılı sunarsa, onu başkâtibe ibraz eder. Başkâtip, 
genel savcının nihai mütalaasını tarafl ara tebliğ eder. Başkan, genel savcının nihai mü-
talaasını açıkladıktan veya sunduktan sonra duruşmanın sona ermiş olduğunu açıklar768. 
GMUT’da, Adalet Divanı önündeki müzakerelerden farklı olarak genel savcı nihai mü-
talaasının yalnızca yazılı olarak sunulabilmesi öngörülmektedir. Daha sonra yazılı nihai 
mütalaa başkâtibe verilir ve onun tarafından tarafl ara tebliğ edilir769.

Mütaalanın okunmasının ve tebliğ edilmesinin ardından duruşmaya geçici olarak 
ara verilir ve daha sonra yeniden devam edilir.

7. Duruşmanın Bitirilmesi

764 ABADS md. 20 V.
765 ABADS md. 20 IV ADUT md. 59 § 1.
766 Klinke, Rn. 163.
767 Türk hukuku ile karşılaştırma yapmak için bkz. Gözübüyük, s. 483.
768 GMUT md. 61.
769 ADUT md. 61 § 1.
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Yetkili yargılama makamının başkanı, yetkili genel savcının mütalaasını okuma-
sının ardından duruşmayı bitirir770. Başkan, bir davada bir genel savcının görevlen-
dirilmemiş olduğunda duruşmanın sonunda duruşmanın bitmiş olduğunu açıklar771.

8. Duruşmanın Yeniden Açılması
Duruşma tekrar açılıp yargılamaya yeniden başlanabilir772. Yeniden açılma, direkt 

davalarda hem yargılamaya katılanların talebi üzerine hem de re’sen, ön karar davala-
rında ise yalnızca re’sen gerçekleşebilir773. Tarafl ar ilk önce duruşmadan vazgeçmiş olsa 
bile duruşmanın yeniden açılması mümkündür. Bir kez bitirilen yargılama kesitinin ye-
niden açılması teksif ilkesiyle çelişkiye düşebileceğinden dolayı usul hukuku koşulları 
nispeten daha ağırdır. Bu nedenle, duruşmanın yeniden açılmasına yetkili yargılama 
makamının başkanı tarafından karar verilmez, aksine bunun için genel savcının dinle-
nilmesinden sonra yetkili yargılama makamınca verilecek bir karar gereklidir774. Genel 
savcının katıldığı yargılamalarda duruşmanın ilk defa onun mütalaasının ardından sona 
ermiş olduğu açıklanır. Daha önce tarafl arın yeniden dinlenilmesinin gerekliliği belirir-
se, yeniden açılmaya ilişkin kurallar uygulanmaz. Bir ara karardan sonra henüz karara 
bağlanmamış olan hususlara ilişkin ikinci bir duruşmaya gelindiğinde de duruşmanın 
yeniden açılması söz konusu olmaz. Genel savcı, duruşma yeniden açıldığında ikinci 
duruşmanın sonunda yeniden mütalaa sunmak zorundadır.

Usul tüzüklerinde, duruşmanın hangi koşullar altında yeniden açılabileceği açık-
ça düzenlenmemektedir. Bu bakımdan iki durumu birbirinden ayırmak mümkün-
dür775. Birinci durumda duruşmanın yeniden açılması, karar müzakeresi esnasında 
karar için önemli noktaların hâlâ muğlâk olduğu ve tarafl arın veya üçüncü kişilerin 
bunun için dinlenilmesinin gerekli olduğunun ortaya çıktığında söz konusu olur776. 
Bu şekilde duruşmanın yeniden açılması, duruşmanın bitirilmesinden sonra davanın 
sonucuna etki doğurabilecek yeni hukukî veya maddi nedenler ifşa olduğunda kabul 
edilebilir. Örneğin bu, genel savcı mütalaasında tarafl arın veya önkarar davalarında 
yargılamaya katılanların henüz görüşlerini açıklayamadıkları yeni unsurlara dayan-
dırdıklarında söz konusudur. Buna karşılık, tarafl arın mütalaa hakkında görüş açık-
lamaya ilişkin basit arzusu duruşmanın yeniden açılmasına gerekçe olmaz. Bir tara-
fın yeni vakıalar nedeniyle duruşmanın yeniden açılması talebi, ancak bu vakıaların 
karar için önemli olması ve tarafın onları daha önce ileri sürememesi halinde kabul 

770 ADUT md. 59 § 2. Bkz. Hakenberg/Stix-Hackl, s. 161.
771 GMUT md. 60.
772 ADUT md. 61, GMUT md. 62. Ancak duruşmanın yeniden açılması nadiren söz konusudur ve tarafl ar-
ca talep edilmesi mümkün değildir. Eğer yetkili yargılama makamı, kararını yeni bir duruma dayandırırsa 
sürpriz bir karar söz konusu olur. Bu suretle, hukukî dinlenilme hakkı ihlal edilmiş olur. Gerçi bu hak, Avrupa 
Birliği hukukunda da kabul edilmektedir. Avrupa Birliği mahkemelerinin bir sürpriz kararına karşı kanun yolu 
olarak yalnızca yargılamanın yenilenmesi başvurusu yapılabilir. Ancak usul ekonomisi nedenleriyle böyle 
bir yargılamadan sakınılması gerekir. Bu nedenle, tarafl ara bu durumlarda yeniden görüş açıklama imkânı 
verilmesi fazlasıyla düşünmeye değerdir.
773 Adalet Divanı, 27.9.1988 tarihli karar, Rs. 313/86 (Lenoir), Slg. 1988, 5391, 5401.
774 Adalet Divanı, 4.5.1999 tarihli karar, Rs. C-262/96 (Sema Sürül ./. Bundesanstalt für Arbeit), Slg. 1999, I-2685; 
6.6.2000 tarihli karar, Rs. C-35/98 (Staatssecretaris van Financien/ B.G.M. Verkooijen).), Slg. 2000, I-4071.
775 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 25 Rn. 17.
776 Bkz. Kirschner/Klüpfel, Rn. 126; Adalet Divanı, Rs. 66/86 (Ahmed Saeed), Slg. 1989, 803, Rn. 6. 
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edilebilir777. Eğer bir tarafın temsilcisi duruşma tarihinde mahkeme önüne çıkmazsa, 
bu durum ancak mücbir sebep durumu bulunduğunda, yani vekilin engellenmesi-
nin kendisiyle ilgisi olmayan, gerekli tüm özen gösterilse dahi sakınılmaz görülen 
olağan dışı zorluklarla yol açılmış olduğunda duruşmanın yeniden açılmasını haklı 
kılabilir.

İkinci durumda duruşmanın yeniden açılması, yetkili yargılama makamının 
oluşumu değiştiğinde gerekli olabilir. Örneğin bir daire, kendisine tevzi edilen bir 
davayı duruşmanın bitmesinden sonra genel kurula geri gönderdiğinde yeni bir du-
ruşmaya gerek duyulur. Çünkü karar müzakeresine yalnızca daha önce duruşmada 
hazır bulunmuş olan hâkimler katılabilir778. Duruşmadan sonra hâkimlerin ayrılması 
sonucu (örneğin birden çok hâkimin aynı zamanda görev süresinin dolması gibi) 
yetkili merciinin kararı için gerekli olan yeter sayıya artık ulaşılamadığında duruş-
manın yeni oluşumlu mercii önünde tekrarlanması zorunludur.

D. Tahkikat ve Maddi Olayın Tespiti
1. Tahkikat
Usul tüzükleri, yargılamada yapılan tahkikata ilişkin hükümler içermektedir779. 

Buna göre, diğer yargılama aşamalarının aksine tahkikatın yapılması ihtiyari olup, 
yargılama makamının takdirinde bulunur. Yargılama makamı, yazılı aşamanın so-
nunda, raportör hâkim tarafından verilen ön rapor ve genel savcının da görüşünü 
alarak tahkikat aşamasına geçilip geçilmeyeceğini hükme bağlar.780

2. Maddi Olayın Tespiti
a. Genel Olarak 
Kararın dayandığı maddi vakıaların gerçekliğinin tespitinde tarafl ar ve mahkeme 

arasındaki görev paylaşımı tarafl arca hazırlanma ve araştırma ilkelerine göre belir-
lenir. Bir yandan yargılama makamı, kendi kararlarına dayanak teşkil eden maddi 
vakıaları kısmen kendisi bulabilir. Çünkü re’sen maddi olay aydınlatılmasına yü-
kümlü olmasa da tasarruf ilkeleriyle çizilen sınırlar çerçevesinde buna yetkilidir. Öte 
yandan tarafl ar, hukukî meseleleri basit şekilde yargılama makamına bırakmayabilir. 
Daha ziyade hukukî meselelerin incelemesi kural olarak davacı tarafından ileri sü-
rülen iddialarla sınırlıdır.

Vakıaların aydınlatılmasına ilişkin önlemler ve delil sunumları genellikle direkt 
davalarda gerçekleşirken, ön karar davalarında hukukî meseleler normal şekilde ulu-
sal yargılama makamı tarafından tespit edilen maddi olay temelinde açıklığa kavuş-
turulur. Fakat ön karar davasında da vakıaların gösterilmesi ve delillerin sunulması, 
özelikle bir hukukî işlemin geçerliliği söz konusu olduğunda ve Adalet Divanının 
örneğin bu işlemin çıkarılması sürecinin usulüne uygun şekilde cereyan etmiş olup 
777 Krş. Genel Savcı Jacobs, in: Adalet Divanı, Rs. C-2/90 (Komisyon ./. Belçika), Slg. 1992, I-4431.
778 ADUT md. 27 § 2, GMUT md. 33 § 2.
779 ADUT md. 44 vd., GMUT md. 49, 64 vd.
780 Açıklamalar için bkz. Arıkan, s. 43-44.
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olmadığını kontrol etmek zorunda olduğunda mümkün ve gerekli olabilmektedir. 
Temyiz davalarında normal olarak sadece hukukî meseleler incelenir. Ancak burada 
da Genel Mahkemeye usul hatası isnat edildiğinde, istisnai olarak maddi olayın Ada-
let Divanınca tespiti gerekebilmektedir.

Yargılama makamının maddi olayı aydınlatma yetkileri, normatif temellerini 
ABADS 24-29. maddelerinde bulmaktadır. Yargılama makamının bu amaçla başvura-
bileceği önlemler, mahkemelerin usul tüzüklerinde münferit şekilde düzenlenmiştir781. 
ADUT, öncelikle şekli delil sunumlarına ilişkin hükümler içermektedir. Genel Mah-
keme, bu hükümleri 1991 tarihli Usul Tüzüğüne almış ve kuruluş Kararında kendisine 
verilen vakıa inceleme mercii rolünü daha iyi yerine getirebilmek için kendi Usul Tü-
züğünün 49 ve 64. maddelerinde yargılama işlemlerini ilaveten dahil etmiştir. Benzer 
aydınlatıcı önlemleri kendi Usul Tüzüğünde açık bir düzenleme olmadan doğrudan 
ABADS 21. maddesine dayandırmış olan Adalet Divanı, 2000 yılında ADUT 54 a 
maddesiyle “hazırlık önlemleri” hakkında özel bir düzenleme getirmiştir.

ABADS ve usul tüzüklerinde ispat hukukuna ilişkin kurallar, üye devletlerin 
yargılama hukuku kurallarına nispeten boşluklar içermektedir. Bu bağlamda şimdi-
ye kadar yargı ve öğreti tarafından kapsamlı bir kural da geliştirilmemiştir. Bunun 
sebebi olarak, her şeyden önce ispat hukukunun Avrupa Birliği yargısında büyük 
bir pratik öneme sahip olmaması ifade edilmektedir. Maddi olay tespitlerine ilişkin 
tartışma burada nadirdir. Daha ziyade, sıklıkla bir idarî süreç çerçevesinde tespit 
edilmiş olan ve bu şekilde çekişmesiz etmeyen maddi olayın değerlendirilmesi söz 
konusudur. Gerçi Genel Mahkeme, karmaşık olaylarda maddi vakıalara ilişkin ge-
rekli aydınlatmanın yapılması amacıyla kurulmuş olduğundan, esas itibariyle delil 
sunumundan Adalet Divanından daha çok yararlanır. Fakat Genel Mahkemenin uy-
gulamasında yargılama işlemleri şekli delil sunumlarından daha büyük rol oynar.

Vakıa ve tecrübe kuralları, ulusal yargılama hukukunda olduğu gibi ispat konu-
sunda dikkate alınır. Maruf olan veya mahkemece bilinen vakıalar ile karinenin ge-
çerli olduğu vakıaların, tarafl arın maddi olayın farklılığına ilişkin dayanak noktaları 
izah etmedikleri sürece ispatı gerektirmez. Avrupa Birliği yargılama makamı, ulusal 
yargılama makamlarının aksine tarafl arın ileri sürdükleri hususlarla o kadar katı şe-
kilde bağlı değildir. Avrupa Birliği yargılama makamı, hangi tarafın bu vakıaları 
getirmiş olduğunu dikkate almaksızın kararını tarafl arın ileri sürdükleri bütün hu-
suslara, yargılama işlemlerine ve delillerin sonucuna dayandırabilir. Avrupa Birliği 
yargılama makamının tarafl arın çekişmeli olmayan sav ve savunmalarıyla bağlılığı 
bulunmaz. Ancak çekişmeli olmayan maddi vakıaları da kural olarak re’sen incele-
mez. Avrupa Birliği hukuku ilkeleri ispat konusu olarak nazarı itibara alınmaz. Buna 
karşılık, ulusal hukukların nasıl ele alınacağı tartışmalıdır. Ulusal hukuk kaynakla-
rının incelenmesinin yanı sıra muhakeme temeli olarak tarafl arın sunumu mülaha-
zaya gelir. Nitekim Adalet Divanı, Reinheitsgebot kararında, Komisyonun Alman 
hukukunun Alman Hükümetince izah edilmesine karşı çıkmamış olduğu bilgisiyle 

781 ADUT md. 45-54a, GMUT md. 49, 64-76.
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bu izahı kararının temeline koymuştur. Bunun yanında, hukuku söz konusu olan ve 
hukukî ihtilafın tarafl arına dahil olmayan üye devlete sorular yöneltilebilir. 

b. İzah ve İspat Yükü
İzah ve ispat yükünün kime ait olduğu hususu yargılama hukukunda son derece 

önemlidir. Çünkü yargılama makamı, olayın ispat edilememiş olması halinde, ispat 
kuralına dayanarak ispat yükü üzerine düşen tarafın aleyhine karar verecek ve ispat 
edilememiş olan vakıa da gerçekleşmemiş olarak addedilecektir. 

Bu bağlamda, ulusal yargılama hukukunda olduğu gibi, öncelikle sübjektif/şekli 
ispat yükü ile objektif/maddi ispat yükü arasında ayrım yapmak gerekir. Sübjektif is-
pat yükü bakımından yargılamaya katılanlardan hangisinin maddi olayın çerçevesini 
ortaya koymak ve gerektiğinde ispat taleplerini her delil belirtilerek sunmak zorunda 
olduğu belirleyici olurken782, objektif ispat yüküne ilişkin kurallardan maddi olayın 
açıklığa kavuşturulamaması halinde mahkemenin nasıl karar vermek zorunda oldu-
ğu çıkar783. Sübjektif ispat yükü (delil gösterme yükü) meselesi, yalnızca duruşma 
ilkelerinin geçerli olduğu yargılamalarda söz konusu olur. Buna karşılık, objektif 
ispat yükü (tespit yükü) konusu araştırma ilkesi alanında da önem arz eder. Sübjektif 
ve objektif ispat yükünden her bir yargılamanın ispat durumundan çıkan somut ispat 
yükünün ayrılması gerekir. Burada hangi tarafın somut olarak ispat yüküyle donatıl-
dığı daha önce sunulan ispata ve hâkimin geçici kanaatine bağlıdır.

Dava malzemesinin tarafl arca hazırlanması ve re’sen araştırma ilkeleri karışımlı 
Avrupa Birliği yargılama hukuku, yalnızca objektif ispat yükünü değil aynı zamanda 
sübjektif ispat yükünü de tanır. Yargılama makamı, maddi olayı re’sen aydınlatabil-
mekle birlikte, yine de kararın hükme bağlanmasında büyük ölçüde yargılamaya ka-
tılanların sunumuna gerek duyar. Kaldı ki, Avrupa Birliği mahkemeleri birçok olay-
da re’sen araştırmalar yapmış olsalar da, maddi olayın re’sen aydınlatılması ihtiya-
ridir. Dolayısıyla re’sen araştırmalar taraf sunumları karşısında sadece tamamlayıcı 
işlev görür. Özellikle, dava nedenlerinin gerek maddi gerekse hukukî yönden silsile 
içinde izah edilmesi ve sunulması mümkün olduğunca dokümanlar ve diğer ispat 
araçlarıyla belgelendirilmesi davacının sorumluluğunda bulunur. Ancak yargılama 
makamı, davacının davasının kabul edilebilirlik koşullarını ve haklılığını, davalının 
ise savunma araçlarını esaslı şekilde izah ettiğinde, gerekli olması durumunda maddi 
olayın aydınlatılmasına devam eder. Buna karşılık bir tarafın ileri sürdüğü husus ye-
terince esaslandırılmamışsa, olağan şekilde yargılama makamınca başka aydınlatma 
önlemleri alınmaksızın reddedilir. Yargılama makamı, aynen zorunlu dava şartların-
da olduğu gibi, re’sen inceleme yapmaya yükümlü kılındığında, taraf açıklamasında 
yargılama engellerinin varlığına ilişkin dayanak noktalarının bulunmaması halinde 
kendiliğinden araştırmalar yapamaz.

Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki yargılamalarda objektif ispat yükünün da-
ğılımına ilişkin neredeyse hiçbir açık kural bulunmamaktadır. Yargı ve öğreti, mah-
782  Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 24 Rn. 6.
783  Baumhof, s. 25.



-186-

kemeler önündeki değişik yargılama türlerine ilişkin ispat yükü kuralları geliştirmek 
için genellikle usul hukuku mülahazalarına başvurmuştur. Bu bağlamda sıklıkla “her-
kes iddiasını ispat etmekle yükümlüdür” ilkesine başvurulmaktadır. Taraf rollerini 
belirleyen bu ilkeye göre, davacı davasının haklı kılınması için gerekli olan iddialar 
için ispat yükünü taşırken, davalı, davacının sunumuyla sınırlanmadıkça savunma 
savlarını ispatlamak zorundadır. Alman hukukçu Ule, “yargılamanın mahiyeti”ni be-
lirleyici olarak addetmekte ve bu yüzden değişik dava türleri arasında ayrım yapmak-
tadır. Bunun karşısında ise “maddi hukuk yaklaşımı” bulunmaktadır. Bu yaklaşımın 
temsilcileri kısmen Alman hukukçu Rosenberg’in “norm” teorisine dayanmaktadır. 
Bu yaklaşıma göre, bir norma dayanan kişi, o normun maddi koşullarını ispatlamak 
zorundayken, o normdan kaynaklanan hakkı engelleyici, yok edici veya daraltıcı va-
kıaların karşı tarafça ispat edilmesi gerekmektedir. Bu görüşün bir varyasyonu, ispat 
yükünü maddi Avrupa Birliği hukuku yorumunun lafız, sistematik, anlam ve amaç 
ile ortaya çıkış geçmişi ve hedefl erine göre bulunması gereken maddi hukuk bakış 
açılarına göre paylaştırmak istemektedir. Yargı, farklı bakışların sıklıkla aynı çözüme 
götürdüğünden ispat yükünün dağılımıyla ilgili kararlarını hangi ilkelere dayandırdı-
ğını açık şekilde belirtmemektedir. Ancak değişik yargılama türleri bakımından olay-
dan olaya uygulanabilir olan ve maddi hukuk normlarına ilişkin olarak uyumlu hale 
getirilen genel kuralların (formüllerin) saptanması olanak dahilindedir.

Antlaşmayı ihlal davasında, Avrupa Birliği hukuku kurallarına aykırılığın bulundu-
ğunu ispat etmek yükü Komisyona aittir. Adalet Divanı, Komisyonun kendi araçlarıyla 
bu ispatı yapamaması durumunda kural olarak maddi olayın aydınlatılmasına devam 
etmez. Bu doğrultuda Komisyonun bir üye devletin antlaşma ihlalini ispat etmek için 
bir bilirkişi raporunun alınması talebini geri çevirmiştir. Fakat bir üye devlet, bir istisna 
düzenlemesine (örneğin ABİA md. 36, 106 II) dayanırsa, maddi istisna koşulunun yeri-
ne getirildiğine dair ispat kural olarak onun sorumluluğunda bulunur.

Tazminat davalarında şikâyet edilen Avrupa Birliği organının hukuka aykırı dav-
ranışının ispatından davacı sorumludur. Buna karşılık zarar görenin ortak kusuru 
şikâyet edilen organ tarafından ispatlanır. Davalı olası birçok nedenden hangisinin 
zarara yol açtığının ispatlanmasına ilişkin olarak davacıdan daha iyi konumda bu-
lunmaktaysa istisnai olarak ispat yükünün el değiştirmesi söz konusu olabilir. Adalet 
Divanı, bu “etki sahası” teorisini (ispat yükünün el değiştirmesi durumunu) bir me-
murun görev yolculuğu sırasında gerçekleşen bir trafi k kazasında uğradığı bedensel 
zararlarının tazminini talep etmiş olduğu bir olayda uygulamıştır. Yolculuk sırasında 
hizmet arabasının tekerleğinin çıkması suretiyle bir kaza gerçekleşmişti. Bilirkişi ra-
poruna göre değişik birçok neden bu kazanın oluşmasına yol açmıştı. Bunlardan biri 
de arabanın bakımlarının gerektiği gibi yapılmamış olmasıydı. Adalet Divanı, davalı 
Komisyonun bu koşullar kendi etki sahasında bulunmasına rağmen bu olası neden-
lerden hangisinin bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil sunmadığından dolayı da-
vacının lehine karar vermiştir. Davacı, olayda, Komisyonun arabanın bakımlarının 
yapılmaması şeklindeki kurum hatasının kaza için nedensel olduğunu iddia etmişti.
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Davacı, hareketsizlik davasında, Komisyonun harekete geçme yükümlülüğü ve 
bunun ihlal edildiğinin çıktığı vakıaları ve ön başvurunun usulüne uygun şekilde 
yapıldığını ispatlamak zorundadır.

İptal davalarında, yük getiren işlemler (örneğin bir rekabet ihlalinin saptanması, 
para cezasına çarptırma) ve davacıya bir yararlandırmanın reddedildiği işlemler ara-
sında ayrım yapılabilir. Bunun dışında ispat yükü, ileri sürülen ilgili dava nedeninin 
türüne bağlıdır. Davacı ilgili organın yük getiren işlemi yapmaya yetkisiz olduğunu 
iddia ettiğinde bu organ, yetkisinin koşullarının bulunup bulunmadığının aydınlatıl-
masına imkân vermezse davayı kaybeder. Önemli şekil kuralların (özellikle de usul 
kuralların) ihlali söz konusu olduğunda davacı, iddia edilen ihlale ilişkin dayanak 
noktalarını izah etmek zorundadır. Ancak bunu müteakip olarak sürecin usulüne uy-
gun şekilde cereyan ettiğinin ispatı mümkün olmadığında, ispat yükü davranışına 
itiraz edilen organa isabet eder.

Adalet Divanı, Avrupa Birliği hukukunun ihlaline dayanan dava nedenlerine iliş-
kin olarak, Avrupa Birliği hukukunun değişik alanlarında ispat yükü kuralları geliş-
tirmiştir. Maddi hukuk mülahazaları bu ispat yükü kurallarının içeriği için önemli bir 
rol oynar. Bu alanların bazılarında Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve diğer hizmet 
birimleri için sınırlı bir yargısal denetimi mümkün kılan diğer bir takdir alanı bulu-
nur. Avrupa Birliği yargısı, sadece kararın ilgisiz vakıalara dayanıp dayanmadığını, 
bir hukukî hatayı veya aşikâr bir değerlendirme hatasını gösterip göstermediğini 
veya bir takdirin kötüye kullanımının bulunup bulunmadığını inceler. Burada, aşikâr 
bir değerlendirme hatasının bulunduğunun ispat yükü davacıya gelir. ABİA 263. 
maddesi anlamında takdirin kötüye kullanılmasının da davacı tarafından ispat edil-
mesi zorunludur. Bunun için, itiraz edilen işlemle belirtilen amaçtan farklı bir amaç 
güdülmüş olduğu sonucunun çıkartılabileceği objektif, mantıklı ve uyumlu dayanak 
noktalarının ileri sürülmesi gerekir.

Rekabet hukukunda bir rekabet ihlalinin bulunduğunun (özellikle bir teşebbüsün 
bir kartele katılmış olduğunun) ispatı kural olarak Komisyon tarafından yapılır. Bu-
nunla birlikte davacı, ilk önce, itiraz edilen işlemin temelinde bulunan Komisyonun 
tespitlerinin doğruluğuna ilişkin kuşkuyu gerekçelendirmek için elverişli nedenler 
izah etmek zorundadır. Ancak o zaman bir delil incelemesi - eğer bu bir sonucu 
göstermiyorsa ispat yükünün kimde olduğunu hükme bağlayan karar - mülahazaya 
gelir. İspat yükünün tersine dönmesi burada örneğin Komisyonun davacı işletmenin 
kartel buluşmalarına katılmış olduğunu ispat etmiş olduğunda ortaya çıkar. Bu du-
rumda işletme, kartel buluşmalarına katılmasına karşın rekabet ihlali yapmadığını 
ispat etmek zorundadır.

Yargılama hukuku, ispat yükünün dağılımına ilişkin başka örnekler de sunmak-
tadır. Örneğin davanın geç açıldığına dayanmak isteyen davalı bir organ, dava açma 
süresinin başladığı olayın ne zaman gerçekleşmiş olduğunu784 ispatlamak zorunda-
784 Örneğin itiraz edilen işlemin davacıya ne zaman tebliğ edilmiş olduğunu veya davacının bundan ne za-
man haberdar olmuş olduğunu.
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dır. Geçici hukukî koruma talep eden taraf, aciliyeti, yani kendisi için ağır ve yeniden 
telafi si olmayan sonuçlara yol açan bir zarara uğramadan asıl davadaki yargılamanın 
sonuçlanmasını beklemeyeceğini ispatlamak zorundadır.

Nihayet, ikrar edilen ve çekişmesiz vakıalar ile maruf ve meşhur olan vakıaların 
ispatı gerekli değildir785.

c. Yargılama İşlemleri 
ABADS 24. maddesi gereğince tarafl ardan tüm belgelerin sunulması ve istenme-

ye değer bulunan bütün bilgilerin verilmesi talep edilebilir. Bunun dışında, davaya 
taraf olmayan üye devletler ve organlardan bilgilerin alınması da söz konusu olabilir. 
Ayrıca ABADS 25. maddesine göre bilirkişi raporu alınmasına her zaman başvuru-
labilir. Bu yetkiler, yalnızca usul tüzüklerinde düzenlenen şekli delil sunumlarına 
ilişkin değildir786. Özellikle, ABADS 24. maddesine göre şekilsiz ve delile başvurma 
kararı olmadan başvurulabilen bilgi ve belge talepleri, uygulamada maddi olayın 
açıklığa kavuşturulmasının en önemli aracıdır ve birçok durumda şeklen bir delil 
gösterimini gereksiz kılar.

GMUT 64. maddesi, kararlarının hazırlanmasını, yargılamanın seyrini, delil su-
numunu ve tarafl arın olası dostane uzlaşısını kolaylaştırmak için yargılama işlem-
lerine başvurabileceğini öngörmektedir. Bu işlemler, Genel Mahkeme tarafından 
genel savcının dinlenilmesinden sonra karara bağlanır. Kararlaştırılabilen yargılama 
işlemleri özellikle şunlardan oluşur787:

Tarafl ara yöneltilen sorular;

- Tarafl ardan hukukî ihtilafın belirli bir konusuna ilişkin olarak görüşlerini açıkla-
malarının istenmesi;

- Tarafl ardan veya üçüncü kişilerden bilgi veya görüş istenmesi;

- Davayla bağlantısı olan belgelerin veya delillerin ibraz edilmesinin istenmesi;

- Tarafl arın yetkililerinin veya bizzat kendilerinin celp edilmesi.

Böyle gayri resmi izahat etme görüşmeleri, hem tarafl ar arasında uzlaşmanın çık-
masını, hem de tarafl ar ile uzlaşı içinde yargılamanın seyrinin düzenlemesini amaç 
edinebilir. Örneğin, teşebbüslerin birçoğunu ilgilendiren para cezalarına itirazda ol-
duğu gibi karmaşık yargılamalarda böyle bir oturumla duruşmanın mütalaanın sözlü 
izahı gerektiren hususlarına yoğunlaşabilecek ve değişik tarafl arın vekilleri tekrar-
lamalardan sakınmak için sav ve savunmalarını birbiriyle uyumlu hale getirecek 
şekilde hazırlayabileceklerdir. Böylece yargılama seyri, esnek şekilde bir davanın 
özellikleriyle uyumlu hale getirilebilir.

785 Bkz Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 366 vd.
786 Kirschner/Klüpfel, Rn. 119.
787 Bunun için bkz. Jung, EuR 1992, 246, 251. 
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Yargılama işlemlerinin yapılması, delil incelemesinden farklı olarak şekli bir 
mahkeme kararını gerekli kılmaz. Uygulamada yargılama işlemleri, yetkili yargı-
lama makamı tarafından bir toplantı çerçevesinde karara bağlanıp, başkâtibin bir 
yazısıyla tarafl ara bildirilmektedir. Genel Mahkeme, maddi olayın tam bilgisini sağ-
lamak veya tarafl arın sav ve savunmalarındaki belirsizlikleri tarafl ara sorular yö-
neltmek suretiyle gidermek yoluna çok sık başvurmaktadır. Tarafl arın bu önlemlere 
katılımı ihtiyaridir. Bu bakımdan yargılama makamı, zorlama veya yaptırım yetki-
lerine sahip değildir788. Tarafl ar katılımı reddettiğinde, ispatla ilgili bir şekli kararın 
alınması gerekebilir. Ancak bu, uygulamada çok nadir gerçekleşir. Ret, ABADS 24 
(1). maddesine göre belge ve bilgilerin verilmesini ilgilendirirse açıkça tespit edilir. 
Bu saptamanın yanında diğer hukukî sonuçların ret kararına bağlanıp bağlanmadığı 
açıkça düzenlenmemiştir. Ancak bu, delil değerlendirilmesi çerçevesinde ve gerekti-
ğinde masrafl arın karara bağlanmasında dikkate alınabilir.

Re’sen veya talep üzerine yargılamanın her safhasında yargılama işlemlerine 
başvurulabilir. Yargılamanın her aşamasında genel savcının dinlenilmesinden sonra 
bir yargılama işleminin veya delil incelemesinin yapılmasına karar verilebilir789. An-
cak duruşmanın bitmesinden sonra yargılama işlemleri, yalnızca duruşmanın tekrar 
açılmasına karar verildiğinde talep edilebilir790. Bir tarafın yargılama işleminin ya-
pılmasına veya değiştirilmesine ilişkin talebinin karara bağlanmasından önce diğer 
tarafl arın dinlenilmesi gerekir791. Yetkili yargılama makamı, raportörü bu tür işlem-
lerin yapılmasıyla görevlendirebilir792. Yargılama işlemlerinin sonuçlarına ilişkin 
olarak tarafl ara hukukî dinlenilme verilmesi gereklidir. Bu, yazılı görüş açıklamaya 
ilişkin olarak veya duruşmada buna fırsat verilmek suretiyle gerçekleşebilir. O hal-
de, tarafl arın duruşmadan önce bu sonuçları incelemek ve görüşlerini hazırlamak 
için yeterli zamana sahip olması gereklidir793. GMUT 48 § 2’ye göre yeni iddia ve 
savunma araçlarının hak düşürücü süreye uğraması, Genel Mahkemenin yargılama 
işlemleriyle çıkan yeni maddi ve hukukî unsurları kararında dikkate almasına engel 
olmaz794. Yargılama işlemlerinin alelade şekilde alınmasına kural olarak temyiz çer-
çevesinde itiraz edilemez795. Buna karşılık, önlemlerin uygulanmasında usule aykırı-
lıklar, koşullu olarak ilk derece mercii kararının bozulmasına yol açabilir.

Adalet Divanının yargılama işlemleri ilk önce ABADS 24 maddesine dayandı-
rılmaktaydı. ADUT’un 16 Mayıs 2000 tarihli değişikliğinden itibaren 54 a maddesi, 
raportör ve genel savcıya yargılama makamın diğer üyelerinin katılımı olmaksızın 
tarafl ardan maddi olay, yazılı belge veya diğer hususlara ilişkin bilgilerin iletilme-

788 Lenaerts/Arts/Bray, Rn. 22-069.
789 GMUT md. 49.
790 Adalet Divanı, 8.7.1999 tarihli karar, Rs. C-199/92 P (Hüls ./. Komisyon), Slg. 1999, I-4287, 4377.
791 GMUT md. 64. § 4.
792 GMUT md. 64. § 5.
793 Adalet Divanı, 15.6.2000 tarihli karar, Rs. C-13/99 (TEAM Slr. ./. Komisyon), Slg. 2000, I-4671, 4695 vd.
794 Adalet Divanı, 19.11.1998 tarihli karar, Rs. C-252/96 P (Parlament ./. Enrique Gutiérrez de Quijano y 
Lloréns), Slg. 1998,I-7421.
795 Adalet Divanı, 14.12.1995 tarihli karar, Rs. C-173/95 P (Hogan ./. Gerichtshof), Slg. 1995, I-4905.
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sini isteme imkânını vermektedir. Burada da tarafl arın bu istemi yerine getirmemesi 
durumunda bir yaptırım öngörülmemiştir. ADUT 54 a maddesi, hukukî dinlenilme 
ilkesine uygun şekilde bu tür istemlere ilişkin cevapların ve elde edilen yazılı bel-
gelerin diğer tarafl ara iletilmesini hükme bağlamaktadır. ADUT 104 § 5 ön karar 
davası için özel bir düzenleme içermektedir. Burada öngörülen yetki gereğince Ada-
let Divanı, genel savcıyı dinledikten sonra başvuran ulusal mahkemeden izahatlar 
isteyebilir.

d. Delil İkamesi
1) Delil Araçları
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde kabul edilebilir delil araçları olarak şunlar 

belirtilmektedir796:

- Tarafl arın şahsen yargılama makamının huzuruna çıkmaları;

- Bilgilerin alınması ve belgelerin ibraz edilmesi;

- Tanıkların dinlenilmesi;

- Bilirkişiden mütalaa alınması;

- Kendi gözüyle inceleme (keşif).

Tarafl arın şahsen yargılama makamının huzuruna çıkmaları, gerçek kişiler bakı-
mından taraf sorgulamasına imkân verir. Tanık ve bilirkişilerden farklı olarak taraf-
ların yeminli ifadesi alınması mümkün değildir. Tarafl arın şahsen hazır bulunması, 
uyuşmazlığın dostane şekilde sonuçlanmasını sağlamak için de kullanılabilir. Şah-
sen hazır bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumu için herhangi b ir 
yaptırım öngörülmüş değildir797.

Yargılama makamı, tarafl ardan önemli gördüğü tüm belge ve bilgileri isteye-
bilir ve bunlardan kaçınma durumu söz konusu olduğunda onu açıkça tespit eder. 
Ayrıca bir hukukî uyuşmazlıkta taraf olarak çıkmayan üye devletler ve organlar-
dan bu hukukî uyuşmazlığın karara bağlanması için gerekli gördüğü tüm bilgileri 
isteyebilir798.

Şekli ispat usulü çerçevesinde bilgilerin alınması ve belgelerin istenmesi, özel-
likle bununla ilgili olarak yargılama işlemlerine uyulmamış olduğunda gereklidir799. 
Ancak ihtilaf konusunu ilgilendiren, yani karar için önem arz eden vakıaların ispat 
edilmesine elverişli olan belgelerin sunulması istenebilir800. Takdir yetkisinin kötü-
ye kullanılması şüphesi söz konusu olduğunda istisnai olarak organların kurum içi 

796 ADUT md. 45 § 2; GMUT md. 65. Bunun için bkz. Hakenberg/Stix-Hackl, s. 157 vd.; Schärf, ÖJZ 1997, 659.
797 Lenaerts/Arts/Bray, § 22-072.
798 ABADS md. 24.
799 Bunun için diğerlerinin yanı sıra bkz. Genel Mahkeme, 27.2.1992 tarihli karar, verb. Rs. T-79 und 84-
86 und 89, 91, 92, 94, 96, 98, 102 ve 104/89 (BASF AG ve diğerleri. ./. Komisyon), Slg. 1992, II- 315, 
333 vd.
800 Genel Mahkeme, Slg. 1997, II-2103, 2110.
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belgeleri istenebilir801. 

Hukukî dinlenilme hakkı, istenilen tüm yazılı belgelerin ihtilafın tarafl arına iletil-
mesini gerekli kılar. Fakat bir yazılı belgenin gizli karakterinin korunmasına ilişkin 
sınırlamalar caizdir802. Her halükârda hukukî ihtilafın karara bağlanması için önem 
arz edebilen bir yazılı belgenin gizli ele alınmasının gerekip gerekmediği incelen-
dikçe, o belge diğer tarafl arın bilgisine sunulmaz. GMUT 67. maddesinin § 3, bir 
Avrupa Birliği organının dokümanlarına erişimi ilgilendiren hukukî ihtilafl ara ilişkin 
özel kural olarak, erişimin kapatılmış olduğu belgenin Genel Mahkemeye sunula-
cağını, fakat diğer tarafl ara iletilmeden istisna tutulacağını öngörmektedir. Eğer bu 
hükmün uygulanması mülahazaya gelirse, ilgili doküman yargılama işlemleriyle de-
ğil, bilakis delil incelemesi çerçevesinde talep edilebilir803.

Yargılama makamı, takdiren her zaman kişileri, kişi topluluklarını, hizmet birim-
lerini, komiteleri veya kurumları bilirkişi raporlarının verilmesiyle görevlendirebi-
lir804. Bilirkişi raporları re’sen veya bir tarafın talebi üzerine alınabilir805. İlgili karar, 
bilirkişiyi belirtir, görevlendirmeyi tam olarak açıklar ve raporun sunulması için bir 
süre tayin eder806. Bilirkişi, emeği için ücret alma hakkına sahiptir807. Raporunu sun-
duktan sonra sözlü olarak dinlenebilir ve yemin ettirilebilir808. Avrupa Birliği mah-
kemeleri tarafından yürütülen ispat süreci çerçevesinde alınan bilirkişi raporlarından 
tarafl arca sunulan raporların ayırt edilmesi gerekir. Bu raporlar delil aracı olmayıp, 
sadece tarafl arın sav ve savunmalarının bir parçasıdır. Böyle raporlar, diğer taraf sav 
ve savunmaları gibi, içerikleri karşı tarafın itirazına uğramaması halinde mahkeme 
kararına temel teşkil edebilir.

Tanıklar, usul tüzüğüne göre sorguya alınabilir809. Tanık ifadeleri, Avrupa Birliği 
mahkemeleri önüne çok nadiren gelir. Tanık ifadelerinin alınması re’sen veya talep 
üzerine gerçekleşebilir. Tanık dinlenilmesi talebinin kabul edilip edilmeyeceği, ta-
nığın ifadesiyle ispatlanacak vakıanın karar için önem taşıyıp taşımadığına bağlıdır. 
Tanık ifadesinin alınmasını hükme bağlayan kararda ispatlanması gereken vakıa-
ların belirtilmesi zorunludur810. Her taraf, tanığın celp edildiği kararın tebliğinden 
itibaren iki hafta içinde tanığı yetersizlik, liyakatsizlik veya diğer nedenler yüzünden 
reddedebilir811. Tanıklar, yargılama makamının huzuruna çıkmaya ve ifade vermeye 
801 Genel Mahkeme, 6.7.1998 tarihli karar, Rs. T-286/97 (Anthony Goldstein ./. Komisyon), Slg. 1998, II-
2679, 2711.
802 GMUT md. 67 § 3.
803 Örneğin Genel Mahkeme, Slg. 2001, II-607
804 ABADS md. 25.
805 Adalet Divanı ve Genel Mahkeme, ispata ilişkin karar olmadan doğrudan ABADS 25. maddesi temelinde 
bir mütalaa alınması imkânını kullanmamaktadırlar.
806 ADUT md. 49 § 1, GMUT md. 70 § 1.
807 ADUT md. 51 § 2, GMUT md. 74 § 2.
808 ADUT md. 49 § 5-6, GMUT md. 70 § 5-6.
809 ABADS md. 26.
810 ADUT md. 47 § 1, GMUT md. 68 § 1.
811 ADUT md. 50 § 1, GMUT md. 73 § 1-2.
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yükümlüdür. İfadelerinin akabinde yemin ettirilebilirler. Tanıklar (ve bilirkişiler), 
usul tüzüklerinde belirtilen yemin şekli altında veya ülkelerinin hukuk düzeninde 
öngörülen şekilde yeminli olarak sorgulanabilir812. Tanıklar, haklı nedenlerle ifade 
vermekten kaçınabilir813. Tanığın veya bilirkişinin ülke hukuku ne bir yemini ne de 
böyle bir açıklamayı öngörürse, o takdirde onlara gerekli uyarılar yapılır814. Hangi 
nedenlerin haklı olarak görülebileceği usul tüzüklerinde açıkça düzenlenmemiştir. 
Bununla birlikte, ulusal hukuklarda genel olarak geçerli olan tanıklıktan çekinme 
haklarının Avrupa Birliği yargılama makamları önünde geçerli olmasını engelleyen 
bir durum da yoktur815. ABADS 27. madde gereğince yargılama makamı, gelmeyen 
tanıklar karşısında genel olarak mahkemelere tanınan yetkileri kullanabilir ve para 
cezasına da hükmedebilir. Usulüne uygun şekilde çağrılmasına karşın mahkeme hu-
zuruna çıkmayan veya ifade verme ve yemin etme yükümlerini ifa etmeyen tanıklar, 
5000 Euro’ya kadar bir para cezasına çarptırılabilir816.

Tanık veya bilirkişiler, usul tüzüklerinde belirtilen dillerden birisinde kâfi  de-
recede konuşamayacaklarını ifade ederlerse; yargılama makamı, onların başka bir 
dilde açıklamalarını yapmalarına müsaade edebilir. Bu durumda başkâtip, yargılama 
diline çeviri yaptırır817.

Bir tanığın veya bilirkişinin ikamet ettikleri yerin mahkemesi tarafından sorgu-
lanmasına karar verilebilir. Sorgulama kararı, usul tüzükleri hükümleri gereğince 
uygulanması için yetkili ulusal mahkemeye gönderilir. Hukukî yardım isteminin 
yerine getirilmesi sırasında düzenlenen belgeler aynı hükümlere göre geri iletilir. 
Avrupa Birliği mahkemeleri, ortaya çıkan masrafl arı üstlenir, gerektiğinde onları ta-
rafl ara yükler. Her üye devlet, tanığın (veya bilirkişinin) yemini ihlal etmesini sivil 
konularda (özel hukuk alanında) yetkili mahkemeleri önünde işlenmiş bir suç fi ili 
gibi işleme tabi tutar818.

Yargılama makamınca yapılan keşif çok nadir şekilde vukuu bulur. Keşfi n yapıl-
masına ilişkin kurallar usul tüzüklerinde bulunmamaktadır819.

Delil araçlarının usul tüzüklerinde sayılması tahdidi değildir. Bu sınırlandırma 
ADUT 45. maddesinin § 2 ve GMUT 65. maddesinin § 2’nin lafızlarından çok açık 
biçimde çıkmamaktadır. Çünkü bu hükümlerde delil araçları örnekleyici olarak sa-
yılmıştır. Dolayısıyla, mahkemeleri karara temel teşkil edebilen vakıaların doğru-
luğundan kesin bir kanaat elde etmek durumuna sokan tüm idrak araçları ispat için 
812 ABADS md. 29.
813 ADUT md. 48 § 2, GMUT md. 69 § 2.
814 GMUT md. 71 § 3.
815 Yakından bkz. Berger, Festschrift Schumann, 2001, 38.
816 ADUT md. 48 § 2, GMUT md. 69 § 2. Bkz. 1103/97 (AT) sayılı Konsey Tüzüğünün (ABl. L 162, 19 
Haziran 1997, s. 1) 2. maddesi;. İlgili açıklamalar için bkz. Hackspiel, in; G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 27 
Satzung (EG).
817 GMUT md. 35 § 4.
818 ABADS md. 26-30.
819 Lenaerts/Arts/Bray, Rn 22-79.
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mülahazaya gelebilecektir820.

2) İsbat Usulü
Delil incelemesi re’sen veya tarafl arın talebi üzerine yapılır. Tarafl ar, kural ola-

rak dava dilekçesi ve davaya cevapta delil araçlarını belirtmek ve ispat talepleri-
ni yöneltmek zorundadır821. Cevaba cevap (replik) ve karşı cevapta (duplik) diğer 
delil araçları belirtilebilir, Ancak bu durumda gecikmenin gerekçelendirilmesi zo-
runludur822. Bu delil araçların kabul edilebilirliği delil sunumu gecikmesinin ilgili 
tarafa kusur olarak isnat edilip edilemeyeceğine bağlıdır823. Usul tüzüklerinin hak 
düşürücü kuralları824, rakip tarafından getirilen ispat karşı ispat veya karşı tarafın 
ispatının kendi delil sunumun genişlemesi suretiyle çürütülmesi/zayıfl atılması söz 
konusu olduğunda uygulama alanı bulmaz. Genel olarak bir delil sunumu, ilk defa 
karşı tarafın davaya cevap veya cevaba cevaptaki (replik) savları suretiyle sunulan 
ispatın gerekli olabileceği ortaya çıktığında gecikmiş olarak görülmeyebilir. Duruş-
manın bitirilmesinden sonra yöneltilen bir delil sunma talebine, ancak hukukî ihtilafın 
sonuçlanması için kati önem taşıyıp da ilgili tarafın duruşmadan önce ileri süremediği 
vakıaları ilgilendirmesi halinde cevaz verilebilir. Geçici tedbir talebi, asıl yargılama 
için zaruri olan vakıaları ortaya çıkarmak için, kural olarak bir delil sunma talebinin 
yerine yöneltilemez825.

Delil sunma taleplerine ilişkin koşullar, yalnızca tanık ifadesinin alınması bakı-
mından düzenlenmiştir826. Buna göre, talebin ifadenin alınacağı vakıaları belirtmesi 
ve ifade alınmasını haklı kılan nedenleri bildirmesi gerekir. Bu koşullar, diğer delil 
araçlarını ilgilendiren taleplere aktarılabilir. O halde diğer delil araçları için de is-
patlanacak konunun ve delil aracının tam olarak belirtilmesi ve talep edilen delil 
sunumunun karar için neden önemli olduğunun izah edilmesi zorunludur. Bir iddi-
aya dayanarak bazı vakıaların gösterilmesi bunun için yeterli değildir. Daha ziyade, 
bu vakıaların gerçek olduğu veya varlıklarının muhtemel olduğuna ilişkin objektif, 
mantıklı ve uyumlu dayanak noktalarının sunulması gereklidir827. Ayrıca delil sunma 
talebi tahkikat yapılmasına yönelik olamaz.

Bir tarafın, dokümanların karşı tarafça sunulmasına ilişkin talebinin ilgili dokü-
manları belirtmesi ve bunların yargılama için neden önemli olduğunu izah etmesi 
gerekir828. Fakat bunun koşulları gereğinden fazla zorlaştırılamaz. Dolayısıyla yar-
820 André, s. 150 vd.; Everling, WuW 1989, 884. Farklı görüş için bkz. Berger, Festschrift Schumann, 2001, 32.
821 ADUT md. 38 § 1 e) ve 40 § 1 d), GMUT md. 44 § 1 e) ve 46 § 1 d.
822 ADUT md. 42 § 1, GMUT md. 48 § 1. Adalet Divanı, Slg. 1965, 1197 (1230).
823 ADUT md. 45 § 4, GMUT md. 66 § 2. Ayrıca krş. Adalet Divanı, 17.12.1998 tarihli karar, Rs. C-185/95 P 
(Baustahlgewebe GmbH ./. Komisyon), Slg. 1998, I-8417, 8507.
824 ADUT 42 § 1 ve GMUT 48 § 1.
825 Adalet Divanı, Slg. 1990, I-431, 432.
826 ADUT md. 47 §  III, GMUT 68 § 1 III.
827 Adalet Divanı, Slg. 2001, I-1611, 1693 (Connolly ./. Komisyon).
828 Adalet Divanı, Rs. C-185/95 P (Baustahlgewebe), Slg. 1998, I-8417. Ayrıca taraf, bu belgeleri karşı taraf-
tan elde edilmesini sonuçsuz şekilde denemiş olduğunu ispatlamak zorundadır. Genel Mahkeme, 25. 9. 2002 
tarihli karar, T-201/00 u. a., (Ajour/Komisyon).
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gılama makamı, hukukî ihtilafın karara bağlanması için son derece önemli olan bir 
yazılı belgenin istenmesine ilişkin talebi bu yazılı belgenin dosyaya sunulmuş olma-
ması ve belgenin düzenleyeni, muhatabı ve tarihi belirtilmemiş olmaması halinde 
varlığının ispatlanamayacağı gerekçesiyle geri çeviremez829.

Usul tüzüklerinde, delil sunma taleplerinin incelenmesine ilişkin açık bir düzen-
leme bulunmamaktadır. Talebin ihtilaf konusuna ve delil sunumunun gerekliliğine 
ilişkin olarak yarayışlı olup olmadığını belirlemek, yetkili yargılama makamını ilgi-
lendiren bir konudur. Delil sunma talebinin kabul edilmemesi genelde nihai kararda 
gerekçelendirilir830. Ancak Adalet Divanının görüşüne göre, bununla ilgili bir yü-
kümlülük söz konusu değildir831.

Bir delil incelemesinin zorunlu olup olmadığı kural olarak davayı yetkili rapor-
törün ön raporuna dayalı şekilde genel savcının dinlenilmesinden sonra karara bağ-
lanır. Delil incelemesi bununla ilgili bir kararla hükme bağlanır. Kararda, ADUT 45. 
maddesinin § 1 ve GMUT 66. maddesinin § 1 gereğince ispatlanması gereken vakı-
aların ve delil araçlarının gösterilmesi gerekir. Tanık ifadelerinin alınması, bilirkişi 
raporların alınması ve keşif önlemlerine karar verilmeden önce tarafl arın dinlenilme-
si gerekir. Delillerle ilgili kararlara itiraz edilemez832.

Delil incelemesinin yapılması yetkili yargılama makamının veya bununla gö-
revlendirilen raportörün sorumluluğunda bulunur833. Genel savcı, delil incelemesine 
katılır. Delil incelemesi tarafl ara açıktır. Tarafl ar, bu sırada hazır bulunup bulunma-
yacaklarına kendileri karar verirler. Adalet Divanı önünde delil incelemesi genel ola-
rak duruşmadan önce yapılır834. GMUT 49. maddesi, Genel Mahkeme için delil in-
celemesinin yargılamanın her aşamasında yapılabileceğini öngörmektedir. Eğer bir 
delil incelemesinin gerekliliği ilk defa kararın müzakeresi sırasında ortaya çıkarsa 
duruşma yeniden açılır835. Duruşmada delil incelemesi tanıkların, bilirkişilerin veya 
tarafl arın ifadesi alınması suretiyle yapılırsa katılanlara, hukukî dinlenilme hakları-
nın korunması için ifadelerinin alınmasından sonra görüşlerini sunabilme imkânının 
tanınması gerekir836.

3) Delillerin Değerlendirilmesi
Avrupa Birliği yargılama hukuku, Avrupa Birliği mahkemelerinin delil ince-

lemesi sonucunu ne şekilde değerlendirmek zorunda oldukları sorusunu cevapsız 

829 Adalet Divanı, Slg. 1999, I-1341, 1401.
830 Örneğin Adalet Divanı, Slg. 2001, II-1757, 1794.
831 Adalet Divanı, 10.7.2001 tarihli karar, Rs. C-315/99 P (Ismeri Europa Srl ./. Sayıştay), Slg. 2001, 
I-5281, Rn. 20; mesafeli şekilde Genel Savcı Ruiz-Jarabo, agk, Rn. 23 vd.
832 Adalet Divanı, 4. 10. 1999 tarihli karar, Rs. C-349/99 P, Komisyon ./. ADT.
833  ADUT md. 45 § 3, GMUT md. 67. Tanık ve bilirkişiler adli yardım yoluyla üye devletlerin mahkemelerince 
de dinlenebilir. Bkz. ADUT md. 52, GMUT md. 75. 
834 Krş. ADUT md. 54.
835 ADUT md. 60 f, GMUT md. 62.
836 Hackspiel, Art. 29 Satzung (EG) Rn. 2.
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bırakmıştır. Ne ABADS ne de usul tüzükleri, ispatla ilgili kurallar içermektedir837. 
Buradan, Avrupa Birliği mahkemelerinin önündeki yargılama için “delillerin ser-
bestçe değerlendirilmesi” ilkesinin geçerli olduğu838 sonucu çıkarılabilir. Bu ilke, 
katı olarak belirlenen yazılı kuralları izlemez, mahkemenin serbest kanaatini mer-
keze koyar. Buna göre, çekişmeli vakıaların mahkemenin kanaati için gerekli ol-
duğunda ispatlanması gerekir. Yine usul tüzüklerinde ispatın ölçüsüne ilişkin açık 
kurallar yoktur. İddia edilen vakıaların doğruluğu konusunda mantıklı bir kuşkunun 
olmaması yeterli olan ve gerçeklik kesinliğiyle sınırları bulunan muhtemellik şartı, 
olağan şekilde ispat için gerekli olabilmektedir839. Bu bakımdan delillerin yargılama 
makamınca değerlendirilmesi belirleyicidir. Ancak delillerin değerlendirilmesinin 
itirazsız olması ve mantıklı düşünsel hatalar içermemesi gerekir. Delillerin Genel 
Mahkemece değerlendirilmesi, Adalet Divanı tarafından temyiz yolunda incelenebi-
lecek bir hukukî mesele değildir; meğerki Genel Mahkeme delil aracını tahrif etmiş 
olsun840 veya vakıa tespitlerin doğru olmadığı yargılama evraklarından çıksın841.

Delillerin değerlendirilmesinde Avrupa Birliği mahkemeleri, vakıa tahminlerinin 
veya ilk intiba ispatının yakına gelen842 veya sabit olan vakıaların karşısında karar 
için önem taşıyan diğer vakıaların muhtemel olması halinde ispat yükünün tersi-
ne dönmesine yol açan mülahazalara sıklıkla başvurmaktadırlar843. Nitekim Genel 
Mahkeme, personel alımı sınavının sonuçlarına itiraz edilen olayda davalı organa 
sınavların yapılmasındaki usulsüzlüklerin sınav sonuçlarına tesir göstermediğinin 
ispatını Komisyona yüklemiştir844. Adalet Divanı da, Topluluk (Birlik) kaynakların-
dan teşvik edilen bir proje için verilen paranın azaltılmasına ilişkin olan ve Komis-
yon memurlarının bu projenin yürütülmesine karışmış oldukları ve bunun projenin 
gelişimine tesir edebileceği ispatlanmış olan bir hukukî ihtilafta, teşvik alıcısının 
projeyi buna rağmen memnuniyet verici şekilde yürütebilecek durumda olduğunun 
ispatını Komisyona yüklemiştir845.

Delillerin serbestçe değerlendirilmesi genel yargılama ilkeleriyle sınırlıdır. Ör-
neğin yargılamanın çekişmeli karakterinin ilgili delilin kabulüyle halel görmesi ha-
linde, o delil adil yargılanma hakkının (silahların eşitliğinin) ihlali yüzünden dikkate 
alınmayacaktır846.
837 İspat kuralı olarak mülahazaya gelebilen hukuk normları bazen ikincil hukukta yer almaktadır. Koşullar 
için krş. Genel Mahkeme, Slg.2001, II-2623, Rn. 61 vd.
838 Adalet Divanı, Rs. 199/82 (San Giorgio), Slg. 1983, 3595, Rn. 14; Heinze, EuR
2008, 654 (665); Ule, DJT-Gutachten, 1966, S. 83; H. P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, s. 759; 
Everling, WuW 1989, 884.
839 Ayrıntılı şekilde bkz. Baumhof, s. 32 vd. ve 266; Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 24 Rn. 33.
840 Adalet Divanı, (Baustahlgewebe), Slg. 1998 I-8417, 8497.
841 Adalet Divanı, (Ismeri), Slg.2001, I-5281.
842 Everling, WuW 1989, 886.
843 Baumhof, s. 38-42.
844 Genel Mahkeme, Slg. 2001, II-395.
845 Adalet Divanı, Slg. 1999, I-6795.
846 Krş. Adalet Divanı Rs. C-64/98 P (Petrides), Slg. 1999, I-5213, Rn. 30; Rs. C-276/01 (Steffensen), Slg. 
2003, I-3735, Rn. 78; Genel Savcı Stix-Hackl, agk., Slg. 1999, I-3752, Rn. 63; Heinze, EuR 2008, 654 (665).
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IV. Davanın Karara Bağlanması
A. Kararın Müzakere Edilmesi ve Açıklanması
Yetkili yargılama makamının başkanı, sözlü yargılamanın sonunda duruşmanın 

kapanmış olduğunu açıklar. Bu açıklama, Adalet Divanında düzenli olarak genel 
savcı mütalaasının sunulduktan sonra, Genel Mahkemede ise duruşmanın sonunda 
yapılır. Yargılama makamı, bunun ardından müzakereye geçer ve normal şekilde 
öncelikle mütalaanın (daha doğrusu duruşmanın) doğrudan etkisi altında raportörün 
hüküm taslağının yöneleceği ana hatları belirler847. Hüküm taslağı, raportör tara-
fından çalışma dilinde hazırlanır ve yargılama makamına sunulur. Bunu müteakip 
yargılama makamı ayrıntıları görüşür.

ABADS 35. maddesi gereğince müzakereler katı bir müzakere gizliliği altında 
yürütülür ve gizli kalır848. Özellikle yargılama makamı dahilindeki oylama sonucu 
ile hâkimlerin farklı görüşlerinin duyurulması yasaktır. Bu yüzden, bir kararın oybir-
liği veya çoğunlukla verilip verilmediği karar gerekçelerinden çıkarılamaz. Birçok 
üye devletin yargılama hukukundan farklı olarak hâkimlerin karşıt görüşleri yayım-
lanmaz849. Karar mercileri, dışa karşı tek bir sesle hâkimlerin bağımsızlığını temin 
eder ve yargının bütünleşme işlevini güçlendirir. Müzakere gizliliğinin korunmasın-
dan vazgeçmek ya da örneğin bir hâkimin görevden ayrılmasından veya içtihadın 
değişmesinden sonra yumuşamalar mümkün değildir.

Yargılama makamı, kendisinde görülen davalarda delil incelemesinin bitirildiği 
sıra düzeninde karar verir. Delil incelemesinin birden çok dava için eş zamanlı bi-
tirilmesi halinde, sıralama dava dilekçesinin kayıt defterine kaydedildiği güne göre 
belirlenir. Yargılama makamı başkanı, özel durumlarda bir davanın öncelikle karara 
bağlanmasını hükme bağlayabilir. Başkan, özel durumlarda tarafl arı ve genel savcıyı 
dinledikten sonra re’sen veya bir tarafın talebi üzerine bir davanın daha sonra karara 
bağlanması için geri bırakılmasına hükmedebilir. Eğer tarafl ar uzlaşıyla bir davanın 
geri bırakılmasını talep ederlerse başkan, istemi kabul edebilir850. Yargılama maka-
mının hızlı yargılamada karar vereceği davalar öncelikle hükme bağlanır851.

Sadece duruşmada hazır bulunan hâkimler müzakereye katılır852. Müzakere giz-
liliği kuralından, davanın karara bağlanması için görevlendirilen hâkimlerin mün-
hasıran müzakereye katılabileceği sonucu çıkar853. Ne genel savcı ne de hâkimlerin 
altında çalışanlar ile başkâtip, tutanakçı veya tercüman müzakereye katılabilir. Bu 
nedenle, müzakerede tüm hâkimlerin imkân dairesinde aynı dilde hizmet verebil-
mesi önemlidir. Bu, genelde Fransızca veya İngilizce çalışma dilleriyle sağlanır. 
847 Hakenberg/Stix-Hackl, s. 162.
848 GMUT md. 33 § 1.
849 Klinke, Rn. 162, 189.
850 GMUT md. 55. Krş. Hakenberg/Stix-Hackl, s. 153.
851 GMUT md. 76a.
852 GMUT md. 33 § II.
853 ADUT md. 27 § 2, GMUT md. 33 § 2.
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Hâkimler, dil hizmetlerinden destek alamayacaklarından, usul tüzüklerinde öngö-
rüldüğü gibi hukukî görüşünü meslektaşları arasında sunabilmek ve gerekçelendi-
rebilmek için çalışma diline yeterince hâkim olmak zorundadırlar854. Bununla bir-
likte, her bir hâkim, oylamaya sunulan her konunun seçtiği bir dile çevrilmesini ve 
yargılama makamının diğer hâkimlerine yazılı olarak iletilmesini talep edebilir855. 
Somut olayda hâkimler, müzakerenin başka bir çalışma dilinde yapılmasına da uzla-
şabilirler. Bu uzlaşma, bazen daire kararları bakımından söz konusu olur ve katılan 
hâkimlerin aynı şekilde ilgili dile hâkim olmalarını gerektirir. Usulî karara ilişkin 
müzakereler, hüküm kararına ilişkin müzakerelerinden farklı olarak, genel savcıla-
rın ve başkâtibin hazır bulunduğu genel oturumlar veya konferanslar çerçevesinde 
de yapılabilir856. Bu yüzden, yalnızca hâkimler değil, genel savcılar ve başkâtip de 
görev yeminlerindeki müzakere gizliliğini korumaya yükümlüdürler857. Bu yüküm-
lülüğün ihlali, ABADS 6. maddesi gereğince görevden el çektirilmeye yol açabilir.

Yargılama makamı, kapanış konuşmasından sonra hüküm taslağını basit çoğun-
lukla karara bağlar858. Müzakereye katılan her hâkim, görüşünü açıklar ve gerek-
çelendirir859. Hâkimlerin çoğunluğunun nihai görüşmeden sonra uzlaşmış olduğu 
düşünce mahkeme kararı için esastır. Hâkimler, kıdem sırasının tersinden oylama 
yaparlar860.  Uygulamada müzakere, hâkimler arasında mümkün olduğu kadar geniş 
kapsamlı uzlaşı arayışıyla yapılır. Oyların eşitliğini önlemek için karar mercileri tek-
li hâkim sayısıyla toplanıp karar verir861.

Hüküm taslağı, müzakerenin sonunda onaylanır, gerektiğinde yeniden düzeltilir.
ve bunu müteakip yargılama diline çevrilir. Hükmün yargılama dilindeki metni veya 
yargılama makamının diğer bir dile müsaade ettiğinde862 bu dildeki metin orijinal 
metin olarak geçerlidir ve tereddüt durumunda bağlayıcıdır863. Yargılama dili anadili 
olan bir hâkim, müzakereye katılmış olması halinde, çevirinin müzakere sonucuna 
uygun düşüp düşmediğine ilişkin olarak metni inceler864.

Karar aleni oturumda ilan edilir; tarafl arın bunun için çağrılması zorunludur. Ku-
ral olarak yalnızca hüküm kısmı okunur. Yargılama makamı başkanı, müzakereye 
katılmış olan diğer hâkimler ve başkâtip, kararın asli nüshasını birlikte imzalarlar; 
bunun akabinde karar mühürlenir ve yazı işleri müdürlüğünde saklanmak üzere tev-
di edilir; tarafl ara onaylı bir sureti tebliğ edilir. Başkâtip, kararın asli nüshasının 
854 ADUT md. 27 § 3, GMUT md. 33 § 3.
855 ADUT md. 27 § 4, GMUT md. 33 § 4.
856 Bu oturumlarda diğer yargılama makamına gönderme ile delil incelemesi ve yargılama işlemleri hakkında 
da görüşülür ve karara bağlanır. Bunlar içinde müzakere gizliliği geçerlidir.
857 ABADS md. 2, 8 ve 10.
858 ADUT md. 27 § 5, GMUT md. 33 § 5. Bkz. Hakenberg/Stix-Hackl,  s. 162.
859 GMUT md. 33 § III.
860 GMUT md. 33 § IV.
861 ABADS md. 17.
862 GMUT md. 35.
863 Krş. ADUT md. 29 § 3 f. 1; GMUT md. 37.
864 Klinke, Rn. 183.
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üzerinde ilan gününü kaydeder865. Karar, ABADS 60. maddesinin temyiz hükümleri 
saklı kalmak üzere ilan günüyle hukukî kesinlik kazanır866.

B. Kararın İlanı ve Yayımlanması
Esasa ilişkin nihai karar aleni oturumda ilan edilir867. Her ne kadar ABADS 37. mad-

desine göre esasa ilişkin nihai kararın aleni oturumda okunması gerekli olsa da, uygu-
lamada bu okuma sadece hüküm fıkrasına ilişkin olarak yapılır. Tarafl ar ilan için davet 
edilir. Fakat yargılama makamı önüne çıkılması gereğinden genelde vazgeçilmektedir. 
Çünkü tarafl ara (yani dava veya tebligat vekillerine) kararın onaylı bir sureti tebliğ edi-
lir. Bu tebligat, tarafın rızasını açıklamış olması kaydıyla, faks veya diğer teknik iletişim 
araçları vasıtasıyla da yapılabilir. Tam olarak yazılı karar (hüküm), mahkeme kararının 
ilanından sonra gerekçeleriyle birlikte, herkese açık olur ve normal şekilde aynı gün 
Adalet Divanı resmi internet sayfasında868 erişime sunulur.

Başkâtip, kararları ve uyuşmazlık konusunun bir kısmına ilişkin olarak verilen 
ya da yetkisizlik veya geçersizlik itirazını konu edinen ara ihtilafl arı sona erdiren ka-
rarları her tarafa ve yargılama makamı önündeki davaya müdahil olarak katılmamış 
olsalar dahi üye devletlerin ve Avrupa Birliği organlarının tümüne iletir869.

Her iki mahkemenin başkâtipleri, kararların resmi yargı külliyatında yayımlan-
masından sorumludur870. Külliyat, hâlihazırda üç kısımdan oluşmaktadır. Kısım I, 
Adalet Divanı kararlarını, Kısım II, Genel Mahkeme kararlarını içerir. Resmi yargı 
külliyatı, Adalet Divanının ve Genel Mahkemenin esasa ilişkin tüm nihai kararları 
ile usule ilişkin bazı nihai kararları ve Adalet Divanı için asıl kararların yanında ge-
nel savcı mütalaalarını da içerir. Genel savcı mütalaaları, çoğu defasında arka plan 
bilgilerini içerir. Bunlar, kıt tutulan karar gerekçeleri üzerinde daha iyi bir hukukî 
değerlendirme yapılmasını sağlar. Genel Mahkeme, bazen esasa ilişkin nihai karar-
larının tüm metninin külliyatta yayımlanmasından vazgeçmektedir. Bu, her şeyden 
önce birbiriyle bağlantılı yargılamalarda maddi olay ve taraf savları bakımdan geniş 
ölçüde birbirine benzeyen birden çok kararın alındığında söz konusu olur871. 

Bunun dışında, yargılamayı bitiren her karar hakkında Resmi Gazetede bir du-
yuru yayımlanır.

V. Kararların İcrası
Avrupa Birliği mahkemeleri kararlarının icrası ABİA 280 ve 299. maddelerinde 

865 GMUT md. 82.
866 GMUT md. 83.
867 ABADS md. 37, ADUT md. 64 § 1, GMUT md. 82 § 1.
868 http: //www.curia.eu.int. Haziran 1997’den itibaren Adalet Divanı ve Genel Mahkeme kararları ile nihai 
mütalaların ve yayımlanan usuli kararların büyük kısmı için tam metin araması yapılabilmektedir. Eski kararların 
ve yayımlanan usuli kararların metni dava numarasına göre düzenlenen bir liste üzerinden erişilebilir.
869 ABADS md. 55.
870 ADUT md. 68, GMUT md. 86, daha somut şekilde Adalet Divanı Hizmet Talimatı md. 24, Genel Mahkeme 
Hizmet Talimatı md. 17 § 3.
871 Örneğin Genel Mahkeme, 11.3.99 tarihli karar, Rs. T-134/94 (NMH Stahlwerke GmbH ./.Komisyon), Slg. 
1999, II-239, 243.



-199-

düzenlenmiştir. Yetkiler, Avrupa Birliği yargısı ile ulusal icra makamları arasında 
paylaştırılmıştır872. ABİA 299. maddesinde, icranın ulusal hukuka göre ve ulusal ma-
kamlar aracılığıyla gerçekleşeceği öngörülmektedir. ABİA 280. maddesinin lafzına 
karşın yalnızca hüküm kararları değil, gerçekleştirilebilir içeriği sahip oldukça mas-
raf kararları gibi diğer kararlar da icra edilebilir.

Avrupa Birliği ile üye devletler arasında yetki paylaştırılması her şeyden önce 
icraya karşı korunmada kendini gösterir. ABİA 299 (4). maddesi ve usul tüzükleri 
hükümleri (ADUT md. 83 vd., GMUT md. 104 vd.) gereğince ilgili kişi, icranın dur-
durulmasını talep edebilir ve böylece kendini icraya karşı koruyabilir. Fakat amaç, 
icranın usulüne uygun yapılmasına ilişkin itirazların ileri sürülmesiyse, ulusal mah-
kemeler yetkilidir.

 VI. Yargılamanın Hüküm Verilmeden Sona Ermesi
Yargılama davanın daha sonra ortaya çıkan vakıalar nedeniyle artık halledilme-

sine gerek kalmayabilir veya davacı davasını geri alabilir. İşte böyle durumlarda 
yargılama, bazı koşullar altında hükme bağlanmadan da sona erebilir.

A. Direkt Davalar
1. Tarafl arın Uzlaşması
Çekişen tarafl ar arasında bir sulhun gerçekleşmesi, Avrupa Birliği’nin yargısal 

koruma sisteminde yargılamayı sona erdiren durum olarak öngörülmemektedir. 
Bununla birlikte, tarafl arın dava dışı sulh olmaları, tarafl arın taleplerin ileri sürül-
mesinden vazgeçtiklerini yetkili yargılama makamı karşısında açıkladıklarında da-
vanın düşmesine yol açabilir873. Ne var ki böyle bir mahkeme dışı uzlaşma yolu 
usul tüzüklerinde önemli dava türleri (iptal ve hareketsizlik davaları) için açıkça ka-
patılmıştır874. Bu kapatma, Avrupa Birliği organlarının egemen işlemlerinin hukuka 
uygun olup olmadığı konusunun tarafl arın tasarrufl arına tabi olamayacağı gerekçe-
sine dayanmaktadır875. Bununla beraber, huk uk uygulamasında ihtilafl arın yargılama 
makamı önünde sulh yoluyla çözülmesi mümkündür. Özellikle Genel Mahkeme, 
tarafl arın ve/veya bağlayıcı açıklamalar yapmaya yetkili kılınan vekillerin şahsen 
çağrıldığı görüşme randevularıyla böyle bir uzlaşmayı sağlamak imkânından olabil-
diğince faydalanmaktadır876. İptal ve hareketsizlik davalarında, yargılama tarafl arı-
nın uzlaşması, davacının davasını geri alması veya davalının esasın halledilmesini 
sağlaması suretiyle sona erdirilebilir.

Tarafl ar, yargılama makamınca karar verilmeden önce ihtilafl ı konularda uzlaşır 
ve taleplerinden vazgeçtiklerini açıklarsa, davanın kayıt defterinden silinmesine ka-

872 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 21 Rn. 2.
873 ADUT md. 77, GMUT md. 98.
874 ADUT md. 77 § 2, GMUT md. 98 § 2.
875 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 27 Rn. 50.
876 Örneğin Genel Mahkeme, 29.1.1990 tarihli karar, Rs. T-59/89 (Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg ./. 
Avrupa Parlamentosu), Slg. 1990, II-25.
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rar verilir ve usul tüzükleri hükümleri877 uyarınca ve gerektiğinde tarafl arın bununla 
ilgili önerileri dikkate alınarak masraf konusu hükme bağlanır878.

2. Davanın Geri Alınması
Avrupa Birliği yargılama hukukunda davanın geri alınması mümkündür. Davanın 

geri alınması hükmün açıklanmasına kadar davacının tek tarafl ı yazılı açıklamasıyla 
yapılabilir879. Davanın geri alınması, yargılama işlemi olarak koşula bağlanamaz, 
geri alınamaz ve itiraz edilemez. Usul tüzükleri, davacının bu adımı yeterince dü-
şünmeden atmasını engellemek için davanın geri alınmasını yazılı şekle bağlamıştır. 
Bununla birlikte, davanın geri alınması, her halükârda münferit talepler veya dava 
nedenleri açısından davacı vekilinin duruşmada yapacağı açıklamayla da gerçekle-
şebilir. Bu halde, söz konusu açıklamanın oturum tutanağına geçilmesi yazılı şeklin 
yerine geçer. Davalının davanın geri alınmasına muvafakat etmesi gerekli değil-
dir880. Ancak ona, masrafl arın paylaştırılmasına ilişkin görüşlerini açıklayabilmesi 
ve özellikle bunların davacıya yüklenmesi taleplerini ileri sürebilmesi için görüş 
açıklama fırsatının verilmesi gerekir881. Yargılama makamının başkanı, davalının 
dinlenilmesinden sonra davanın kayıt defterinden silinmesine karar verir882. Davanın 
geri alınmalı koşulları, diğer taleplerin geri alınmasına uygun şekilde uygulanır883.

 3. Esasın Halledilmesi (Davanın Konusuz Kalması)
Bazı durumlar, artık bir yargı kararının verilmesine gerek bırakmayabilir. Yet-

kili yargılama makamı, dava açılmasından sonra, fakat hükmün açıklanmasından 
önce davacıyı davasız bırakan bir olay ortaya çıktığında esasın hallolmuş olduğunu 
saptayabilir. Bu saptama gerek re’sen884 gerekse tarafl arın birinin veya her ikisinin 
talebi üzerine gerçekleşebilir. Eğer yetkili yargılama makamı, hukukî ihtilafı gideren 
bir olayın bulunduğunu mümkün addederse, bundan re’sen sonuçlar çıkarır. Bunun 
üzerine tarafl ar dinlenir. Bunu müteakip, tarafl arın kararına ilişkin açıklamalarının 
yeterli olup olmadığı veya bir duruşmanın gerekli olup olmadığı karara bağlanır. 
Davanın halli, duruşma yapılmış olup olmadığına göre ya usule ya da esasa ilişkin 
bir karar ile tespit edilir. Eğer tarafl ardan biri, hukukî ihtilafın tek tarafl ı olarak hal-
ledilmiş olduğunu açıklarsa, bu durum ara ihtilafa yol açar885. Diğer taraf, talebe iliş-
kin olarak dinlenir. Yargılamanın devamı, dava esasının hallinin re’sen saptanması 
yargılamasına benzer. Tarafl arın sulh olması mahkemeyi bağlar. Bu durumda sadece 
masrafl arın hükme bağlanması gerekir.  Bu durum, serbest iradeye dayalı tüm sulh 

877 ADUT md.69 § 5; GMUT md. 87 § 5.
878 Adalet Divanı, Rs. 242/86 (İrlanda/Komisyon), Slg.1988, 2895, 2897.
879 ADUT md. 78, GMUT md. 99.
880 Klinke, Rn. 224.
881 ADUT md. 69 § 5, GMUT md. 87 § 5.
882 Wägenbaur, Art. 78 VerfO EuGH Rn. 1.
883 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 27 Rn. 52.
884 ADUT md. 92 § 2, GMUT md. 113.
885 ADUT md. 91, GMUT md. 114.
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olaylarında ortaya çıkar886.

B. Önkarar Yargılaması
Başkan, ulusal hâkimin başvurusunu geri çektiğini Adalet Divanına bildirdiğinde 

ön karar yargılamasını esas defterinden siler. Ulusal hâkim, örneğin tarafl arın uzlaş-
ması durumundaki gibi ulusal yargılamanın hallolduğunda kendiliğinden başvuruyu 
geri çeker. Adalet Divanı da, bu arada diğer bir yargılamada aynı mesele hakkın-
da karar verilmiş olduğu için başvurunun muhafaza edilip edilmeyeceğini ulusal 
mahkemeden sorabilir. Bunun dışında silme, ulusal yargılamanın tarafl arca devam 
ettirilmediğinin başvuran ulusal mahkemede ortaya çıkması halinde gerçekleşebilir.

886 ADUT md. 69 § 6, GMUT md. 87 § 6.
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YEDİNCİ BÖLÜM

ÖZEL YARGILAMA HALLERİ VE 
YARGILAMADA ÖZEL DURUMLAR

I. Özel Yargılama Halleri
ABADS ve usul tüzükleri, bazı yargılamaların özelliklerini dikkate almak için, 

yazılı ve sözlü kısımlardan oluşan olağan yargılamadan bazı sapmalar öngörmek-
tedir887. Örneğin geçici hukukî koruma istemleri hakkında hızlı şekilde karar veril-
mesi seri yargılamada gerçekleşmektedir. Davaların özel aciliyeti hızlı yargılamayla 
dikkate alınmaktadır. Kimi durumlarda ise usul ekonomisi nedeniyle yargılamanın 
bazı kısımlarından vazgeçilerek basitleştirilmiş yargılama uygulanmaktadır.. Gıyap 
yargılaması özel kurallara tabidir. Temyiz yargılaması ve fi kri ve sınaî haklara ilişkin 
ihtilafl ar da olağan yargılama sürecinden farklılıklar gösterir. 

A. Seri Yargılama
ABİA 278. maddesine888 göre yargılamanın durdurulması, ABİA 279. maddesi-

ne889 göre geçic i tedbirlerin alınması veya ABİA 299 (4). maddesine890 göre cebri 
icranın durdurulmasına ilişkin talepler, gerektiğinde ABADS’nin münferit hükümle-
rinden ayrılabilen ve usul tüzüklerinde düzenlenen seri (kısaltılmış) bir yargılamada 
karara bağlanabilir. Bu türden acil yargılamaların gerekli olduğu durumlarda891 seri 
yargılamaya başvurulur892. Seri yargılama, bir temyiz başvurusu çerçevesinde Adalet 
Divanından bir Genel Mahkeme kararının etkilerinin durdurulmasının talep edil-
mesinde ve Genel Mahkemede seri yargılamada verilen kararlara veya müdahillik 
başvuruları hakkında verilen kararlara karşı temyiz başvurularında da uygulanabilir.

ADUT 83-90. maddeleri ve GMUT 104-110 maddeleri arasında düzenlenen 
seri yargılama, normal yargılamadan özellikle şu şekilde ayrılır: Seri yargılamada, 
ABADS 20. maddesinde öngörülenden farklı olarak yazılı ve sözlü yargılama kı-
sımları ayrımı yapılmaz. Karar verme yetkisi, kural olarak mahkeme başkanında bu-
lunur. Yetkili mahkeme başkanı, mazeret durumunda usul tüzüğü hükümlerine göre 
diğer bir hâkim tarafından temsil edilir. Ayrıca başkan, kararı yargılama makamına 
da bırakabilir. Bu mercii, kural olarak dairedir. Her iki mahkemenin başkanları, her 
şeyden önce ilkesel olarak önem taşıyan durumlarda bu imkândan yararlanırlar. Fa-
kat mercie gönderme, davanın esas bakımından aşikâr şekilde kabul edilemez veya 
aşikâr şekilde haksız olduğunda daha da anlamlı olabilir. Çünkü bu suretle davanın 

887 Sladič, EuZW 2005, 712 (712).
888 Veya AAET Antlaşmasının 157. maddesi.
889 Veya AAET Antlaşmasının 158. maddesi.
890 Veya AAET Antlaşmasının 164. maddesinin 3. fıkrası.
891 Krş. Adalet Divanı Rs. C-180/96 (Birleşik Krallık ./. Komisyon), Slg. 1996, I-3903, Rn. 44.
892 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 26 Rn. 3.
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ve geçici hukukî koruma verilmesi talebinin tek bir kararın içinde reddedilmesi sağ-
lanabilir.

Seri yargılama, özel bir layihayla yapılması gereken bir başvuruyla başlar. Baş-
vuru dilekçesine ilişkin koşullar, genel olarak layihalar ve özellikle de dava dilekçesi 
için aranan koşullara benzer. Başvuru dilekçesi özellikle acil yargılamanın konusunu 
belirtmeli ve talep edilen tedbirin aciliyetini ve gerekliliğini maddi ve hukukî yönden 
inandırıcı kılmalıdır. Bunun için, başvuru dilekçesinde talebin dayandığı önemli mad-
di ve hukukî yönlerin bağlantılı ve anlaşılır şekilde izah edilmesi gerekir. Eş zaman-
lı olarak sunulan dava dilekçesine basit bir gönderme bu bakımdan yeterli değildir. 
Başvuru dilekçesinin şekli ve içeriğine ilişkin önemli koşulların dikkate alınmaması 
başvurunun usulsüz olması sonucunu doğurur.

Seri yargılamada verilen karar, olağan şekilde yalnızca geçici bir karaktere sahip-
tir ve asıl konuda verilecek karara tesir edemez893. Esasa ilişkin bir karardan (hüküm) 
veya asıl yargılamayı sona erdiren bir usulî karardan farklı olarak, hukukî kesinlik 
kazanmaz. Bu nedenle, bir tarafın talebi üzerine değişen koşullar yüzünden her za-
man değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Burada, yalnızca yeni maddi vakıalar değil, 
ayrıca başka bir kararın verilmesine yol açan yeni hukukî bakış açıları da dikkate 
alınabilir. Nihayet bir başvurunun reddedilmesi, başvuru sahibinin yeni vakıalara 
dayanarak başka bir başvuru yapmasını engellemez. Bu durum, örneğin talep edilen 
tedbirin aciliyetinin kaynaklandığı yeni koşullar ortaya çıktığında söz konusudur.

B. Hızlı Yargılama
Seri yargılamada gerçekleşen geçici hukukî koruma, acil durumlarda çabuk karar 

verilmesinin gerekli olduğunda her zaman yeterli olmayabilir. Çünkü seri yargıla-
mada gerçekleşen geçici hukukî koruma, sadece yargılama makamının esas bakı-
mından vereceği karara kadar geçici bir durumu mümkün kılar. Ancak hukukî koru-
manın pratik değerini kaybetmemesi için, kısa zaman içinde nihai olarak karara bağ-
lanmasının gerekli olduğu durumlar vardır. Bu şekilde örneğin füzyon denetiminde 
birleşmeye katılan teşebbüsler bir birleşmenin yapılıp yapılamayacağını çabuk ve 
açık şekilde bilmek isterler. Bu ihtiyacı dikkate almak için usul tüzüklerinde 2000 
yılında yapılan değişikliklerle bazı davaların hızlı yargılamada karara bağlanması 
imkânı getirilmiştir894. Hızlı yargılamada yazılı yargılama kısmı kısaltılırken, sözlü 
yargılama kısmı daha büyük ağırlık kazanmıştır. 

1. Direkt Dava Yargılamaları
Hızlı yargılamanın önemli kuralları ABADS 23a maddesinde yer almaktadır. 

ADUT 62 a maddesi ve GMUT 76 a maddesinde direkt davalara ilişkin hızlı yargı-
lama konusu düzenlenmektedir. Yargılamanın şekli, ayrıntılardaki farklılıklara rağ-
men Adalet Divanı ve Genel Mahkeme için hemen hemen aynıdır.

893 ABADS md. 39. Adalet Divanı, Rs. C-440/01 P(R) (Artegodan), Slg. 2002, I-1489, Rn. 70.
894 28.11.2000 tarihli ADUT değişiklikleri (ABl. 2000 L 322/1; 6.12.2000 tarihli GMUT değişiklikleri (ABl. 
2000 L 322/4). Dokument des Rates der EU Nr. 5556/00 vom 26.1.2000, Entwurf von Änderungen
der Verfahrensordnung, S. 16. İlgili açıklamalar için bkz. Sladic, EuR 2005, 712 vd.
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Hızlı yargılamanın yapılması, istisnai bir durum olup ilgili davanın özel aciliyeti-
ni şart koşar895. Bu bakımdan usul tüzükleri birbirinden şu şekilde ayrılır: ADUT hız-
lı yargılamanın istisnai durum karakterini daha güçlü şekilde vurgularken896, GMUT 
Genel Mahkemenin takdir alanını ve davanın hızlı yargılamada ele alınmasına uy-
gun olup olmadığını ön planda tutmaktadır897. Fakat yargılamanın hızlı şekilde yapıl-
masının Genel Mahkemede de istisna olması gerekir. Çünkü bu istisnai durumların 
öncelikle ele alınması normal yargılamanın aleyhine gerçekleşir ve sayılarının art-
ması halinde olağan yargılamaların süreleri makul olmayacak uzunluğa ulaşabilir898. 
Adalet Di vanında hızlı yargılama imkânı, kendisinin ilk ve son derece mercii olarak 
baktığı olağan davalarda söz konusu olabilir. Temyiz yargılamaları ise kısaltılmış 
bir yazılı yargılama öngören özel kuralları izler. Bu nedenle, hızlı yargılamada karar 
verilmesi talepleri temyiz yargılamasında caiz değildir.

Hızlı yargılama, davacının veya davalının özel bir layihayla dava dilekçesine 
veya davaya cevapla eş zamanlı olarak sunulması gereken bir talebini gerekli kılar. 
Diğer tarafl ar ve gerektiğinde genel savcı talebe ilişkin olarak dinlenir. Karar için 
davanın tevzi edilmiş olduğu daire yetkilidir. Olayın özel aciliyetinin yanında dava-
nın mahiyeti gereği ağırlık noktası duruşmada bulunan bir yargılamada ele alınmaya 
uygun olup olmadığı hususu da verilecek karar için önem arz eder. Bu yüzden da-
vacı, hızlı yargılama yapılmasını talep etmek istediğinde, dava dilekçesinin kısalığı 
ve kesinliği ile eklerinin hacmine dikkat etmek zorundadır. Çünkü hızlı yargılama 
kapsamlı yazılı materyalin değerlendirilmesini gerektiren davalarda daha az uygun-
dur. Bununla birlikte, dava dilekçesinin davacının iddia araçlarını tam olarak içer-
mesi gerekir. Çünkü usul tüzüklerinin hak düşürücü kuralları hızlı yargılama için de 
geçerlidir899. Buna karşılık, tarafl arın argümanlarının ayrıntılı izahı öncelikli olarak 
duruşmada gerçekleşir, layihalarda değil.

Davanın hızlı yargılamada hükme bağlanmasına karar verildiğinde yazılı yargı-
lama şu şekilde kısalır: Bu durumda kural olarak ikinci bir layiha değişimi yapılmaz 
ve olası müdahile yazılı açıklama yapma imkânı verilmez. Müdahil olma sıklıkla 
yazılı yargılamanın önemli bir şekilde uzamasına yol açtığından dolayı bu kısıtlama 
son derece önemlidir. Bununla beraber, gerekli olduğunda replik, düplik ve müdahil 
layihalarının sunulmasına cevaz verilebilir. Adalet Divanında bu husus mahkeme 
başkanı tarafından karara bağlanır. Genel Mahkemede ise yetkili daire, GMUT 64. 
maddesine göre yargılama işlemleri çerçevesinde bu layihaların sunulmasına izin 
verebilir. Fakat layihaların ilk teatisinin ardından olağan şekilde duruşma faslı iz-

895 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 26 Rn. 9.
896 ADUT 62a § 1: “Başkan, davacının veya davalının talebi ve raportörün önerisi üzerine, diğer tarafı ve 
genel savcıyı dinledikten sonra bir davanın istisnai şekilde işbu Usul Tüzüğünün hükümlerinden ayrılarak 
hızlandırılmış bir yargılamaya tabi tutulmasına karar verebilir; yeter ki, davanın özel ivediliği Adalet Divanının 
en kısa zaman içinde karar vermesini gerekli kılsın.”
897 GMUT 76a § 1: “Mahkeme, davanın özel ivediliğini ve koşullarını dikkate alarak davacının veya davalının 
talebi üzerine diğer tarafı ve genel savcıyı dinledikten sonra hızlandırılmış yargılamada karar verilmesini 
hükme bağlayabilir.”
898 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 26 Rn. 9.
899 Bkz. ADUT md. 42 § 2, GMUT md. 48 § 2.
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ler. Tarafl ar, duruşmada iddia ve savunmalarını tamamlayabilir ve gerektiğinde yeni 
delil araçları getirebilir. Ancak gecikmenin gerekçelendirilmesi gerekir. Dolayısıyla 
hızlı yargılamanın ağırlık noktası duruşmada bulunur.

 GMUT 76 a maddesinin § 1’in 3. fıkrası, hızlı yargılamanın yapıldığı davaların 
öncelikle karara bağlanacağını açıkça hükme bağlamaktadır. Buna karşılık ADUT, 
benzer bir düzenlemeye yer vermemektedir. Ancak Adalet Divanı önündeki yargıla-
mada öncelikle ele alınma durumu, yetkili yargılama makamı başkanının davaya ce-
vabın gelmesinden sonra hemen duruşma tarihini belirlemesinden çıkabilir. Adalet 
Divanında genel savcının mütalaa vermeyip sadece dinlenilmesi suretiyle yargılama 
süresi daha da kısalır.

Genel Mahkemede, Adalet Divanının aksine, hızlı yargılamada karar verilme-
si talebi daha sık gerçekleşmekte, fakat nadiren başarıyla sonuçlanmaktadır. Genel 
Mahkeme, hızlı yargılamada karar vermek imkânını diğerlerinin yanı sıra özellikle 
kartel denetimleri900, kamu ihaleleri901 ve devlet yardımları902 alanlarında kullanmış-
tır. Bu alanlarda hızlı bir karar verilmesi ekonomik nedenlerle genellikle gerekli ol-
maktadır.

2. Önkarar Yargılaması
Hızlı önkarar yargılaması, ADUT 104 a maddesinde düzenlenmektedir. Hızlı şe-

kilde karar verilmesi, ön karar yargılamasında da istisna teşkil eder ve başvurunun 
karara bağlanmasının olağanüstü aciliyetini şart kılar. Hızlı yargılamada karar veril-
mesi talebinin başvuran mahkeme tarafından yöneltilmesi gerekir. Gönderen mahke-
me önündeki yargılamanın tarafl arının başvuru hakkı yoktur. Talepte aciliyetin çık-
tığı koşulların gösterilmesi gerekir. Karar, direkt dava yargılamasında olduğu gibi, 
raportörün önerisi üzerine ve genel savcının dinlenilmesinden sonra yetkili daire 
başkanı tarafından verilir. Önkarar isteyen ulusal mahkeme önünde görülen davanın 
tarafl arı karardan önce dinlenilmez.

Eğer yetkili daire başkanı, hızlı yargılama yapılmasına karar verirse, hemen du-
ruşmanın tarihini belirler. Bu tarih, ABADS 23. maddesine göre görüşlerini açıkla-
ma yetkisine sahip kişilere903 önkarar isteminin tebliğiyle eş zamanlı olarak bildirilir. 
Başkan, yargılamaya katılanlara layihalarını veya yazılı açıklamalarını sunabilecek-
leri en az 15 günlük bir süre tayin eder ve onlardan yazılı sunumlarını başvuruda 
ortaya atılan önemli hukukî sorularla sınırlandırmalarını isteyebilir.

Yargılamaya katılanlar sunulan layihaları oturumdan önce alırlar. Görüş açıkla-
ma yetkisine sahip olan kişiler, yazılı layiha sunmamış olsalar bile normal önkarar 

900 Örneğin Genel Mahkeme, 25. 10. 2002 tarihli kararlar, verb. Rs. T-310/01 ve T-77/02 (Schneider ./. 
Komisyon); verb. T-5/02 ver T-80/02 (Tetra Laval ./. Kommisyon); Rs. T-464/04, Slg. 2006, II-2289.
901 Örneğin Genel Mahkeme, Rs. T-211/02 (Tideland Signal), Slg. 2002, II-3781, Rn. 12.
902 Örneğin Genel Mahkeme, verb. Rs. T-195 ve 207/01 (Gibraltar ./. Komisyon), Slg. 2002, II-2309, Rn. 40.
903 Gönderen mahkemede önündeki yargılamanın tarafl arı, üye devletler ve Komisyon ile gerektiğinde Konsey, 
Parlamento, AMB, AEA taraf devletleri ve EFTA Kontrol Mercii.
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yargılamasında olduğu gibi oturumda görüşlerini sözlü olarak açıklayabilirler. Genel 
savcı mütalaası alınmaz. Bunun yerine genel savcı karardan önce dinlenir.

C. Basit Yargılama
Değişik yargılama biçimleri, Avrupa Birliği yargılama hukuku terminolojisinde 

basit (sadeleştirilmiş) yargılama adı altında toplanmaktadır. Bunların birçoğu yeni 
oluşturulmuştur. Basit yargılama, bazı durumlarda normal karar sürecinin münferit 
kısımlarından vazgeçilmesini mümkün kılmak suretiyle yargısal korumanın etkin-
liğini iyileştirmektedir. Basit yargılama, hızlı yargılamadan özellikle aciliyeti şart 
kılmayarak ve uygulamaya geldiği davaların diğer yargılamalar karşısında öncelik-
ten yararlanmayarak ayrılır. Avrupa Birliği mahkemelerini belirli koşullar altında 
duruşma yapmadan karar verilmeye veya karar verme sürecinde duruşma yapmak-
tan vazgeçmeye yetkilendiren hükümler ile yazılı yargılamanın kısaltılmasına cevaz 
veren hükümler, basit yargılama öngören kurallara örnek sayılabilir.

 1. Direkt Dava Yargılaması
Genel Mahkeme önündeki basit yargılama, kısaltılmış bir yazılı yargılamayla şekil-

lenmektedir. GMUT’un 6.12.2000 tarihli değişiklikleri904 47. maddesinin § 1’i şu şekil-
de tamamlamıştır: Genel Mahkeme nezdindeki yargılama makamı, dosya içeriğinin - 
tarafl ar için argümanlarını duruşmada daha somut şekilde izah etme imkânlarına ilişkin 
olarak da - diğer layihaların gerekli olmadığı şeklinde tam olduğunda yazılı yargılamayı 
ilk layiha teatisinden sonra bitirmeye karar verebilir. Bu düzenleme, seri yargılama-
dan farklı olarak, tarafl arın özellikle acil olayların çabucak karara bağlanmasına ilişkin 
menfaatini dikkate almamakta, aksine basit konumlanan olaylarda yargılama masraf ve 
emeklerini sınırlamak suretiyle daha ziyade etkili bir hukukî koruma verilmesi menfa-
atine hizmet etmektedir905. Tarafl ar, yargılama makamının kararından önce dinlenmez. 
Fakat tarafl ar evrakların tamamlanmasına izin verilmesini talep edilebilirler. Bu talebin 
gerekçeli olması gerekir. Uygulamada ikinci layiha teatisinden vazgeçilmesi sıklıkla 
görülmez. Çünkü basit yargılama yapılmasına ilişkin kararın normal olarak dava dilek-
çesi ve davaya cevabın mahkemenin çalışma diline çevirilerinin henüz bulunmadığı bir 
zamanda verilmesi gerekir. Bu yüzden, raportörün orijinal metinler vasıtasıyla ikinci 
bir layiha teatisinin anlamlı olup olmadığını değerlendirebilecek kadar yargılama diline 
hâkim olmasını gerekli kılar.

 Genel Mahkemenin bir direkt davayı yazılı yargılamayı tamamlamadan ve du-
ruşma yapmadan karara bağlayabildiği durumlarda da yargılamanın sadeleştirilmesi 
söz konusudur. GMUT 111. maddesine906 göre bu, her şeyden önce Genel Mahke-
me nezdindeki yargılama makamının davaya aşikâr şekilde yetkisiz olması, davanın 
aşikâr şekilde kabul edilemez olması veya davanın aşikâr şekilde hukukî temelinin 

904 ABl. 2000 L 322/4.
905 Erlbacher/Schima, Ecolex 2001, 165, 168.
906 GMUT md. 111: “Mahkeme, bir davaya bakmaya aşikâr şekilde yetkisiz olur veya bir davanın kabul edilebilir 
olmadığı açıksa veyahut davanın açık şekilde hukukî dayanağı bulunmazsa, genel savcıyı dinledikten sonra 
yargılama devam ettirilmeksizin gerekçeli kararla hükme bağlayabilir.”
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bulunmaması durumları için geçerlidir. Böyle bir karar, tarafl arın buna ilişkin ola-
rak dinlenilmesine gerek olmaksızın, yargılamanın her safhasında re’sen alınabilir. 
Bunun ötesinde yargılama makamı, usulsüz açılan davaları reddedebilir. Bunun için, 
dava şartının bulunmaması nedeniyle re’sen tespit edilmeli veya davalı taraf daha 
öncesinde davanın usulden kabul edilebilirliliğinin karara bağlanmasını talep etmiş 
olmalıdır. Ara ihtilafl ar için de duruşma yapılması zorunluluğu yoktur907.

Adalet Divanında, direkt davalardaki yazılı yargılamanın sadeleştirilmesine iliş-
kin GMUT 47. maddesi ile karşılaştırılabilecek bir imkân bulunmamaktadır. Usulsüz 
davalar, Genel Mahkemede olduğu gibi usulî kararla reddedilebilir908. Genel Mahke-
medekinden farklı olarak, aşikâr şekilde haksız yere açılmış olan bir davanın usulî 
kararla reddedilmesi mümkün değildir. Buna karşılık, aşikâr şekilde haksız yere ya-
pılan temyiz başvurusu usulî kararla geri çevrilebilir. Bunun dışında Adalet Divanı, 
Genel Mahkemeden farklı olarak, direkt ve temyiz davalarında usulî kararla hükme 
bağlama koşullarının bulunmadığında da duruşma yapmaktan vazgeçebilir909.

2. Önkarar Yargılaması
Basit önkarar yargılaması, ADUT 104. maddesinin § 3’de düzenlenmektedir. 

Buna göre, Adalet Divanı, bazı durumlarda duruşmasız olarak gerekçeli bir usulî ka-
rarla hükme bağlamaya yetkilidir. Bu imkân, ilk başta yalnızca, yöneltilen sorunun 
Adalet Divanının daha önceden hükme bağlamış olduğu bir soruyla aşikâr şekilde 
benzeştiği durumlar için geçerliydi910. ADUT’un 16 Mayıs 2000 tarihli değişiklikle-
rinden911 itibaren benzeşmenin artık aşikâr olmasına gerek yoktur. Yöneltilen soruya 
ilişkin cevabın açık biçimde içtihattan çıkarılabilmesi veya mantıklı kuşku için bir 
alan bırakmaması durumlarında da artık usulî kararla hükme bağlanabilecektir912.

Olağan yargılamaya nispeten sadeleştirme, usulî kararla davanın hükme bağlan-
masında genel savcı mütalaası913 da dahil olmak üzere duruşmanın düşmesinde gö-
rülür. ABADS 20. maddesine göre yazılı yargılamanın daha önceden uygulanmasına 
gerek kalmaksızın böyle bir karar alınabilir914. Böylece basit önkarar yargılaması, 
yargılamaya katılanların ve ABADS 23. maddesine göre görüş sunmaya yetkili üye 
devletler ve Avrupa Birliği organlarının görüşlerini açıklama imkânlarını son derece 
sınırlayabilir915. Bu yüzden Adalet Divanı, usulî kararla hükme bağlamak istediğin-
de, başvuran mahkemeyi daha önce bilgilendirmek ve ABADS ve ADUT uyarınca 
görüş açıklama haklarına sahip olanlara görüşlerini açıklama fırsatını vermek zorun-

907 Hakenberg/Stix-Hackl, s. 156.
908 Adalet Divanı, 19.10.1995 tarihli karar, Rs. C-111/94 (Job Centre Coop. ARL), Slg. 1995, I-3361.
909 Bunun için bkz. ADUT 44 a ve 120. maddeleri.
910 Bunun için bkz. ABl. 1991 L 176/7.
911 ABl. 2000 L 122/43.
912 Ayrıntılı açıklama için bkz. Schima, Ecolex 2000, S. 534, 536. Bkz örneğin Adalet Divanı, Slg. 2001, I-9505.
913 Ancak genel savcı sadeleştirilmiş yargılamada dinlenir.
914 Schima age; ayrıca krş. Adalet Divanı, Slg. 1998, I-4253, 4258, Rn. 13 vd.
915 Schima age.
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dadır. Bu, yargılamaya katılanlara usulî kararla yargılamanın hükme bağlanmasına 
karşı tereddütlerini belirtmek ve örneğin başvuru sorularına ilişkin cevap hakkında 
Adalet Divanının kabul etmiş olduğundan daha büyük tereddüdün bulunduğunu ile-
ri sürmek fırsatını verir916. Eğer Adalet Divanı, bu görüşlere ilişkin olarak davanın 
usulî kararla hükme bağlanmasının uygun olmadığı sonucuna varırsa, yargılamaya 
normal şekilde devam edilir917.

Tüm önkarar yargılamalarında daha yumuşak bir sadeleştirilmeye ADUT 104. 
maddesinin § 4’te cevaz verilmektedir. Buna göre, Adalet Divanı, görüş açıklama 
hakkına sahip olanlardan hiçbirisinin sözlü dinlenilmek için gerekçeli bir talep sun-
maması halinde duruşmadan vazgeçebilir. Bu durumda normal bir yazılı yargılama 
gerçekleşir, genel savcı mütalaası alınır ve Adalet Divanı usulî kararla değil, hüküm-
le yargılamayı sonuçlandırır.

D. Gıyap Yargılaması
1. Genel Olarak
ABADS 38. maddesine göre, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen direkt 

davalarda usulüne uygun şekilde davet edilip de yazılı şekilde talepler sunmayan bir 
davalıya karşı gıyap kararı (hüküm) verilebilir. Gıyap kararının verilmesine ilişkin 
tamamlayıcı kurallar usul tüzüklerinde düzenlenmektedir. Ancak gıyap yargılaması-
nın pratikteki uygulama alanı azdır918. Kurucu Antlaşmalara göre davalı olarak nere-
deyse münhasıran Avrupa Birliği organları veya üye devletler mülahazaya gelirler. 
Gerçek ve tüzel kişiler ise ancak çok nadiren sözleşmeye dayalı ihtilafl arda Avrupa 
Birliği mahkemeleri önünde dava edilebilirler. Avrupa Birliği mahkemelerinin bu ih-
tilafl ara ilişkin yetkisi ABİA 272. maddesine göre kararlaştırılabilir. Bu nedenle, bir 
davalının davaya cevabını şekle ve süreye uygun biçimde sunmadığı durumlar nadir 
meydana gelir. Yine de son yıllarda yalnızca sözleşme ihtilafl arında919 değil, ayrıca 
diğer direkt dava yargılamalarında da bazı gıyap kararları verilmiştir920.

2. Gecikme
Avrupa Birliği’nin hukukî koruma sistemi, bazı üye devletlerin ulusal medeni 

usul hukuklarından farklı olarak sadece davalı bakımından gıyap yargılamasını ta-
nımaktadır. Davacının gecikmesine ilişkin ise bir düzenleme bulunmamaktadır921. 
Davalının gecikmesi, ABADS ve usul tüzüklerinde belirtilen gecikme tanımıyla ko-
şulludur. Buna göre davalı, usulüne uygun şekilde davet edilmesine karşın yazılı 
916 Schima age.
917 Schima age.
918 Ule, esaslı mütalasında bu yönde görüş savunmuştur. Bkz. Ule, Gutachten zum 46. DJT 1966, s. 72.
919 Örneğin Adalet Divanı, Slg. 2001, I-8499; 11.10.2001 tarihli karar, Rs. C-77/99 (Komisyon ./. Oder-Plan 
Architektur GmbH, NCC Deutsche Bau GmbH und Esbensen Consulting Engineers), Slg. 2001, I-7355.
920 Adalet Divanı, Rs. 105/87 (Morabito), Slg. 1988 1707, 1716; Rs. 68/88 (Komisyon/Yunanistan), 1989, 2965, 
2980; Rs. C-69/92 (Komisyon/Lüksemburg), Slg. 1993, I-5907, 5914; Slg. 1996, II-2019; Slg. 2001, I-5646.
921 Bununla birlikte, davacının gecikmiş, fakat davanın usulsüz veya haksız olduğunda davacıya karşı her 
halükârda gerçek olmayan bir gıyap kararı çıkabilir. Örneğin krş. Adalet Divanı, Slg. 1988, 1707; Slg. 2001, 
I-5646.
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talepler sunmadığında, yani davaya cevabını şekle ve süreye uygun biçimde sun-
madığında gecikmiş olur922. Buna karşılık bir taraf, usulüne uygun şekilde davet 
edilmesine rağmen duruşmaya gelmez veya usulüne uygun şekilde temsil edilmez 
ise gecikmiş olarak görülmez. Bu durumda tarafl arın yazılı yargılamadaki sav ve 
savunmaları temelinde çekişmeli yargılamaya dayanan bir karara ulaşılır923.

Pasif dava arkadaşlığı durumunda davalılardan biri yazılı talepler sunmazsa ona 
karşı bir gıyap verilmesi imkânı ihtiyari veya zorunlu dava arkadaşlığının bulunup 
bulunmadığına göre değişir. Eğer ihtilaf konusunu, ortak şekilde karara bağlanması 
gerekirse, bir gıyap kararının verilmesi mümkün değildir. Bu durumda karar, ge-
cikmeyen tarafl arın savunmaları temelinde gerçekleşen çekişmeli yargılamaya göre 
verilir. Buna karşılık, ihtiyari dava arkadaşlığında, geciken davalı gecikmeyen taraf-
larca temsil edilmez. Bu durumda da ortak bir karar çıkabilir. Karar, geciken davalı 
için bir gecikme/gıyap kararı, diğer davalı veya davalılar için çekişmeli karar teşkil 
eder924. Davalının müdahilleri kural olarak bir gıyap kararının çıkmasını engelleye-
mez. Bunun istisnası, fi kri ve sınaî hakları ilgilendiren hukukî ihtilafl ar için söz ko-
nusudur. Burada, davalı kurum gecikmiş olmakla birlikte, şikâyet mercii önündeki 
yargılamaya katılan tarafl ardan biri müdahil olarak dava dilekçesine şekle ve süreye 
uygun şekilde cevaplandırmış olduğunda bir gıyap kararı verilemez925.

Gıyap yargılaması ancak davacının talebi üzerine gerçekleşir. Davalının gecik-
mesi durumunda böyle bir talebin sunulup sunulmayacağı davacının ihtiyarında bu-
lunur. Davacı, bunun yerine yazılı yargılamanın devam ettirilmesine rıza gösterebi-
lir. Bu durumda davalıya davanın cevaplandırılması için yeni bir süre tayin edilir.

3. İnceleme ve Karar
Bir gıyap kararının verilmesi talebi davalıya tebliğ edilir. Talep üzerinde sözlü 

olarak müzakere edilip edilmeyeceği yetkili yargılama makamının takdirinde bulu-
nur. Duruşma kural olarak küçük öneme sahiptir. Çünkü geciken davalı, davet edil-
se bile duruşmada sunum yapamayacaktır926. Gecikme, davalının gıyap yargılaması 
çerçevesinde dava konusuna ilişkin olarak dinlenilmesini kapatırken, yeni vakıalar 
temelinde ortaya çıkan bir ara ihtilafın karara bağlanmasını talep etmesine engel 
oluşturmaz927.

Gecikme, ulusal yargılama hukukundan farklı olarak, davacı tarafça yapılan 
maddi olay anlatımının kabul edilmiş olduğu sonucunu doğurmaz928. Daha ziyade 
yargılama makamı, davanın usulüne uygun şekilde açılmış ve kabul edilebilir olup 
922 ADUT md. 94 § 1, GMUT md. 122 § 1.
923 Ule, DJT-Gutachten, s. 71.
924 Adalet Divanı, Slg. 2001, I-7335, 7409; Slg. 2001, I-8499.
925 GMUT md. 134 § 4.
926 Genel Mahkeme, 12.1.1995 tarihli karar, Rs. T-85/94 (Eugénio Branco Ld. ./. Komisyon), Slg. 1995, II-45, Rn. 22.
927 Genel Mahkeme, Slg. 1997, II-2125, 2133, Rn. 20 vd.
928 Genel Savcı Mischo’ya göre, davacının savı için gerçeklik karinesi geçerli değildir. Bunun için bkz. Adalet 
Divanı, Slg. 2001, II-5646, 5649 Rn. 16.
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olmadığını ve davacının taleplerinin haklı görünüp görünmediğini incelemeye yü-
kümlüdür. Bu nedenle, çekişmeli yargılamada ilk önce davanın kabul edilebilirliği 
re’sen incelenir929. Gıyap kararının verilmesi davanın usule uygun olmasını gerek-
li kılar. Davanın maddi vakıalar bakımından haklılığına gelince, dava dilekçesinde 
izah edilen dava nedenlerine karşı hangi itirazların mevcut olabileceğini bulmak 
yargılama makamının sorumluluğundadır930. Usul tüzükleri, bunun için delil incele-
mesinin yapılması imkânını açıkça öngörmektedir931. Fakat usul tüzüklerinin lafzın-
dan, ispat bakımından çekişmeli yargılamada söz konusu olandan daha hafi f koşullar 
aranabileceği çıkarılabilir. Böylece yargılama makamı, kural olarak dosya içeriği 
kapsamında seri bir inceleme yapılmakta sınırlanabilir ve maddi olayın re’sen iza-
hına girişmeye gerek duymayabilir932. Bu şekilde Adalet Divanı, örneğin davacının 
taleplerinin ön yargılamada çekişmeli olmamasını ve evrakların davanın haklılığını 
şüpheye koyabilecek bir şey içermemesini yeterli kabul etmiştir933. Eğer dava caiz 
olur ve gerektiğinde bir delil incelemesinden sonra haklı olduğu anlaşılırsa, davalıya 
karşı gıyap kararı verilir. Diğer durumda dava, gerçek olmayan gıyap kararıyla red-
dedilir. Adalet Divanı, gıyap kararının verilmesinden önce genel savcıyı dinlemek 
zorundadır. Uygulamada rutin olarak şekli mütalaaların alınmasıyla yetinilmekte-
dir934.

Gıyap kararı, nihai bir karardır ve usul tüzükleri hükümleri935 gereğince icra edi-
lebilir. Ancak icra, davalı tarafından yapılan bir itirazın karara bağlanmasına kadar 
durdurulabilir. Yargılama makamı, bunun yerine icrayı bir teminatın sunulmasına 
bağlı kılabilir. Teminatın yüksekliği ve türü, ilgili koşulların ölçüsüne göre belirlenir. 
Hangi önlemlerin seçileceği yetkili yargılama makamının takdirindedir.

4. Kanun Yoluna Başvurma
Davalı, gıyap kararına karşı tebliğden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir936. Da-

valı tarafta yer alan müdahillerin kendilerine ait itiraz hakkı yoktur. Dava dilekçesi-
ne ilişkin içerik ve şekilsel koşullar, itiraz dilekçesine uygun şekilde tatbik edilir937. 
Gıyap kararını veren yargılama makamı itirazı inceler. Karşı tarafa görüşlerini yazılı 
şekilde sunma fırsatı verilir. Öteki layihaların sunulması ise açıkça öngörülmemek-
tedir. Ancak diğer yargılamaya katılanlara da dava arkadaşları veya müdahiller gibi 
yazılı görüş sunma imkânının tanınması gerekir. İtiraz usulünün diğer süreci, normal 
direkt davanınkine benzer kurallara göre belirlenir. Fakat tarafl ar, artık davacı ve 
davalı olarak değil, itiraz sahibi ve muhatabı olarak adlandırılır938. Özellikle usul 
929 Adalet Divanı, Slg. 1996, I-2019, 2039 vd.; Kirschner/Klüpfel, Rn. 144.
930 Genel Savcı Mischo, agk. 5649, Rn. 17.
931 ADUT md. 94 § 2, GMUT md. 122 § 2.
932 Genel Savcı Saggio, Adalet Divanı, Slg. 2000, I-9518, 9523, Rn. 20.
933 Adalet Divanı, Slg. 2001, I-8499, 8530, Rn. 38.
934 Örneğin Adalet Divanı, Slg. 2001, I-8499.
935 ADUT md. 94 § 3, GMUT md. 122 § 3.
936 ADUT md. 94. § 4, GMUT md. 122 § 4.
937 Krş. Adalet Divanı, Slg. 2001, I-6699.
938 Örneğin krş. Genel Mahkeme, Slg. 1995, II-2993, 2995.
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tüzükleri hükümleri939 gereğince gecikmiş savunmaların düşmesine dikkat edilmeli-
dir. Hak kaybı, geciken davalıya daha önce davaya cevapta belirtebileceği savunma 
araçlarını ileri sürmesinden alıkoyar940. Buna karşılık hak düşürücü kurallar, itiraz 
sahibinin daha sonra ortaya çıkan durumlara dayandığı ölçüde müdahale etmez941. 
İtiraz, bir hüküm kararıyla sonuçlandırılır. Karar, gıyap kararının nüshasıyla birleş-
tirilir. Bu karara bir itiraz mümkün değildir. Gıyap kararı kaldırıldığı ölçüde itirazı 
sonuca bağlayan karar onun yerine geçer. Buna karşılık itiraz reddedilirse, gıyap 
kararı, etkisini verildiği tarihten itibaren muhafaza eder.

Kaybeden taraf, Genel Mahkemenin genel gıyap kararına gereken itirazı hükme 
bağlayan kararına karşı temyize başvurabilir.

II. Yargılamada Özel Durumlar
A.  Dava Değişikliği
Avrupa Birliği yargılama hukukunda dava değişikliği, taleplerin ve dava neden-

lerinin değiştirilmesi veya tarafl arın değişmesi suretiyle gerçekleşir942. Bu bakım-
dan bir dava değişikliği ancak taleplerin, dava nedenlerinin veya tarafl arın tamamen 
veya kısmen değiştirildiğinde veya ilaveten davaya getirildiğinde söz konusu olur943. 
Buna karşılık, taleplerin veya dava nedenlerinin düşürülmesi veya sınırlanması, da-
vacı tarafındaki müdahillerden ayrılma veya davalı tarafındaki bazı müdahillere kar-
şı davadan vazgeçilmesi gibi durumlar, dava değişikliği olmayıp, davanın kısmi geri 
alınması olarak değerlendirilir.

Usul tüzüklerinde944 sadece dava nedenlerinin değiştirilmesi açıkça düzenlenmiştir945.

Taraf değişikliği, şu ana kadar sadece küllî yüklenme durumu için kabul edilmiş-
tir. Dava tarafl arının değişmesine dayanak oluşturan külli yüklenme durumu, hem 
davacı tarafta hem de davalı tarafta söz konusu olabilir. Buna karşılık, örneğin bir 
tazminat davasında davasını ilk önce sadece Komisyona yönelen olan davacının ce-
vaba cevapta (replik) Konseyi de davaya dahil etmek istemesi caiz görülmez. Bir 
tarafın diğer bir taraf için hukuki ihtilafa dahil olması açıkça düzenlenmemiştir. An-
cak böyle bir durumda temyize ilişkin hükümler kıyasen uygulanabilir ve böylece 
davaya katılan taraf hukuki ihtilafı dahil olduğu andaki durumunda kabul etmek 
zorunda kalır (ADUT md. 116 § 2)946.

Avrupa Birliği yargılama hukukunda, kural olarak tasarruf ilkesi geçerli olmasına 
939 ADUT md. 42 § 2, GMUT md. 48 § 2
940 Adalet Divanı, Slg. 1995, II-2993, Rn. 9.
941 Krş. Adalet Divanı, Slg. 2001, 6699.
942 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 23 Rn. 33.
943 Bkz. Genel Mahkeme, Rs. T-131/03 (Gerolsteiner Brunnen), Slg. 2004, II-3019; Rs. T-94/02 (Boss), Slg. 
2004, II-813.
944 ADUT 42. maddesinin § 2 ve GMUT 48. maddesinin § 2.
945 Bkz. Genel Savcı Stix-Hackl, Rs. C-146/99 (İtalya/Komisyon), Slg. 2001, I-9157, Rn. 11. 
946 Genel Mahkeme, Rs. T-131/03 (Gerolsteiner Brunnen), Slg. 2004, II-3019, Rn. 9.
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karşın, dava değişikliği yalnızca istisnai durumlarda mümkündür. Bununla birlikte, bu 
istisnai durumlarda dava değişikliğinin kabulü diğer tarafl arın rızasına bağlı değildir.

Davacı, dava dilekçesinde kural olarak taleplerini, dava nedenlerini ve ihtilaf 
konusunu tanımlamak zorundadır. Dava nedenlerinin sonradan değiştirilmesi, ancak 
yeni iddia araçlarının yargılamanın ileri aşamasınında ortaya çıkan nedenlere dayan-
ması halinde kabul edilebilir947. Buna karşılık, dava dilekçesinde ileri sürülen dava 
nedenleri sonradan genişletilebilir ve yeni argümanlara dayandırılabilir. Yeni dava 
nedenlerinin usulsüz şekilde getirilmesi ile mevcut dava nedenlerinin caiz şekilde 
genişletilmesi arasındaki sınırlandırma bazen zor olabilmektedir948.

İlk defa yargılamanın işleyişi sırasında ortaya çıkan hususlar, davacının dava aç-
masından önce haberdar olamadığı vakıa veya delil araçlarıdır. Örneğin, davacının 
ilk defa davaya cevap suretiyle öğrenmiş olduğu ve haberdar olmak için başka bir 
imkânın bulunmadığı vakıa ve belgeler bu kapsamda değerlendirilir. Buna karşılık, 
bir belgenin davaya cevabın eki olarak sunulması ve böylece onun varlığının bilin-
mesi durumunda, davacının cevaba cevapta (replik) yeni iddia araçlarını dayandıra-
bileceği yeni bir vakıa değildir.

Taleplerin değiştirilmesi kural olarak caiz değildir949. Dava dilekçesinde ileri 
sürülen talepler sonradan ne genişletilebilir ne de diğer taleplerle tamamlanabilir. 
Ancak çok istisnai durumlarda taleplerin değiştirilmesine müsaade edilebilir950. Bu 
durumlar için dava talebinin değiştirilmesinin caiz olacağı koşullar oluşturulmuştur. 
Buna göre, dava katılan tüm kişilerin talep değişikliğine onay vermeli veya mah-
kemenin değişikliği amaca uygun görüp kabul etmelidir. Dava talebinin değişikliği 
adil, usul yönünden ekonomik ve nihai bir yargılama sonuçlandırılmasına götürmesi 
halinde amaca uygundur951.

Dava taleplerinin değiştirilmesi bakımından Adalet Divanı, özellikle antlaşmayı 
ihlal davalarında çok katıdır952. Tazminat davalarında ise uygulama daha esnektir. 
Burada talep edilen tutar bu surette yükselse dahi, taleplerin sonradan belirginleş-
tirilmesine müsaade edilebilir, yeter ki davanın açıldığı anda zarar çok açık biçimde 
belirlenememiş olsun veya ilk defa bir ara karar zararın hesaplanması için gerekli hü-
kümleri içersin. Taleplerin formülasyonundaki açık hataların sonradan düzeltilmesi de 
caizdir953.

947 ADUT md. 42 § 2, GMUT md. 48 § 2. EuGH, Rs. C-449/99 P (Avrupa Yatırım Bankası ./. Hautern), Slg. 
2001, I-6733, Rn. 88; Kirschner/Klüpfel, Rn. 103.
948 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 23 Rn. 35.
949 Adalet Divanı, Rs. 232/78 (Schaffl eisch), Slg. 1979, 2729, Rn. 3; Rs. C-256/98 (Komisyon/Fransa), Slg. 
2000, I-2487, Rn. 30.
950 Genel Mahkeme, Rs. T-2/99 (T. Port), Slg. 2001, II-2093, Rn. 36.
951 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 192.
952 Adalet Divanı, 12.7.1988 tarihli karar, Rs. 377/88 (Avrupa Parlamentosu ./. Konsey), Slg. 1988, 4017, Rn. 
8; 1.4.1993 tarihli karar, Rs. C-25/91 (Pesqueras Echebastar SA ./. Komisyon), Slg. 1993, I-1719, Rn. 11.
953 Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 23 Rn. 37.
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Bir iptal davasında ileri sürülen taleplerin değiştirilmesi ancak, itiraz edilen işlemin 
yargılama sürecinde diğer bir işlemle değiştirildiğinde istisnai olarak usul ekonomisi 
nedenleriyle kabul edilebilir. Fakat bu, personel davalarında olduğu gibi, dava açılma-
sından önce bir ön başvurunun yapılması ve bunun eski işlemin yerine geçen işleme 
ilişkin olarak henüz tamamlanmamış olması halinde geçerli değildir.

Hareketsizlik davalarında, görülmekte olan yargılama sırasında dava edilen or-
ganın hareketsizliğinin bir hukukî işlemin çıkarılmasıyla sona ermesi durumlarıy-
la sıklıkla karşılaşılmaktadır. Burada Adalet Divanının yürürlükten kalkan AKÇT 
Antlaşmasına ilişkin içtihatları, aynı yargılama çerçevesinde daha sonra çıkarılan 
işlemin iptalini dava değiştirilmesi yoluyla kabul etmekteydi. AKÇT Antlaşması 
çerçevesinde bu, dava türünün değişmesi teşkil etmemekteydi. Çünkü AKÇTA 35 
(3). maddesine göre hareketsizlik davası, zımnî ret kararına karşı iptal davası ola-
rak düzenlenmişti. Buna karşılık, ABİ Antlaşması alanındaki içtihat, hareketsizlik 
davasından iptal davasına geçişi hiçbir durumda kabul etmemektedir. Daha ziyade 
hareketsizlik davası, bu durumda halledilmiş olarak görülmektedir.

B. Dava Yığılması
Bir davada iki taraf bulunmakla beraber, aynı davada birden çok alacaklar birle-

şebileceği gibi birden çok kişi de aynı tarafta yer alabilir. Bu duruma dava yığılması 
denir. Birincisinde objektif davaların yığılması, ikincisinde ise sübjektif davaların 
yığılması durumu söz konusu olur954.

1. Objektif Dava Yığılması
Objektif dava yığılması Avrupa Birliği yargılama hukukunda açıkça öngörülme-

miştir. Bununla beraber, bir davada davacının davalıya karşı birden çok talebi sun-
masına engel bir durum yoktur. Avrupa Birliği yargılama hukukunda, üye devletlerin 
yargılama hukuklarında olduğu gibi, birden çok talep bir davada izlenebilir. Bu imkân, 
aynen irtibatlı davaların birleştirilmesinde olduğu gibi, hem usul ekonomisine hizmet 
eder, hem de maddi olarak bağlantılı olan davalarda çelişkili kararların verilmesini 
önler. Dava talepleri olarak neyin anlaşılması gerekeceği davanın amacına göre belir-
lenir. Bu nedenle, davacının dava dilekçesini sadece birden çok dava nedenine, yani 
değişik hukukî argümanlara ve değişik maddi gerekçelendirmeye dayandırdığında 
(yetkisizlik, şekil kurallarına aykırılık) bir dava yığılması durumu oluşmaz. 

Davaların yığılmasının değişik grupları arasında ayrım yapmak gerekir. Kümülâtif/
toplu dava yığılmasında davacı, birden çok hukukî işlemin iptali, Avrupa Birliği huku-
kunun bir üye devlet tarafından defalarca ihlal edildiğinin tespiti veya iptal talebiyle 
birlikte tazminata hükmedilmesi gibi955 değişik talepleri yan yana birlikte yöneltir.

İhtimali veya koşullu dava yığılmasında, asıl talebin kabul edilebilir veya haklı 
olmadığı durumu için ek olarak diğer bir talep daha yöneltilir. Örneğin davalı organ 

954 Sübjektif ve objektif dava yığılmasının kombinasyonu da mümkündür. Krş. Genel Mahkeme, 12.7.20011 
tarihli karar, Rs. T-204/99 (Olli Mattila ./. Konsey ve Komisyon), Slg. 2001, II-2265.
955 Adalet Divanı, Slg. 1985, 2133.
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tarafından yazılı olarak oyalanmış olan davacının açtığı bir hareketsizlik davasında 
bu yazının mahkeme tarafından ABİA 265 (2). maddesi anlamında görüş olarak de-
ğerlendirilmesi ihtimali için ek olarak onun iptalini talep edebilir956. Asıl talep bir 
hukukî işlemin geçersizliğinin veya yokluğunun saptanmasına da yöneltilebilirken, 
ek taleple aynı işlemin iptali istenir957. Buna karşılık, ikinci talebin yalnızca asıl ta-
lebin bir eksiğini oluşturması dava yığılması değildir. Örneğin, asıl talep bir kararın 
tüm olarak iptaline, yan talep ise onun kısmen iptaline yöneltilmesidir958.

İhtimali dava yığılmasının özel bir şekli, birbiri üstüne kurulan değişik talep-
lerin ileri sürüldüğü terditli (basamaklı) davadır. Ek dava talebi, burada yalnızca 
mahkemenin daha önce sunulan talebe cevaz vermesi durumu için getirilir. Bu şe-
kilde örneğin bir hukukî işlemin iptali, iptal talebinin kabul edilmesi durumu için bir 
tazminat talebiyle bağlanabilir. Hem iptale hem de tazminata yöneltilen bir davada 
terditli bir davanın veya kümeli bir dava yığılması durumunun bulunup bulunmadığı 
dava dilekçesinin yorumundan anlaşılır959.

Dava yığılmasının hangi koşullar altında kabul edilebilir olduğu usul tüzüklerin-
de açıkça düzenlenmemiştir. Ancak tüm dava taleplerinin her halükârda aynı dava-
lıya yönelik olması ve aynı yargılama makamının yetkili olması gerekir960. Mevcut 
hukukî duruma göre, Adalet Divanı ve Genel Mahkeme arasındaki yetki dağılımı 
kural olarak davacının kişiliğine göre belirlendiğinden bu bakımdan herhangi bir so-
run çıkmaz. Değişik dava taleplerinde aynı dava türünün söz konusu olması gerekli 
değildir961. Bazı genel savcıların görüşüne göre ise, değişik dava talepleri arasında, 
ortak bir dava çerçevesinde ele alınmalarını haklı kılacak bir bağlantının bulunması 
gerekir962. Avrupa Birliği mahkemeleri, şu ana kadar bu konuya ilişkin herhangi bir 
içtihat oluşturmamışlardır963.

Dava yığılması bazı durumlarda yasaklanabilir. Örneğin, yürürlükten kalkan 
AKÇTA 34 (2). maddesi gereğince bir Komisyon kararının veya tavsiyesinin iptali-
ne ilişkin dava, bunlardan kaynaklanan zararın tazmini için açılan davayla birleşti-
rilememekteydi. Aksine tazminat davası, ancak ilgili tasarrufun bir mahkeme kara-
rıyla hükümsüz kılınması ve Komisyonun zararı makul bir sürede tazmin etmemesi 
halinde mümkün olabilmekteydi964.
956 Genel Mahkeme, 3.6.1999 tarihli karar, Rs. T-17/96 (Télévision française 1 SA (TF1) ./. Avrupa Komisyonu), 
Slg. 1999, II-1757, 1766, 1793, 2001, I-5603.
957 Bkz. Genel Mahkeme, 1997, II-1739, 1758.
958 Örneğin bkz. Genel Mahkeme, 28.3.2001 tarihli karar, Rs. T-144/99 (Institut der beim Europäischen 
Patentamt zugelassenen Vertreter ./. Avrupa Komisyonu), Slg. 2001, II-1087.
959 Bkz. Adalet Divanı, 2000, I-8855, 8906, Rn. 28 (Italya ve Sardunya Hatları ./. Komisyon).
960 Ottaviano, s. 112.
961 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 23 Rn. 27.
962 Genel savcı Fennelly Adalet Divanı, 2000, II-8855 (Italien und Sardegna Lines/Kommission), 8866, 
Rn. 17 . Ayrıca krş. Genel Savcı Ruiz Jarabo Adalet Divanı, 10.7.2001 tarihli karar, Rs. C-315/99 P (Ismeri 
Europa Srl ./. Sayıştay), Slg. 2001, I-5281, Rn. 33.
963 Bkz. Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 23.
964 Genel Mahkeme, 27.6.1991 tarihli karar, Rs. T-120/89 (Stahlwerke Peine Salzgitter AG ./. Komisyon), Slg. 
1991, II-279, 386.
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Eğer bir davayla birden çok amaç güdülürse; yetkili mahkeme, ileri sürülen tüm 
dava taleplerini ortak müzakere eder ve karara bağlar. Bununla beraber, usulî olarak 
kabul edilemez olan talepler daha önceden reddedilebilir965. Ortak bir davada yö-
neltilen taleplerin mahkemece ayrıştırılması, ulusal hukuktan farklı olarak Avrupa 
Birliği hukuku usul kurallarında öngörülmemektedir.

 2. Sübjektif Dava Yığılması
Sübjektif dava yığılması966, bir hukukî ihtilafın davacı veya davalı tarafında bir-

den çok kişinin bulunmasını ifade eder967. Sübjektif dava yığılması, dava kooperatifi , 
şirketi veya tarafl arın çokluğu olarak da ifade edilir. Burada esasen bir dava arkadaş-
lığı durumu söz konusudur. Bundan dolayı, aşağıdaki açıklamalarda dava arkadaşlı-
ğı kavramı kullanılacaktır.

Yargılama hukukunda ortak dava açılmasının kabul edilmesinin amacı, birden 
fazla iddianın zaman, emek ve masraf bakımından israfa meydan vermeden bir arada 
incelenmesini ve hükme bağlanmasını sağlamaktır. Ortak davacılık gerçekte bir kaç 
davanın toplanmasından oluşur968.

Dava arkadaşlığı değişik şekillerde ortaya çıkabilir: Maddî hukuk gereğince or-
taya çıkan iştirak durumu nedeniyle oluşan dava arkadaşlığına gerçek maddî dava 
arkadaşlığı denir. Maddi dava arkadaşlığı, davacılar veya davalılar arasında bir 
hakkın veya borcun ortak olması, yani davacıların veya davalıların davanın konu-
su bakımından iştirak halinde bir hakka sahip olmaları veya mükellefi yet altında 
bulunmaları ya da müşterek bir işlemle lehlerine bir hakkın taahhüt edilmiş olması 
veya kendilerinin bu suretle taahhüt altına girmiş olmaları suretiyle meydana gelir. 
Hak ve mükellefi yet, sağlar arasındaki bir muameleden çıkacağı gibi ölüme bağlı 
bir tasarruftan da doğabilir; bir haksız fi ilden de kaynaklanabilir. Kısacası tüm bu 
hallerde, çekişmeli şey üzerinde arkadaşlığı doğuran olaya bir iştirak söz konusudur. 
İşte dava arkadaşlığı bu iştirake istinat etmektedir. Hakka dayanak oluşturan sebebin 
her arkadaş için aynı olması veya aynı neviden olması şart değildir: Bir mal üzerin-
de iki kişi arasında ortaya çıkan iştirak durumu meselâ biri sözleşmeden ve öbürü 
mirastan doğmuş olabilir. Yine dava arkadaşlarının mesuliyeti de çeşitli ve müstakil 
sebeplerden çıkmış olabilir969.

Dava arkadaşlığında ihtilafa ilişkin bir hukukî birliktelik söz konusudur.  Bir da-
vada birden çok davacı bulunmakta ise aktif dava arkadaşlığından, birden çok davalı 
var ise pasif dava arkadaşlığından söz edilir970.

965 Bkz. Adalet Divanı, 2000, I-8855, 8906, Rn. 28 (Italien und Sardegna Lines ./. Komisyon).
966 Dolayısıyla dava kooperatifi , şirketi, tarafl arın çokluğu (Streitgenossenschaft, litisconsortium, pluralité des 
parties) olarak da ifade edilir.
967 Sungurtekin Özkan, s. 214.
968 Ansay, s. 130.
969 Ansay, s. 130.
970 Ansay, s. 129-130; Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 579 vd.
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Bir davada davacı veya davalı tarafında oluşan dava arkadaşlığı kanun gereği 
zorunlu olarak ortaya çıkarsa zorunlu dava arkadaşlığından, böyle bir zorunluluk 
olmadan gerçekleşirse ihtiyari dava arkadaşlığından bahsedilir.

Yine, bir davada davacı veya davalı tarafında oluşan dava arkadaşlığı dava açıl-
masıyla birlikte ortaya çıkmışsa başlangıçta oluşan dava arkadaşlığından, daha sonra 
başka kişilerin de asıl taraf olarak davaya dahil olduklarında veya davaların birleş-
tirilmesi veyahut üçüncü kişi itirazı sonucunda ortaya çıkan dava arkadaşlığında ise 
sonradan oluşan dava arkadaşlığından bahsedilir.

Avrupa Birliği mahkemeleri önünde kural olarak davacı (aktif) veya davalı (pa-
sif) olarak birden çok kişinin yargılamaya katılması mümkündür. Dava arkadaşlığı 
müessesi, ilk önce Avrupa Birliği yargılama hukukunda açıkça öngörülmemişti. An-
cak usul hukukunun bu müessesi, hukukî boşluğa rağmen Avrupa Birliği yargısında 
çok önceden genel kabul görmüş ve daha sonra da 22 Aralık 1994 tarihli bir Kon-
sey Kararıyla getirilen değişiklikle Avrupa Birliği yargılama hukukunun kapsamına 
alınmıştır. Öyle ki ABADS 21. maddesi, “kendisine dava açılan taraf veya tarafl a-
rın” ifadesiyle bir davanın birden çok kişiye karşı açılmasına cevaz vermektedir. 
Bununla, pasif dava arkadaşlığı kastedilmektedir. Aktif dava arkadaşlığı ise davacı 
tarafında birden çok kişinin katılımıyla ortaya çıkar. Ayrıca bir dava arkadaşlığı, bir-
biriyle bağlantıda bulunan ve aynı konuya ilişkin birden çok davanın birleştirilmesi 
suretiyle de çıkabilir971. Böyle bir birleştirme örneğin davalardan biri halledilmiş 
olduğunda her zaman tekrar kaldırılabilir.

Usul tüzüklerinde ve içtihatlarda, ihtiyari (alelade) ve zorunlu dava arkadaşlığı 
arasında ayrım yapılmamaktadır. Ancak bu ayrım, niteliği gereği Avrupa Birliği yar-
gılama hukukunda da söz konusudur. 

Zorunlu dava arkadaşlığı çok nadir olarak ortaya çıkar. Bu türden bir dava arka-
daşlığı, hukukî ihtilafın Avrupa Birliği hukukunun maddi ve usulü normları nede-
niyle ancak birden çok davacı tarafından veya birden çok davalıya karşı ortaklaşa 
yürütülebildiğinde oluşur972. Birden çok kişiye karşı dava açılması, özellikle Konsey 
ve Parlamento tarafından ortaklaşa çıkarılan bir hukukî tasarrufun iptali istendiğinde 
söz konusu olur973. Burada, davanın her iki organa birden yöneltilmesi ve maddi ola-
yın ortak karara bağlanması gerekmektedir. Asıl yargılamanın tüm tarafl arına karşı 
yöneltilmesi gereken üçüncü kişi itiraz davasında da zorunlu bir dava arkadaşlığı 
durumu vardır974.

971 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 197.
972 Ottaviano, s. 118. Krş. Kuru/Arslan/Yılmaz, s 580 vd.
973 Bkz. örneğin Adalet Divanı, 2001, I-7079 (Biotechnologierichtlinie). Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/
Gellermann, § 22 Rn. 13.
974 ADUT md. 97 § 1 II, GMUT md. 123 § 1 II.
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Uygulamada sıklıkla ihtiyari dava arkadaşlığı durumlarına rastlanmaktadır. Eğer 
ortak bir duruşma yapılarak karar verilmesi gerekli olmamamakla birlikte amaca uy-
gun gözükmekte ise; davacılar, aktif dava arkadaşları olarak, ortak dava veya paralel 
şekilde yürüyen ayrı davalar açmayı isteyip istemedikleri konusunda karar verirler. 
Yine, maddi olarak bağlantılı davaların birden çok rakibe karşı ayrı ayrı açılması 
veya ortak bir dava açılması dava açan taraf veya tarafl arın takdirinde bulunur975. 
Sadece bir dava dilekçesi sunulduğunda da aslında birden çok hukukî ihtilaf söz ko-
nusudur. Hukukî ihtilafl ar ortak bir davayla bir araya getirilmektedir. Fakat hukuki 
ihtilafl arın her dava arkadaşı için çıkış noktası farklı olabilmektedir.

Dava arkadaşlığının koşulları ve sonuçları, usul tüzüklerinde açıkça düzenlen-
memiştir. Uygulamada dava arkadaşlığının koşulları konusunda esasen sorun çık-
mamaktadır. Aktif dava arkadaşlığında, genelde esas itibariyle ortak bir maddi olaya 
dayanan benzer taleplerin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Örneğin, birden çok 
teşebbüse yönelik bir kartel soruşturması başlatan kararın976 veya birden çok teşeb-
büsü ilgilendiren bir anti damping tüzüğünün977 iptali veya aynı maddi olay kaynak-
lı tazminat davaları978 gibi. Pasif dava arkadaşlığı, sıklıkla ve özellikle sorumluluk 
davalarında ortaya çıkar979. İptal davasında da eş zamanlı olarak birden çok organ, 
kurum veya diğer hizmet birimi dava edilebilir980. Fakat dava, itiraz edilen işlemin 
organ, kurum veya diğer hizmet birimlerinden sadece birisi tarafından yanılmış ol-
duğunda diğerlerine karşı usulsüz olup reddini gerektirir981.

Dava arkadaşlarının davaları için mutlaka aynı yargılama makamının yetkili ol-
ması gerekir. Örneğin iptal ve hareketsizlik davaları gerek üye devletler, gerek Avrupa 
Birliği’nin organ, kurum ve diğer hizmet birimleri ve gerekse de gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından açılabilir. Fakat gerçek ve tüzel kişilerin üye devletler veya Avrupa Birliği 
organ, kurum ve diğer hizmet birimleri ile ortak dava açması mümkün değildir. Çünkü 
gerçek ve tüzel kişilerce açılan davalara Genel Mahkeme bakarken, üye devletlerin ve 
Avrupa Birliği organlarının davaları kural Adalet Divanında görülür982.

975 Örneğin Adalet Divanı, Rs. T-204/99 (Olli Mattila ./. Konsey ve Komisyon), Slg. 2001, II-2265.
976 Örneğin Genel Mahkeme, 10.3.1995 tarihli karar, Rs. T-395/94 R (Atlantic Container Line e.a./
Komisyon), Slg.1995, II-595.
977 Örneğin Adalet Divanı, 27.6.91 tarihli karar, Rs. C-49/88 (Al-Jubail Fertilizer Company (Samad), Saudi 
Arabian Fertilizer Company (Safco) ./. Konsey), Slg. 1991, I-3187.
978 Örneğin Genel Mahkeme, 24.9.1998 tarihli karar, Rs. T-112/95 (Peter Dethlefs u.a./. Konsey ve 
Komisyon), Slg. 1998, II-3819.
979 Örneğin Genel Mahkeme, 22.2.2001 tarihli karar, Rs. T-209/00 (Frank Lamberts ./. Avrupa Denetçisi ve 
Avrupa Parlamentosu), Slg. 2001, II-765.
980 Örneğin Genel Mahkeme, 12.7.2001 tarihli karar, Rs. T-204/99 (Olli Mattila ./. Konsey ve Komisyon), Slg. 
2001, II-2265.
981 Adalet Divanı, 11.3.1987 tarihli karar, Rs. 121/86 (Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon 
Viomichanikon kai Naftiliakon AE ve diğerleri ./. Konsey ve Komisyon), Slg.1987, 1186, 1191.  
982 Fakat bir bireyin davası bir üye devlet tarafından açılan davayla bağlantısı her ikisinin (örneğin ABADS 
47. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Genel Mahkemenin Adalet Divanına göndermesinden veya ilk derece 
mercii kararına karşı temyize gidilmesinden sonra) Adalet Divanında derdest olduğunda düşünebilir.
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Ortak davanın, dava arkadaşlarının yargılamadaki konumlarına etkisi tam olarak 
açıklığa kavuşturulamamıştır983. Davalar yeknesak bir karar için birleştirilmektedir. 
Fakat kabul edilebilirlik ve haklılık koşulunun her dava için ayrı ayrı incelenmesi 
gereklidir. Bu bakımdan davalar içeriksel özerkliklerini muhafaza ederler984. İhtiyari 
dava arkadaşlarının davada birlikte hareket etmeleri sadece biçimsel açıdandır. Dava 
arkadaşlarının davaları esas bakımından birbirinden ayrıdır. Yani dava arkadaşları, 
davacı veya davalı olarak bağımsız şekilde dava hakkına sahiptirler. Bundan dolayı, 
usuli hakları birbirinden bağımsız olarak kullanabilirler985. İhtiyari dava arkadaşlı-
ğında her dava arkadaşı duruşmaya çağrılır. Yargılama süreleri dava arkadaşları için 
ayrı ayrı işler986. Her dava arkadaşının usulü işlemleri kural olarak sadece kendisini 
bağlar, diğer dava arkadaşlarının lehine veya aleyhine sonuç doğurmaz. Fakat ak-
tif dava arkadaşları, en önemli usulî işlemleri (özellikle dava açılması vb.) birlikte 
yaparlar. Böylece davaları yeknesak bir vakıa sunumuna ve aynı dava sebeplerine 
dayanır. Bu durumda dava şartlarının tüm dava arkadaşları için ne oranda ayrı ayrı 
inceleneceği tartışmaya ve yoruma açıktır. Adalet Divanı, CIRFS kararında987, bir-
den çok dava arkadaşından birisinin dava yetkisini saptamakla yetinmiş ve itiraz edi-
len işlemden diğer davacıların da doğrudan ve bireysel etkilenmiş olup olmadığına 
bakmamıştır988. CIRFS davasında, sübvanse edilen teşebbüsün potansiyel rakipleri 
ve onların dahil olduğu federasyonlar tarafından Komisyonun sübvansiyon soruş-
turmasını açmayı reddettiği bir işlemine itiraz edilmişti. Bu işlem, davacıya değil, 
sübvansiyon vermek isteyen üye devlete yöneltilmişti. Böyle bir işlemin mahkeme 
kararıyla kaldırılması genel etki (erga omnes) doğurmuş ve itiraz edilen işlemi yal-
nızca dava arkadaşları için değil, yargılamaya katılmamış olan üçüncü kişiler kar-
şısında da gidermişti. Farklı bir durum, itiraz edilen işlemin somut kararlar demeti 
teşkil etmesi halinde oluşmaktadır. Böyle durumlar, sıklıkla, birden çok teşebbüsün 
rekabet ihlallerini saptayan ve para cezası yaptırımına tabi tutan Komisyon kararla-
rında söz konusu olmaktadır. Burada her davacı, kendisini etkilediği ölçüde hukukî 
işlemin ortadan kaldırılmasını sağlayabilir989. Bu yüzden, böyle bir durumda, esasa 
ilişkin iddiaların incelenebilmesinden önce dava koşullarının her davacı için ayrıca 
saptanması gerekir.

Buna karşılık pasif dava arkadaşlığı içindeki davalılar, özellikle Avrupa Birliği 
organları söz konusu olduğunda, genelde ayrı layiha sunarlar. Bu durumda savunma 
araçları ve maddi olay açıklamaları ayrı ayrı değerlendirilir. Pasif dava arkadaşlı-

983 Türk yargılama hukuku için krş. Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 591 vd.
984 Adalet Divanı, Rs. C-280-282/99 P (Moccia Irme), Slg. 2001, I-4717, Rn. 66.
985 Sungurtekin Özkan, s. 215.
986 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 199.
987 Adalet Divanı, 24.3.1993 tarihli karar, Rs. C-313/90 (Comité international de la rayonne et de fi bres 
synthétiques (CIRFS) ve diğerleri. ./. Komisyon), Slg. 1993, 1125.
988 Genel Mahkeme, bu içtihadı birçok olayda uygulamıştır. Örneğin bkz. Genel Mahkeme, 2.10.2001 tarihli 
karar, verb. Rs. T-222/ 99,T-327/99 und T-329/99 (Jean-Claude Martinez, Charles de Gaulle, Front national, 
Emma Bonino u.a. ./. Avrupa Parlamentosu), Slg. 2001, II-2823, 2866.
989 Örneğin krş. Adalet Divanı, 1999, I-5363 (Komisyon ./. AssiDomän).
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ğında, bir dava arkadaşının yargılamaya katılmamasının nasıl bir etki doğuracağına 
ilişkin başka bir soru ortaya çıkmaktadır. İhtiyari bir dava arkadaşlığı söz konusu ise, 
yargılamaya katılmayan dava arkadaşının diğer dava arkadaşı veya dava arkadaşları 
tarafından temsil edilmediği kabul edilir. Böylece onun karşısında bir gıyap kararı-
nın verilmesi mümkündür990.

Yine, ihtiyari dava arkadaşlarından birine karşı davanın reddedilmesi mümkün-
dür991. Bunun için, söz konusu dava arkadaşını ilgilendirdiği ölçüde davanın usulsüz 
ve haksız olduğunun yargılama sürecinde anlaşılması gerekir992. Benzer durum, bir 
dava arkadaşının davasının reddedilmeye uygun olması halinde aktif dava arkadaş-
lığı için geçerlidir. Her iki durumda kısmi karar (hüküm) veya özellikle usule uygun 
olmayan durumlarda usulî karar ile hükme bağlanır. Böyle bir kısmi karar, dava 
arkadaşlığının bu şekilde usulsüz olduğunu ifade etmez. Diğer dava arkadaşları kar-
şısında hukukî kesinlik göstermez ve hukukî ihtilafı hükme bağlamaz. Yine, bir dava 
arkadaşının davayı geri alması, diğer dava arkadaşlarına tesir etmez. Nihayet her ih-
tiyari dava arkadaşı, Genel Mahkeme önündeki yargılamalarda diğerinden bağımsız 
olarak Adalet Divanında temyize başvurabilir. Bu başvuru da diğer dava arkadaşla-
rın hukukî durumuna halel getirmez.

İhtiyari dava arkadaşlığında her dava arkadaşının davası diğerinden bağımsız ise 
de, tahkikat safhası ortaktır. Yani dava, bütün dava arkadaşlarının çağrıldığı ve hazır 
bulunduğu duruşmalarda incelenir. Esasen bu husus, ihtiyari dava arkadaşlığının ka-
bul görmesinin en önemli gereği ve nedenidir. Bir dava arkadaşının göstermiş oldu-
ğu deliller, buna açıkça karşı konulmazsa, diğer dava arkadaşları için de gösterilmiş 
sayılır. Bütün deliller birlikte incelenir ve değerlendirilir993.

Dava arkadaşlığının “kitlesel dava” müessesiyle karıştırılmaması gerekir. Burada 
davacı topluluğu, dava konularının bir bağlantısı yüzünden değil, davacıların dava-
lının aynı davranışı yüzünden zarar görmüş olduğu durumu nedeniyle ortaya çık-
maktadır994. Kitlesel davaların ve kolektif hak arama araçlarının getirilmesi öteden 
beri Avrupa Birliği düzeyinde sert şekilde tartışılmaktadır. Bununla ilgili olarak hem 
“AT Rekabet Hukukuna Aykırılıklardaki Tazminat Davaları”na ilişkin Beyaz Kitap 
hem de “Tüketiciler İçin Kolektif Hukuki Korunma Usulleri”ne ilişkin Yeşil Kitap 
yayımlanmıştır995. 

990 Adalet Divanı, 11.10.2001 tarihli karar, Rs. C-77/99 (Avrupa Komisyonu ./. Oder-Plan Architektur GmbH, 
NCC Deutsche Bau GmbH und Esbensen Consulting Engineers), Slg. 2001, I-7355 (Komisyon/Oder-Plan ve 
diğerleri.)
991 Kural olarak bütün ihtiyari dava arkadaşları için tek bir hüküm (karar) verilir.
992 Örneğin Genel Mahkeme, 22.2.2001 tarihli karar, Rs. T-209/00 (Frank Lamberts ./. Avrupa Denetçisi ve 
Avrupa Parlamentosu), Slg. 2001, II-765.
993 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 594.
994 Kitlesel olarak açılan davalar için bkz. Tamm, EuZW 2009, 439 (440).
995 KOM (2008) 165 endg.; KOM (2008) 789 endg.
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C. Davaların Birleştirilmesi
Sübjektif veya objektif dava yığılmasına benzer bir durum, davaların ortak yazılı 

veya sözlü yargılama veya karar için birleştirilmesiyle ortaya çıkar996. Davaların (yar-
gılamaların) birleştirilmesi durumu, sadece direkt davalarda değil, ön karar davası 
bakımından da söz konusu olabilir. Birleştirme her zaman gerçekleşebilir997. Birleştir-
menin koşulları, davanın aynı mercide derdest olması, aynı konuyu ilgilendirmesi ve 
birbiriyle bağlantılı olmasıdır. Ancak bununla, davaların teknik anlamda aynı konuya 
sahip olması gerektiği düşünülmez. Aksine, davalar arasında ortak bir duruşma yapıl-
masını ve karar verilmesini anlamlı gösteren bir bağlantının bulunması belirleyicidir. 
Böyle bir bağlantı, aynı hukukî işleme birden çok tarafça itiraz edildiğinde sıklıkla 
gerçekleşmiş olur. Aynı davacı tarafından birbirini izleyen veya paralel davranışlara 
karşı itiraz edildiğinde veya aynı maddi bağlamda gerek iptal davası gerekse hareket-
sizlik davası açıldığında da bağlantı bulunabilir. Aynı zarar verici davranışa dayanan 
tazminat davaları da birbiriyle birleştirilebilir. Ön karar davalarında birleştirme, bir 
ulusal mahkemenin birden çok paralel davada aynı soruyu sorduğunda veya benzer 
soruların değişik mahkemeler veya değişik üye devletlerden tarafından sorulduğunda 
haklı kılınabilir. Birleştirme, özellikle başvuruların aynı hukukî işlemin geçerliliğini 
ilgilendirdiğinde söz konusu olur. Davanın değişik dillerde görülmesi birleştirme için 
engel değildir. Davaların biri bir üye devlet tarafından ve diğeri ise gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından açıldığında bu davalar, ancak aynı yargılama makamında derdest ol-
maları halinde birleştirilebilir. Gerçek ve tüzel kişilerin davası, ABADS 54 (3). mad-
desi gereğince Genel Mahkemenin yetkisizlik kararı vererek dava dosyasını Adalet 
Divanına göndermesi veya kararına karşı bir temyiz başvurusu yapılması durumunda 
Adalet Divanı önünde derdest olabilir.

Davaların birleştirilmesine yargılamayı yapan makamın başkanı yetkilidir. Yar-
gılama makamı başkanı, katılanları ve gerektiğinde genel savcıyı dinledikten sonra 
karar verir veya kararı yargılama makamına bırakır. Birleştirme, birleştirilmiş da-
valardan çıkan tüm itirazların her birinin incelenmesinde dikkate alınır. Bu yüzden, 
birleşik davaların layihalarının tüm tarafl ara tebliğ edilmesi ve tarafl ara bu lahiyalara 
ilişkin olarak hukukî dinlenilme hakkının verilmesi gerekir. 

Birleşik davalarda tüm tarafl arın yetkilileri, danışmanları ve avukatları ile mü-
dahiller, yazı işleri müdürlüğünde diğer kişileri ilgilendiren davalarda tarafl ara teb-
liğ edilen vesikaları tetkik edebilirler. Ancak yargılama makamı başkanı, bir tarafın 
talebi üzerine özel ve gizli belgeleri GMUT 67. maddesinin § 3’te güvence altına 
alınan bilgilenme ve görüş açıklama hakkına halel gelmemek üzere incelemeden 
istisna tutabilir. İstisna tutma, değişik davaların tarafl arının birbiriyle rekabet içinde 
olduğu ve layihaların da ticari sırlar içerdiği durumlarda özellikle gerekli olabilmek-
tedir. Bu yüzden tarafl ar, müdahillikte olduğu gibi, istenilen birleştirmeye ilişkin 
olarak hukuki dinlenilme çerçevesinde layihaların veya münferit bilgilerin gizli ele 
996 ADUT md. 43, GMUT md. 50.
997 Davaların birleştirilmesi hem yazılı yargılama esnasında hem de duruşma öncesi veya sonrasında yapılabilir.
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alınmasını talep edilebilmelidirler. 

Birleştirme, birleştirilen davaların aynı anlamda karara bağlanacağı sonucunu 
doğurmaz.

D. Davaların Ayrılması
Yargılama makamı başkanı, birleştirilen davaları anlamlı ve gerekli oldukça tek-

rar ayırabilir998. Örneğin birleştirilen davalardan biri hallolmuşsa ayırmaya karar ve-
rilebilir. Gerek birleştirmede gerekse ayırmada amaca bağlı bir karar söz konusudur.

E. Davanın Durdurulması
Avrupa Birliği mahkemeleri önündeki davanın durdurulması bağlantılı davaların 

farklı merciler önünde derdest olduğunda gerekli olabilmektedir. Bunun yanında, 
tarafl arın mahkeme harici bir uzlaşmaya çabaladığında veya bir ulusal dava sonucu-
nun beklenmesi söz konusu olduğunda anlamlı olabilmektedir. ADUT 82 a maddesi, 
durdurma nedeni olarak açıkça yalnızca ABADS 54 (3). maddesinde düzenlenen 
durumları kabul etmektedir. Buna göre Avrupa Birliği mahkemelerinde derdest ve 
aynı konuya sahip olan, aynı yorum sorularını ortaya atan veya aynı hukukî işle-
min geçerliliğini ilgilendiren durumlarda davanın durdurulmasına karar verilebilir. 
Ayrıca Adalet Divanı, ADUT 82a § 1 Abs. 1 lit. b) gereğince davayı diğer nedenler 
dolayısıyla da durdurabilir. Örneğin bu, ulusal mahkemede görülen davanın henüz 
karara bağlanmadığında söz konusu olabilir999.

Buna karşılık GMUT 77. maddesi, davanın durdurulması koşullarını daha dar 
tutmaktadır. Durdurma, ABADS 54 (3). maddesinde öngörülen durumların yanında, 
ancak bir normda açıkça öngörülen durumlarda mülahazaya gelir. GMUT 77. mad-
desi gereğince böyle bir durum, Genel Mahkemenin kısmi veya ara kararına karşı 
Adalet Divanında temyize başvurulması, olağanüstü bir kanun yolu çerçevesinde 
verilen bir kararın Adalet Divanında temyiz edilmesi1000 veya tarafl arın durdurmayı 
birlikte talep etmesi halinde söz konusudur.

Dava, dava açılması ile müzakere arasında her zaman re’sen veya bir tarafın 
talebi üzerine verilebilir1001. Durdurma kararının verilmesinde davaya bakan yargı-
lama makamının başkanı yetkilidir. Adalet Divanı nezdindeki yargılama makamı, 
kül olarak yalnızca ABADS 54 (3). maddesinde öngörülen durumlarda karar verir. 
Durdurma, özellikle yargılama sürelerinin işlemesini engeller1002. GMUT, müdahil-
lik başvuru süresi için bundan bir istisna yapmaktadır1003. Buna göre, müdahillik 
başvuru süresi, durdurmaya karşın işlemeye devam eder. Durdurma süresinin doldu-

998 Bkz. ADUT md. 43, GMUT md. 50 § 1.
999 Adalet Divanı, verb. Rs.C-364 ve 365/95 (T. Port), Slg. 1998, I-1023, Rn. 48.
1000 GMUT md. 123 § 4 ve 129 § 4.
1001 Wägenbaur, Art. 82 VerfO EuGH Rn. 5.
1002 ADUT 82 a § 3’ün 2. fıkrası ile bağlantılı olarak § 2’nin 2. fıkrası, GMUT 79. maddesinin  § 2’nin 2. fıkrası 
ile bağlantılı olarak § 1’in 2. fıkrası.
1003 GMUT 79 § 1, 115 § 1.
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ğunda veya durdurmada olduğu gibi aynı davada yargılamanın yeniden başlatılma-
sına karar verildiğinde yargılamaya devam edilir.

Adalet Divanı ve Genel Mahkemede benzer konusu olan, benzer yorum soru-
larını ortaya atan veya aynı hukukî düzenlemenin geçerliliğine ilişkin davalar gö-
rülmekte ise; Genel Mahkeme, tarafl arı dinledikten sonra Adalet Divanı tarafından 
karar verilinceye kadar yargılamayı durdurabilir veya ABİA 263. maddesi uyarın-
ca açılan davaların söz konusu olduğunda kendisinin bu davaları karara bağlamaya 
yetkisiz olduğunu açıklayabilir. Adalet Divanı da, aynı koşullar altında kendisinde 
görülen davanın durdurulmasına karar verebilir; bu durumda dava Genel Mahkeme 
önünde devam eder1004.

F. Karşı Dava
Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen hukukî ihtilafl arda karşı dava açıl-

ması yolu kural olarak kapatılmış değildir. Ancak çok istisnai olarak, özellikle de 
sözleşmeye dayalı ihtilafl arda gerçekleşebilir1005.

G. Davaya Müdahale
1. Genel Olarak
Bir dava sonucunda verilen hüküm, yalnızca o davanın tarafl arı için (maddi anlam-

da) kesin hüküm teşkil edip, kural olarak üçüncü kişiler karşısında bu tür bir etki gös-
termez. Ne var ki bir davanın sonucunda verilen hüküm, bazı hallerde dolaylı olarak 
üçüncü bir kişinin hukukî durumunu da etkileyebilir. İşte bu hallerde üçüncü kişinin 
davaya müdahale etmesinde (katılmasında) önemli bir hukukî yararı vardır1006.

Davaya müdahale, üçüncü bir kişinin kendi isteği üzerine davanın tarafl arından 
birinin (davacının veya davalının) yanında yer almasıdır1007. Bununla müdahil, ken-
disi için doğrudan hukukî korunma arzulamaz, daha ziyade kendi menfaatine olmak 
üzere asıl tarafl ardan birini destekler1008. Müdahale, ilgili kişiye görüşlerini, hukukî 
ve ekonomik menfaatlerini ve ihtilafl a ilgili düşüncelerini görülmekte olan dava-
ya getirmesine imkân verir. Böylece davaya müdahale, müdahile görülmekte olan 
hukukî ihtilafın çerçevesinde menfaatlerini korumasını ve destek verilen asıl tarafın 
muhtemel bir dava kaybı sonucunda kendisi için ortaya çıkabilecek olumsuz ekono-
mik ve/veya hukukî sonuçlara karşı koymasını mümkün kılar1009. Davaya müdahale, 
ayrıca mahkeme kararının temelinin iyileştirilmesine ve böylece kararın meşruiye-
tine de katkı sağlar1010.

1004 ABADS md. 54 II. Adalet Divanı, Rs. C95/97 (Wallonien), Slg. 1997, I-1787, 1792.
1005 Örneğin Adalet Divanı, 2000, I-3175 ve Genel Mahkeme, 2001, II-1443.
1006 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 604.
1007 Gözübüyük, s. 389.
1008 Dauses/Henkel, EuZW 2000, 581.
1009 Ehle/Schiller, EuR 1982, 49; Dauses/Henkel, EuZW 2000, 581 (581).
1010 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 22 Rn. 19.
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Davaya müdahale müessesi, ABADS 40. maddesinde düzenlenmektedir. Ayrıca 
usul tüzükleri bununla ilgili tamamlayıcı hükümlere1011 yer vermektedir. 

Avrupa Birliği yargılama hukuku, üçüncü kişilerin yargılamaya katılımını yalnız-
ca feri müdahale olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla asli müdahale kurumu, Avru-
pa Birliği yargılama hukukunda söz konusu değildir. 

Usul tüzükleri, potansiyel müdahillerin hukukî ihtilaf hakkında bilgilenmeleri ve 
onlara davaya katılma fırsatı vermek için, her dava açılmasına ilişkin bir duyurunun 
Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmasını öngörmektedir1012. Bazı üçüncü 
kişiler, bu genel duyurunun yanında ayrıca dava dilekçesinin iletilmesi veya tebliğ 
edilmesi suretiyle de bilgilendirilirler. Böyle bir bilgilendirme, her şeyden önce Kon-
sey ve Komisyon için yapılır. Konsey ve Komisyon, bizatihi davanın tarafı değilse-
ler, ABİA 273. maddesine göre tarafl ardan birinin kendilerinin hukukî tasarrufl ardan 
birinin uygulanmazlığını ileri sürüp sürmediğini kontrol etmek için tüm layihala-
rın suretlerini elde ederler1013. Bundan başka GMUT’un dördüncü başlığında, fi kri 
ve sınaî haklara ilişkin davalarda dava dilekçesinin daha önce gerçekleşen şikâyet 
mercii yargılamasına katılan tüm kişilere tebliğ edilmesi öngörülmektedir1014. Buna 
karşılık, ilgili diğer üçüncü kişilerin Avrupa Birliği yargılama makamı tarafından 
davet edilmesine veya hukukî ihtilafın dava tarafl arınca ilan edilmesine ilişkin bir 
imkân bulunmamaktadır1015. Bu durum, beklenilen mahkeme kararı üçüncü kişile-
rin haklarını zedeleyebildiğinde (örneğin üçüncü kişiyi yararlandıran bir karar iptal 
edildiğinde) bilhassa tereddüt uyandırmaktadır1016.

Müdahale imkânının kaçırılması üçüncü kişi için olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Nitekim üçüncü kişi, kendisini yararlandıran bir işlemi kaldıran ve itiraz edemediği 
bir mahkeme kararının kurucu etkisinin kendisi için de geçerli olmasına katlanmak 
zorundadır1017. Çünkü üçüncü kişi itirazı, böyle bir davaya müdahale imkânı olup 
da kullanılmamış olduğunda geçerli değildir1018. Bu sonuç karşısında, bir dava hak-
kındaki duyurunun Resmi Gazetede yayımlanması, tümüyle re’sen gerçekleşen ve 
genel etkiyi haiz olan bir uyuşmazlık ilanı olarak görülebilir1019. Dolayısıyla davaya 
katılma imkânı, görülen bir davanın potansiyel müdahilin ekonomik ve hukukî men-
faatlerine dokunabileceğinin arka planında daima özenli şekilde incelenmelidir1020.

1011 ADUT md. 93, GMUT md. 115 vd. ve 133.
1012 ADUT md. 16 § 6, GMUT md. 24 § 6.
1013 ADUT md. 16 § 7, GMUT md. 24 § 7.
1014 GMUT md. 133.
1015 Genel Mahkeme, 20.3.1991 tarihli karar, Rs. T-1/90 (Perez-Minguez Casariego ./. Avrupa Komisyonu), 
Slg. 1991, II-143, 159, ayrıca krş. Adalet Divanı, 10.12.1969 tarihli karar, Rs. 12/69 (Gustav Wonnerth ./. 
Komisyon), Slg. 1969, 577, 584.
1016 Nissen, s. 192, 200.
1017 Kirschner/Klüpfel, Rn. 169.
1018 Nissen, s. 197.
1019 Aynı yönde Kirschner/Klüpfel, age.
1020 Ehle/Schiller, EuR 1982, 50.
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2. Kabul Edilme Koşulları
a. Görülmekte Olan Dava
Müdahale, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde derdest olan bir davayı (hukukî 

ihtilafı) gerekli kılar. Bu gereklilik, direkt davalar ve onlarla bağlantılı diğer davalar-
da söz konusudur. O halde müdahil olma başvurusu, geçici hukukî koruma yargıla-
masında, Genel Mahkeme kararlarına karşı temyiz davasında1021 ve yargılamanın ye-
nilenmesi, üçüncü kişi itirazı veya kararın yorumlanması1022 gibi olağanüstü hukukî 
korunma davalarında da yapılabilir. Bu yan davaların birinde müdahil olma, mutlak 
şekilde asıl davaya müdahil olmayı gerektirmez. Adalet Divanı önündeki temyiz 
davasında ilk derece mercii önünde görülen davanın müdahilleri yasa gereği hukukî 
ihtilafın tarafl arı olarak katılırlar. Bu nedenle, müdahillik için yeni bir başvurunun 
yapılması ne gerekli ne de caizdir1023. 

Buna karşılık, ön karar ve danışma görüşü istenilen davalar gibi çekişmesiz yar-
gılamalarda müdahil olmak mümkün değildir1024.

b. Müdahale Yetkisi
Davaya katılma ancak davanın tarafl arından olmayanlar, yani üçüncü kişiler tara-

fından istenebilir. Bu bakımdan devletler ve Avrupa Birliği organlarının davaya mü-
dahil olmaları ile yabancı davalara katılımları çiftte sınırlamaya tabi tutulan (Avrupa 
Birliği kurum ve diğer hizmet birimleri de dahil) diğer üçüncü kişilerin davaya mü-
dahil olmaları arasında ayrım yapılması gerekir (ABADS md. 40 ve 531025). Öyle ki 
üye devletler ve Avrupa Birliği organları,  “tam imtiyazlı müdahiller” olarak Adalet 
Divanında veya Genel Mahkemede görülen bir davaya hukukî ihtilafın sonuçlanma-
sına ilişkin herhangi bir özel menfaati izah etmelerine gerek kalmaksızın katılabilir-
ler. Hâlbuki diğer üçüncü kişilerin müdahil olarak kabul edilebilmesi, onların hukukî 
ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin haklı menfaatlerinin olmasına bağlıdır. Ayrıca ger-
çek ve tüzel kişiler, üye devletler arasında, Avrupa Birliği organları arasında veya 
üye devletler ile Avrupa Birliği organları arasında cereyan eden hukuki ihtilafl ara 
katılamazlar. Bunun sonucu olarak gerçek ve tüzel kişilerin müdahale imkânı, sade-
ce iptal, hareketsizlik veya tazminat davalarının diğer kişilerce açıldığı durumlarda 
oluşur. Bu düzenleme, ilkesel olarak özel hukuk kişilerinin anayasa hukuku veya ku-
rumsal nitelikli ihtilafl ara katılmasının makul olmadığı suretiyle haklılık arz etmek-
tedir. Ancak bu gerekçe, imtiyazlı davacılar arasında çıkan tüm ihtilafl ar bakımından 
savunulabilir değildir. Gerçekten de, örneğin Birleşme Tüzüğüne göre bir birleşme-
nin onaylanması gibi bireysel geçerlikli kararların da iptali üye devletler tarafından 

1021 Adalet Divanı, Rs. C-17/90 P (Hochbaum), Slg. 1992,I-157, 172; Rs. C-242/90 P (Albani), Slg. 1993, 
I-3839, 3845.
1022 Adalet Divanı, Slg. 1983, 2895.
1023 Adalet Divanı, Slg. 1996, I-553, 559 (Komisyon ./. NTN - Streithilfe I).
1024 Adalet Divanı, Rs. C-181/95 (Smithkline Beecham Biologicals SA), Slg 1996, I-717, 721).
1025 ABADS 53. maddesi, Genel Mahkeme önündeki yargılamanın Adalet Divanı için geçerli olan hükümlere 
göre belirleneceğini öngörmektedir. Fakat Genel Mahkeme önündeki yargılama, gerekli olduğu ölçüde 
GMUT ile münferit olarak düzenlenir ve tamamlanır. Ayrıca GMUT, fi kri haklar alanındaki hukuki ihtilafl arın 
özelliklerini dikkate almak için 40 (4) ve 41. maddelerden ayrılabilir.
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istenebilir. Fakat böyle bir durumda, kendisine hukukî dinlenilme hakkı verilmeden 
iptal edilen işlemden yararlanan teşebbüsün haklarının mahkeme kararıyla zedelen-
mesine ilişkin ciddi bir tehlike bulunmaktadır. Adalet Divanının içtihadı gereğince 
burada üçüncü kişi itirazının yapılması da mümkün olmadığından tehlike daha da 
büyüktür. Bu yüzden öğretide, ABADS 40 (2). maddesinde bu doğrultuda bir de-
ğişikliğin yapılması talep edilmiştir. Ne var ki talep, şimdiye kadar Avrupa Birliği 
yasama organlarınca dikkate alınmış değildir.

 Üye devletler ve Avrupa Birliği organları imtiyazlı müdahiller arasında yer al-
maktadır. ABİA 13 (1). maddesinde sayılan (Avrupa Birliği Adalet Divanı istisna) 
organların dışında AYB ve Bölgeler Komitesi gibi diğer kurumların da (organ statüsü 
olmadan) ABADS 40 (1). maddesi anlamında organ olarak görülüp görülemeyeceği 
tartışmaya yol açmıştır. Bu tartışmanın da etkisiyle ABADS 40. maddesinde değişik-
lik yapılarak, Avrupa Birliği’nin diğer kurum ve hizmet birimleri organ statüsünde 
değil, gerçek ve tüzel kişiler ile tümüyle eşit bir statüde değerlendirilmiştir. Nitekim 
ABADS 40 (2). maddesine göre müdahil olma, bir Avrupa Birliği mahkemesinde 
görülen hukukî bir ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin haklı bir menfaati inandırıcı kı-
labildikleri ölçüde Avrupa Birliği’nin kurum ve diğer hizmet birimleri ile diğer tüm 
kişiler için geçerlidir. Görülüyor ki, Avrupa Birliği’nin organları dışındaki kurum ve 
hizmet birimlerinin bir davaya müdahil olabilmesi, gerçek ve tüzel kişilerde olduğu 
gibi, bir Avrupa Birliği mahkemesinde görülen hukukî bir ihtilafın sonuçlanmasına 
ilişkin haklı bir menfaatin olmasına bağlanmaktadır1026. Dolayısıyla bu kurum ve 
hizmet birimlerinin iptal, hareketsizlik ve tazminat davaları ve bunlarla ilgili geçi-
ci hukukî koruma başvurularına müdahil olabilmesi, somut olayda dava açabilme 
haklarının bulunmasına bağlıdır1027. Müdahil olma bakımından Avrupa Birliği’nin 
kurum ve hizmet birimleri ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki tek fark, yukarıda da 
belirtildiği üzere gerçek ve tüzel kişilerin üye devletler veya Avrupa Birliği organları 
arasında veyahut üye devletler ile Avrupa Birliği organları arasında cereyan eden 
hukukî ihtilafl ara katılamamasında oluşur1028.

ABİA 263 (4). maddesi ve 265 (3). maddesi anlamında gerçek ve tüzel kişiler bu 
diğer kişiler grubuna dahildir1029. Bununla, AEA dışındaki üçüncü devletler1030 ile 
üye devletlerin eyalet ve bölgeler gibi alt yapılanmaları da düşünülmektedir. Adalet 
Divanı, bunun ötesinde, ilgili ulusal hukuk düzenine göre hukukî kişilik bahşedil-
meyen, fakat tüzel kişilere benzer şekilde organ yapısına sahip olabilen ve sorumlu 
tutulabilen örgütlenmelerin müdahil olma ehliyetini kabul etmiştir. Böylece Adalet 

1026 Adalet Divanı, 28.9.1998 tarihli karar, Rs. C15/98 P (Pharos SA ./. Komisyon), Slg. 1998, I-5441, Rn. 6 
vd.; Genel Mahkeme, 28.4.1998 tarihli karar, Rs. T-184/95 (Dorsch Consult ./. Konsey ve Komisyon), Slg. 
1998, II-667, Rn. 18. 
1027 Genel Mahkeme, T-239/94 (EISA), Adalet Divanı, Rs. 147/86 (Panhellinios/Komisyon), Slg.1989, 4119), 
Slg. 1994, II-703; T-108/94 (Elena/Konsey), Slg. 1994, II-863.
1028 Adalet Divanı, Rs. 147/86 (Panhellinios), Slg.1989, 4119; Genel Mahkeme, Rs. T-88/94, SCPA, Slg. 1995 
II-221, 227.
1029 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 22 Rn. 25
1030 Adalet Divanı, verb. Rs. 91/82 ve 200/82 (Chris International Foods), Slg. 1983, 417, 419.



-227-

Divanı, iktisadi, mesleki ve menfaat birliklerini de müdahil olma yolunu açmıştır1031. 
Bu içtihat, bu tür örgütlenmelerin taraf ehliyetinin tanınmasıyla uyumludur.

AEA Anlaşmasının üye devlet olmayan taraf devletleri ve söz konusu Anlaşmada 
anılan EFTA Kontrol Mercii, ABADS 40 (2). maddesine halel gelmemek üzere ve 
söz konusu Anlaşmanın kapsam alanına girmek kaydıyla, Adalet Divanında görülen 
hukukî ihtilafl ara katılabilirler1032.

c. Müdahale Nedeni
Üye devletler ve Avrupa Birliği organları, imtiyazlı konumları nedeniyle başka 

bir şeye gerek kalmaksızın Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen yargılama-
lara katılabilirlerken, diğer kişiler ancak hukukî bir ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin 
haklı menfaatlerinin olduğunu inandırıcı şekilde ortaya koyabildiklerinde müdahil 
olabilirler. Bu haklı menfaatin; bazı üye devletlerin yargılama hukukunda yer alan 
“hukukî menfaat” kavramından ayrılması gerekir. Hukukî bir menfaat, daima bir 
ihtilafa katılma sebebi olarak yeterlidir. Bunun yanında, ekonomik veya siyasi men-
faatler de tamamen anlamsız ve çok alakasız olmadıkça müdahale nedeni olarak 
yeterlidir. Buna karşılık, salt ideal menfaatlerin görülmekte olan bir yargılamaya 
katılma nedeni olup olamayacağı tartışmaya açıktır1033.

Haklı menfaatin mevcut ve doğrudan hukukî ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin ol-
ması gerekir. Asıl tarafın taleplerinin başarısına olmayıp, yalnızca tarafl arca ileri sü-
rülen bazı iddia ve savunma araçlarının başarısına yönelik bir menfaat kural olarak 
yeterli değildir. Yine, sadece soyut bir hukukî ihtilaf sorusunun karara bağlanmasına 
yönelik bir menfaat de müdahillik için yeterli değildir. Bu nedenle, destek verilmek 
istenen taraf gibi sadece benzer bir durumda bulunan üçüncü kişilerin, taleplerin 
başarısına yönelik yeterli bir menfaati bulunmaz. Burada, itiraz edilen hukukî ta-
sarrufl a bizzat etkilenen üçüncü kişiler ile itiraz edilen hukukî tasarrufa benzer bir 
tasarrufun kendileri karşısında çıkmış olduğuna veya muhtemelen gelecekte çıkaca-
ğına dayanan üçüncü kişiler arasında ayrım yapılmalıdır. İlk zikredilen olayda, iptali 
istenilen hukukî tasarruf tarafından etkilenen üçüncü kişiler, bizatihi tasarrufa itiraz 
etmiş olup olmadığına bakılmaksızın müdahil olarak kabul edilebilir. Son zikredilen 
olayda ise Adalet Divanı, hukukî ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin bir menfaati kabul 
etmemektedir. Müdahilin menfaatinin desteklediği tarafın somut taleplerine ilişkin 
olması gerekir. Fakat bu taleplerin bir kısmıyla sınırlı olması da mümkündür.

Birlikler, federasyonlar, dernekler, sendikalar gibi menfaat gruplarının müdahil 
olarak kabulüne ilişkin koşullar daha hafi ftir. Burada, ilgili topluluğun görevli oldu-
ğu menfaatleri ilgilendiren, genel önemi olan konuların hukukî ihtilafta tartışılması 
müdahillik için yeterli olabilmektedir.

1031 Adalet Divanı, verb. Rs. 16-17/62 (Confédération nationale de producteurs des fruits et legumes), Slg. 
1962, 999; verb. Rs. 41 vd./73 (SA Générale Sucrière), Slg. 1973, 1465;Genel Mahkeme, T-44/90 (La Cinq/
Komisyon), Slg. 1992, II-1. Dauses/Henkel, EuZW 2000, 581 (581).
1032 ABADS md. 40 III.
1033 Adalet Divanı, Rs. 72/74 (Union Syndicale), Slg. 1975, 401, Rn. 16/19. Dauses/Henkel, EuZW 2000, 581.
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3. Kabul Usulü
a. Başvurunun Şekli ve İçeriği
Müdahil olarak kabul edilme, hukukî ihtilafa bakan mahkemeden yazılı şekil-

de talep edilir. Başvuru dilekçesine ilişkin koşullar, ADUT 93. maddesinin § 1 ve 
GMUT 115. maddesinin § 2’de düzenlenmektedir. Buna göre başvuru dilekçesi şu 
hususları içermelidir:

- Müdahale edilmek istenen derdest davanın belirtilmesi;

- Tarafl arın belirtilmesi;

- Başvuranın adı, soyadı ve ikametgâhı;

- Mahkeme merkezinin bulunduğu yerde tebligata yetkili bir temsilcinin belirtil-
mesi;

- Başvuranın desteklemek istediği talepler;

- Başvurunun ABADS 40 (2 veya 3). maddesi gereğince yapıldığı durumu için 
davaya müdahil olma hakkının çıktığı koşulların izah edilmesi.

Gerçek ve tüzel kişiler, ayrıca yargılamanın sonuçlanmasına yönelik menfaat-
lerinin dayandığı koşulları izah etmek ve gerektiğinde deliller ve bilgilere ilişkin 
belgeleri tevdi etmek zorundadır.

Müdahilin temsili, gerek başvuru dilekçesinin sunulmasında gerekse sonraki yar-
gılama sürecinde asıl yargılama tarafl arının temsiline uygulanan kurallara göre be-
lirlenir. Çünkü ADUT 93. maddesi ve GMUT 115. maddesinde, bir yandan ABADS 
19. maddesinin müdahilin temsil konusuna uygulanacağı ve diğer yandan da usul 
tüzüklerinin genel yargılama kurallarının burada uygulanacağı açıkça hükme bağ-
lanmıştır. Bu bağlamda özellikle gerçek ve tüzel kişiler için avukat zorunluluğunun 
olduğu hatırlatılmalıdır. Asıl yargılama tarafl arı gibi müdahilden de Lüksemburg’da 
bir tebligat yetkilisinin bildirilmesi ya da faks veya diğer teknik iletişim araçlarıyla 
tebligat yapılmasına onay vermesi istenir. Aksi durumda gecikmiş iletme riskinin 
kendi üzerinde kalacağı belirtilir. Öte yandan müdahil, daha önce kabul edilmiş olsa 
bile başvuru dilekçesini her zaman geri alabilir.

Başvuru dilekçesinin yargılama dilinde sunulmuş olması gerekli değildir. ADUT 
29. maddesinin § 3’ün 4. fıkrası ve GMUT 35. maddesinin § 3’ün 4. fıkrasından çık-
tığı gibi, üye devletler, görülen bir hukukî ihtilafa müdahil olarak katılır veya ön ka-
rar davalarının birine iştirak ederlerse kendi resmi dillerini kullanabilirler. Bu, hem 
layihalar hem de sözlü açıklamalar için geçerlidir. Başkâtip, her defasında bunların 
yargılama diline çevrilmesini sağlar. Diğer müdahiller (organlar dahil) ise kural ola-
rak yargılama dilinde faaliyette bulunmak zorundadır. Ancak Adalet Divanı, müda-
hil olma başvurusu yapan kişiye kabul edilinceye kadar Avrupa Birliği’nin diğer bir 
yargılama dilini kullanmasına izin vermektedir. Buna karşılık Genel Mahkeme, bu 
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konuda o kadar esnek değildir. Buna göre, diğer bir dilde Genel Mahkemeye sunulan 
başvuru dilekçesi başvuru süresini korumakta, fakat diğer tarafl ara ilk defa başvuru 
sahibinin yargılama dilinde bir çeviri sunduğunda tebliğ edilmektedir.

b. Süre 
Müdahillik başvurusu, davanın usul tüzüklerinde1034 belirtilen yayımlanmasından 

sonra altı hafta içinde veya GMUT 116. maddesinin § 6 saklı kalmak üzere 53. mad-
desinde öngörülen duruşmaya başlama kararından önce yapılabilir1035. Bu süreye ay-
rıca on günlük bir mesafe süresi eklenir. Süre sona erdikten sonra sunulan taleplerin, 
artık usulsüz olduğu gerekçesiyle reddedilmesi mutlak değildir. Adalet Divanı, süre-
nin bitmesine rağmen duruşmanın açılmasından önce gelen müdahillik başvurularını 
da dikkate almaktadır. Dolayısıyla Genel Mahkeme, burada takdir yetkisine sahip 
değildir, kabulün diğer koşulları bulunduğunda başvuruya icazet vermek zorundadır. 
Duruşma başladıktan sonra ise müdahillik başvuruları kabul edilemez. Taleplerini 
sürenin geçmesinden sonra yönelten kişilerin hukukî durumu, diğer müdahillerin 
hukuki durumuna nispetle sınırlıdır. Onlar, asıl dava tarafl arının layihalarının yerine 
sadece oturum raporunu alırlar ve gerçi duruşmada görüşlerini açıklayabilirler, fakat 
kendi layihalarını sunamazlar.

c. İnceleme
Başkâtip, müdahillik başvurusunun yukarıda belirtilen koşulları yerine getirme-

diğinde, eksiklikleri gidermesi için başvurana uygun bir süre verir. Sürenin sonuç-
suz şekilde geçmesinin ardından ilgili yargılama makamı, genel savcıyı dinledikten 
sonra şekle aykırılığın müdahillik dilekçesinin kabul edilmezliği sonucunu doğurup 
doğurmayacağını inceleyip karara bağlar. Usulüne uygun ve aşikâr şekilde kurallara 
aykırı olmayan bir başvuru, yargılama tarafl arına tebliğ edilir. ADUT 93. maddesi-
nin  § 2’nin 2. fıkrası ve 116. maddesinin § 1’in 2. fıkrası gereğince tarafl ara yazılı 
veya sözlü açıklama yapmaları için imkân verilir. Bu durum, imtiyazlı müdahillerce 
yapılan başvurularda da geçerlidir. Gerçi davanın asıl tarafl arı, müdahillik başvuru-
sunun kabulüne karşı koyamazlar, ama gerektiğinde müdahilin kabul edilmesinden 
önce layiha kısımlarının gizli ele alınmasını talep edebilirler.

d. Müdahilliğe Kabul
Yetkili yargılama makamının başkanı, müdahillerin kabulü konusunu usulî karar-

la hükme bağlar veya bunu yetkili yargılama makamına bırakabilir. Kabul, hukukî 
ihtilafın kısmi yönleriyle sınırlı tutulabilir. Eğer bu ret kararı Genel Mahkeme nez-
dindeki bir yargılama makamı tarafından verilmişse, bu ret kararına karşı Adalet 
Divanında temyiz yoluna başvurulabilir. Bu yüzden ilgili yargılama makamı, ret 
kararını gerekçelendirmek zorundadır1036. Müdahil olma talebi kabul edildiğinde 
masrafl arın tayin edilmesi nihai karara saklı kalır. Eğer dava aşikâr şekilde usulden 

1034 ADUT md. 16 § 6, GMUT md. 24 § 6.
1035  ADUT md. 93, GMUT md. 115. Türk hukuku için krş. Gözübüyük, s. 391.
1036 ADUT md. 93 § 2, GMUT md. 116 § 1.
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rededilirse, müdahillik başvurusunun karara bağlanmasına gerek yoktur. Bu durum-
da, müdahillik başvurusu halledilmiş olarak açıklanır.

4. Müdahilin Hukukî Durumu ve Yargılamanın Seyri
Müdahil, asıl tarafl arla her açıdan eşit tutulmasa da, kabul kararıyla hukukî ihti-

lafın tarafı olur1037. Dava vekilliğine ilişin kurallar burada da geçerlidir1038. Müdahil, 
hukukî ihtilafı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip edebilir. Kendisinden önce 
yapılmış olan usul işlemlerin tekrarlanmasını isteyemez. GMUT 115. maddesinin § 
1’de öngörülen altı haftalık sürenin içinde yapılan bir müdahillik başvurusu kabul 
edilirse; tarafl ara tebliğ edilen tüm layiha ve eklerinin müdahil olarak kabul edilen 
kişiye verilmesi gerekir. Süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda ise müdahile 
bunun yerine sadece oturum raporu verilir.

Yetkili yargılama makamının başkanı, tarafl ardan birinin talebi üzerine özel veya 
gizli belgeleri tevdiden istisna tutabilir1039. Gizli inceleme talebi, her şeyden önce 
asıl tarafl ardan birinin rakiplerinin müdahil olarak kabul edilmesi halinde önem arz 
eder. Gizli inceleme talebi, normal şekilde asıl tarafın müdahillik başvurusuna iliş-
kin görüşüyle eş zamanlı olarak ve her halükârda ayrı dilekçeyle yargılama maka-
mına sunulmalı ve detaylı şekilde gerekçelendirilmiş olmalıdır. Bunun dışında, ilgili 
layihaların asıl tarafın kendi görüşünce müdahile iletilebilir olan, yani gizli olmayan 
bir metni yargılama makamına sunulmalıdır. Gizli incelemeyle korunan şeyler, ilk 
sırada pazar payı, ciro sonuçları, ticari ortaklarla imzalanan sözleşmeler gibi işletme 
ve iş sırlarıdır. Fakat avukatlar ve müvekkiller arasındaki belge dolaşımı da buna 
dahildir. Somut olayda belge ve bilgilerin gizli ele alınması talebine müsaade edilip 
edilmeyeceğinin karara bağlanması, asıl tarafın ve müdahilin menfaatlerinin denge-
lenmesi temelinde yapılır. Bu bakımdan Genel Mahkeme, tüm belgelerin iletilmesi-
nin kural durum olduğunu, gizli ele alınmanın ise istisnai durum olarak özel bir haklı 
kılmayı gerektirdiğini esas almaktadır.

Gizli ele almanın sonucu olarak asıl tarafın bazı bilgilerin gizli tutulmasına ilişkin 
meşru menfaatleri ile müdahilin hukukî dinlenilme hakkı arasında çatışma durum-
ları çıkabilir. Bu bakımdan Avrupa Birliği yargılama makamının müdahilin aleyhine 
olan kararını müdahilin erişemediğinden dolayı görüşlerini açıklayamadığı vakıa 
veya belgelere dayandırıp dayandıramayacağı tartışmalıdır. Bu çıkmazı gizli bilgi-
lerin sadece müdahilin dava vekiline bildirilmesi ve onun da bu bilgileri müvekkili 
karşısında gizli tutmaya yükümlü kılınması suretiyle çözmek önerisi güçlüklere rast-
layabilmektedir. Nitekim avukatların hukukî statüsü üye devletlerde farklı düzen-
lenmiştir. Avukatlar, çoğu kere bilgileri müvekkillerine iletmeye yükümlüdürler. Bu 
yükümlüğün yerine getirilmediğinde azil ve tazminat durumlarıyla karşılaşılabilir.

1037 Adalet Divanı, 22.12.1993 tarihli karar, Rs. C-244/91 P (Pincherle ./. Komisyon), Slg. 1993, I-6965. 
1038 Adalet Divanı, Rs. C-244/91 P (Pincherle ./. Komisyon), Slg. 1993, I-6965.
1039 ADUT md. 93 § 3, GMUT md. 116 § 2.
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Yargılama makamnı başkanı, müdahile yargılama dokümanlarını iletir ve layiha-
sını sunabilmesi için bir süre tayin eder. Müdahilin layihası şu hususları içerir:

- Müdahilin tarafl ardan birinin taleplerini tamamen veya kısmen desteklemeye 
veya karşı çıkmaya yönelik talepleri;

- Müdahilin iddia ve savunma araçları ve argümanları;

- Gerektiğinde ispat vasıtaları.

Yargılamaya katılmak amacıyla verilen dilekçelerle sadece bir tarafın talepleri 
desteklenebilir1040. Müdahilin talepleri, asıl tarafın taleplerini destekleyici olmalı-
dır1041. Örneğin asıl tarafın talepleri bir Avrupa Birliği işleminin iptaline yönelikse, 
müdahil tazminat talebinde bulunamaz. Asıl taraf, davanın yalnızca esastan redde-
dilmesini talep etmişse müdahil, davanın usulden reddedilmesini talep edemez. Da-
vanın kabul edilme koşulları kural olarak re’sen incelendiğinden dolayı bu kısıtlama, 
genelde hukukî ihtilafın sonucuna tesir etmez. ABADS 40 (4). maddesi gereğince, 
davalı yargılamaya katılmadığında (yani hiçbir talepte bulunmadığında), onu des-
tekleyen müdahil, bir gıyap kararının alınmasını önleyemez. Yine müdahil, kendi 
talebiyle her iki tarafın taleplerine karşı koyamaz. Fakat destekleme, asıl tarafın ta-
leplerinin bir kısmıyla sınırlandırılabilir.

Müdahilin destek verdiği asıl tarafın savlarından bağımsız şekilde kendi özel 
iddia ve savunma savlarını ileri sürüp süremeyeceği tartışmalıdır1042. Bu tartışmalı 
sorunun arka planında, Adalet Divanı ve Genel Mahkemenin direkt davalar çerçeve-
sinde kural olarak sadece davacı tarafından ileri sürülen dava nedenlerini ve iddiaları 
inceledikleri, dava dilekçesinde ileri sürülmemiş olan iddiaların (dava nedenlerinin) 
ise yeni vakıalara dayanmaması halinde gecikmiş olduğu gerekçesiyle reddettikleri 
hatırlatılmalıdır1043. Bu yaklaşıma göre davacının sonradan ihtilaf konusunu farklı 
yeni iddialarla genişletmesi ve böylece davasını değiştirmesine müsaade edilmez, 
fakat müdahil caiz şekilde ileri sürülen dava nedenlerinin desteklenmesine ilişkin 
yeni argümanlar getirebilir. O halde soru, davacıyı duruma göre sadece destekleyen 
ve hukukî ihtilafı kendisinin katılımı anındaki durumunda kabul etmek zorunda olan 
müdahilin ihtilaf konusunu yeni dava nedenlerine genişletmek ve böylece koşullar 
altında davacıya ret kurallarının dolanılmasını sağlamak bakımından davacının ken-
disinden daha ileri yetkilendirilmiş olup olmadığı konusunda ortaya çıkmaktadır. 
Yargı, bu konuda ilk önce oldukça esnek yaklaşım sergilemiştir. Öyle ki müdahilin 
asıl tarafın sav veya savunmalarıyla çelişki içinde olan iddia ve savunma araçları-
nı mahiyeti itibariyle asıl tarafın talebini desteklemeye uygun olması kaydıyla ileri 
sürmesine müsaade edilmiştir. Yargı, daha sonra müdahilin caiz sav ve savunmala-

1040 ABADS md. 40 IV.  
1041 Bkz. Genel Mahkeme, Rs. T-171/02 (Regione autonomadella Sardegna), Slg. 2005, II-2123, Rn. 152;  verb.
Rs. T-125 ve 152/96 (Boehringer), Slg. 1999, II-3427, Rn. 184; Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 204.
1042 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 204.
1043 Genel Mahkeme, Rs. T-171/02 (Regione autonoma della Sardegna), Slg. 2005, II-2123, Rn. 152.
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rını son derece sınırlandırmıştır. Ancak yeni içtihatlarda, müdahilin özerk iddia ve 
savunma araçlarının kabul edilmesine yeniden eğilim gösterilmekte, fakat hukukî 
ihtilafın çerçevesinin bu surette değiştirilemeyeceği vurgulanmaktadır.

Yargılama süreci müdahaleyle kesilmez. Asıl tarafl ar, müdahil layihasının rep-
lik ve düplik safhası geçmeden önce geldiğinde, layihalarında müdahilin sav veya 
savunmalarına görüş açıklayabilirler. Buna karşılık, müdahil layihası daha sonra su-
nulursa, asıl tarafl ara bu layihaya karşı yeniden yazılı görüş sunmalarına izin verilip 
verilmeyeceği yargılama makamı başkanının takdirindedir. Bu bakımdan asıl taraf-
ların duruşmada müdahilin argümanlarına cevap vermesi sıklıkla yeterli olur.

Müdahilin lehine veya aleyhine hüküm verilemez. Hüküm, davanın asıl tarafl a-
rına ilişkindir. Hüküm, müdahile de tebliğ edilir ve onun karşısında hukukî kesinlik 
kazanmaya başlar. Müdahil tarafından desteklenen taraf davayı kaybederse müda-
hile kendi masrafl arının yanında karşı tarafa ilave olarak davaya katılmadan doğan 
masrafl ar da yüklenir. Karşı taraf, müdahil tarafından desteklenen tarafın davayı ka-
zandığında, bununla ilgili bir talepte bulunulması kaydıyla kural olarak müdahilin 
masrafl arını da üstlenmek zorundadır. Fakat ADUT 69. maddesinin § 4 ve GMUT 
87. maddesinin § 4’ü, üye devletler ve organların bu durumda kendi masrafl arını 
üstlenmelerini öngörmektedir. Bunun dışında yetkili yargılama makamı, kazanan 
asıl tarafın diğer müdahillerin de kendi masrafl arını üstlenmesine karar verebilir1044.

5. Kanun Yollarına Başvuru
Müdahillik talebi Genel Mahkeme tarafından reddedilirse talep sahibi, ret kara-

rının tebliğinden itibaren iki hafta içinde Adalet Divanında temyize başvurabilir1045. 
Bu durumda temyiz yargılaması, geçici hukukî koruma çerçevesindeki temyiz yolu-
na ilişkin kurallara göre belirlenir. Bu gönderme, özellikle, Adalet Divanı başkanının 
temyiz istemini karara bağlamaya yetkili olduğu anlamına gelir.

Yine müdahil, ilk derece mercii kararına karşı asıl tarafl ar gibi, hatta destek ve-
rilen taraftan bağımsız olarak Adalet Divanında temyiz başvurusu yapabilir. Ancak 
imtiyazlı olmayan müdahillerin temyiz başvurusunda mahkeme kararının müdahile 
doğrudan dokunması şartı aranır. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediği, iptal davası 
çerçevesinde geçerli olan “doğrudan” ve “bireysel etkilenme” koşulu gibi benzer 
ölçütlere göre değerlendirilir. Nihayet müdahil, asıl tarafl ardan ayrı olarak kararın 
yorumlanmasını veya yargılamanın yenilenmesini talep edebilir.

6. Fikri ve Sınaî Haklara İlişkin Davalarda Müdahil Olma
GMUT’un fi kri ve sınaî haklara ilişkin hukukî ihtilafl ara atfedilen dördüncü 

kısmı müdahillik müessesinin özel bir düzenlemesini içermektedir. Bu, hâlihazırda 
26/02/2009 tarih ve 2007/2009 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğüne göre İPUD’a 

1044 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 23 Rn. 44.
1045 ABADS md. 57 I.
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ve 2100/94/AET sayılı Türlerin Korunması Tüzüğüne göre Avrupa Birliği Türler 
Dairesine karşı açılan davaları ilgilendirir. ABADS 53 (2). maddesi, bu davalar için 
fi kri ve sınaî haklar alanındaki hukukî ihtilafl arın gerçek ve tüzel kişilerin diğer da-
vaları karşısında gösterdiği farklı özellikleri dikkate almak için GMUT’un ABADS 
40 (4) ve 41. maddelerinin hükümlerinden ayrılmasına cevaz vermektedir. Bununla 
beraber, bu alana ilişkin temyiz yargılamasında özel kurallar gerekli değildir.

Yargı mercilerinin görevi, fi kri ve sınaî haklar alanında da Avrupa Birliği kurum-
larınca (İPUD ve Türler Dairesi) verilen kararların denetimidir. Genel Mahkeme 
önündeki yargılamadan önce burada, ilgili Kurum içinde yer alan benzeri şikâyet 
mercileri önünde yargılama yapılır. İlk defa bu mercilerin kararlarına karşı bir da-
vayla Genel Mahkeme önünde itiraz edilebilir. Bu dava, ABİA 263. maddesi örnek 
alınarak düzenlenmiştir. Bu yargılamalarda, bireyin Kurum karşısında rakip olarak 
çıktığı ihtilafl arın1046 yanında, çoğu defasında İPUD ve Türler Dairesinin birden çok 
özel taraf arasındaki çatışmaları karara bağlamaya görevli ve yetkili olduğu olaylar 
vardır.

Bu şekilde örneğin bir marka sahibi, benzer bir markanın bu kurum nezdinde 
benzer mal veya hizmetler için İPUD tarafından tescil edilmesine itiraz edebilir. Bu-
rada Kurum, bir hukuk hâkimi gibi benzer şekilde bir tarafın haklarının diğer tarafın 
markasının tesciline engel olup olmadığını karara bağlamak zorundadır. Kurumun 
bu kararlarına karşı hukukî korunma (şikâyet merciine başvurma ve Genel Mahke-
me önündeki müteakip dava), bir ön başvurunun ardından başlar. Fakat özel kişiler, 
birbiri karşısında rakip olarak bulunur. Kurum önündeki yargılamaya katılan tüm ta-
rafl ar, bir özel hukuk temyiz davasına benzeyen bu olayda haklarını asıl tarafl arın ve 
özellikle de Kurumun pozisyonuna bağlı olmadan savunmak imkânına sahiptirler.

Bu yüzden, şikâyet mercii kararına itiraz eden davacının yanında bu mercii önün-
deki davaya katılan diğer tarafl ara da Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen 
direkt davalardaki müdahillere nispeten daha güçlü konum tanınır. Şikâyet mercii 
önündeki davalara katılan tüm tarafl ar, özel bir kabul edilme kararı olmaksızın ve 
hukukî ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin menfaatlerini münhasır şekilde izah etmek 
zorunda kalmaksızın müdahil olarak yargılamaya katılabilir. Katılımlarını kolaylaş-
tırmak için dava dilekçesi onlara re’sen tebliğ edilir. Böylece onların Resmi Gazete-
deki duyuruyla davadan haberdar olmasına ihtiyaçları yoktur1047.

GMUT 134. maddesinin § 2 gereğince müdahiller, tarafl arla (davacı ve Kurum) 
aynı usulü haklara sahiptir. Bir tarafın taleplerini destekleyebilirler. Özellikle de ta-
rafl arınkinden bağımsız talepler ileri sürebilir ve sav ve savunmalar dermeyan ede-
bilirler. İtiraz edilen karar sadece davacıya değil, bir müdahile de yük getirebilir. Bu 
durumda müdahil, davacının itiraz etmemiş olduğu noktalar bakımından da ilgili ka-

1046 Örneğin İPUD’un mutlak tescil engeli yüzünden bir markanın tescilini reddetmesi yüzünden oluşan ihtilaf.
1047 GMUT md. 134 § 1.
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rarın ortadan kaldırılmasını veya değiştirilmesini isteyebilir. Müdahillerin müdahil 
layihası değil, davalı gibi cevap layihası sunabilmesi onların konumuna uygun dü-
şer. Ancak davaya cevap layihası, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki ay içinde 
sunulmalıdır1048. Bir müdahilin davaya cevabını usulüne uygun şekilde ve vaktinde 
sunmuş olduğunda, davalı Kurumun davaya cevabı usulüne uygun şekilde ve vak-
tinde vermese veya talepler yöneltmese bile, GMUT 122. maddesinden farklı olarak, 
gıyap yargılaması gerçekleşmez1049. Yazılı yargılama, olağan şekilde davaya cevabın 
sunulmasıyla sona erer. Marka davalarında kural olarak taraf başına bir layiha vardır. 
Fakat yetkili yargılama makamı başkanı, gerekli olduğunda talep üzerine tarafl arın 
itiraz ve karşı itirazlarına (replik-düplik) müsaade edebilir. Böylece somut olaylarda 
taraf başına (o halde müdahiller için de) iki layiha mümkün olabilir.

Fikri ve sınaî haklarla ilgili ihtilafl arda müdahil olma, müdahilin güçlü konumu-
na karşın, ulusal medeni yargılama hukuku anlamında asli müdahale değildir. Daha 
ziyade, özel hukuk konusunu ilgilendirmesine karşın, ulusal idarî yargılama hukuku 
anlamında bir davettir. GMUT 134. maddesi, şikâyet mercii yargılamasına katılan-
ları imtiyazlı kılan bir özel düzenlemedir. Kuşkusuz bu düzenleme, üçüncü kişilerin 
genel kurallara göre müdahale üzerinden hukukî ihtilafa katılmasına engel değildir.

7. Önkarar Davasına Katılım
ABADS 23 (2). maddesine göre kendisine verilen görüş bildirme hakkını kul-

lanan kişi, Adalet Divanı önünde çekişmesiz şekilde yapılan önkarar yargılamasına 
katılır. Görüş bildirme yetkisine sahip olanlar, ilk sırada ulusal alanda görülen temel 
davaya katılan kişilerdir. Bunlar, bir yandan asıl tarafl ar, diğer yandan da davet edi-
lenler veya ulusal hukuka göre kabul edilen müdahiller, ceza yargılamasındaki feri 
davacılar veya kamu menfaat temsilcileri gibi üçüncü kişilerdir.

Kimin ulusal hukukî ihtilafa katılanlara dahil olduğu ulusal hukuka göre belirle-
nir. Üye devletler ve Komisyon, görüş bildirme yetkisine sahiptirler. Bu yetki, hem 
Adalet Divanına karara bağlamada destek verilmesini mümkün kılar, hem de kendi 
menfaatlerinin temsil edilmesine hizmet eder. Avrupa Birliği’nin diğer organ, kurum 
ve hizmet birimleri ise, başvurunun kendileri tarafından çıkarılmış olan bir hukukî 
tasarrufun yorumunu ve geçerliliğini ilgilendirdiği tüm durumlarda görüş bildirme 
yetkisine sahiptirler. Tarafl ar, üye devletler, Komisyon ve gerektiğinde geçerliliği 
veya yorumu ihtilafl ı olan tasarrufun kaynaklandığı Avrupa Birliği organ, kurum ve 
diğer mercileri, bu tebliğden itibaren iki ay içinde Adalet Divanında layihalar suna-
bilir ve yazılı açıklama yapabilirler.

Adalet Divanı başkâtibi, ABİA 267. maddesinin durumlarında, üye devlet mah-
kemesinin ön karar başvurusunu bunun dışında Avrupa Ekonomik Alanına İlişkin 
Anlaşmanın Birlik üyesi devlet olmayan taraf devletlerine ve söz konusu Anlaşmada 
anılan EFTA Kontrol Merciine tebliğ eder. Bunlar, bu Anlaşmanın uygulanma alan-

1048 GMUT md. 135 § 1.
1049 GMUT md. 134 § 4.
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larından birisi söz konusu olduğunda tebliğden itibaren iki ay içinde Adalet Divanın-
da layiha sunabilir veya yazılı açıklama yapabilirler.

Konsey tarafından bir veya birden fazla üçüncü devletle belirli bir alana ilişkin 
olarak imzalanmış olan bir anlaşma, bu üçüncü devletlerin bir üye devlet mahke-
mesinin anlaşmanın kapsamı alanına giren bir soruyu ön karar vermesi için Adalet 
Divanına sunduğunda layihalar verebilmesini ve yazılı açıklamalar yapabilmesini 
öngörürse, üye devlet mahkemesinin böyle bir soruyu içeren kararı ilgili üçüncü 
devletlere de tebliğ edilir. Üçüncü devletler, tebliğden itibaren iki ay içinde Adalet 
Divanında layihalar sunabilir veya yazılı açıklama yapabilir.

ABADS 20. maddesinde zikredilen kişi ve kurumlardan başka hiç kimse ön ka-
rar usulüne katılamaz. İlgili üçüncü kişiler, ne davet edilebilir ne de müdahil olarak 
katılabilir. Gönderen mahkeme de, kendi görüşlerini sunma imkânına sahip değildir. 
Fakat Adalet Divanı, ADUT 104. maddesinin § 4 gereğince genel savcıyı dinledik-
ten sonra gönderen mahkemeden izahat isteyebilir. Bunun dışında Adalet Divanı, 
ABADS 21 (2). maddesi gereğince görüş bildirme yetkisi olmayan veya kendiliğin-
den görüş açıklamamış olan üye devletler ve organlardan bilgiler isteyebilir ve onları 
bu yolla yargılamaya dahil edebilir.

Gerçi ABADS 19. maddesi, kural olarak ön karar davasında da yargılamaya ka-
tılanların temsiline uygulanır. Ancak ADUT 104. maddesinin § 2 gereğince dava 
vekilliğine ilişkin ulusal yargılama kuralları burada dikkate alınır. Bu, yargılamaya 
katılanların Adalet Divanı önünde temsilinin kural olarak gönderen mahkemenin 
önündeki gibi aynı kurallara göre belirlendiği anlamına gelir. Bu nedenle, ulusal 
yargılama hukukunda kabul edilen vergi danışmanları, iktisadi denetçiler, marka ve 
patent vekilleri veya sendika temsilcileri gibi dava vekilleri de, direkt davalardan 
farklı olarak Adalet Divanı önündeki yargılamaya katılanları temsil edebilirler. Bu 
türden dava vekilleri, gönderen mahkeme önündeki yargılamada temsil ehliyetine 
sahip olduklarında, tarafl ar avukatla temsil zorunluluğu olmaksızın şahsen Adalet 
Divanı önündeki yargılamaya katılabilirler1050.

8. Danışma Görüşü İstemine İlişkin Davalara Katılım
ABİA 218. maddesine göre danışma görüşüne ilişkin davalara katılım, ADUT 

107. maddesinin § 1’de düzenlenmektedir. Buna göre, ABİA 218. maddesine göre 
Avrupa Parlamentosunun danışma görüşünün verilmesine ilişkin başvuruları, Kon-
seye, Avrupa Komisyonuna ve üye devletlere tebliğ edilir. Konseyin benzer başvu-
ruları, Avrupa Komisyonuna, Avrupa Parlamentosu ve üye devletlere tebliğ edilir. 
Avrupa Komisyonunun başvuruları, Konseye, Avrupa Parlamentosuna ve üye dev-
letlere tebliğ edilir. Bir üye devletin başvuruları, Konseye, Avrupa Komisyonuna, 
Avrupa Parlamentosuna ve diğer üye devletlere tebliğ edilir. Burada da davaya 
vekâlete ABADS 19. maddesinin genel kuralları uygulanır.
1050 Adalet Divanı, 5.7.1984 tarihli karar, Rs. 238/83 (Caisse d´Allocations Familiales de la Région Parisienne 
./. Herrn und Frau Richard Meade), Slg. 1984, 2631, 2635; Genel Savcı La Pergda, Adalet Divanı, 29.5.1997 
tarihli karar, Rs. C-299/95 (Friedrich Kremzow ./. Avusturya Cumhuriyeti), Slg.1997, I-2631, 2633; örnekli 
açıklamalar için bkz. Klinke, Rn. 106.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

MAHKEME KARARLARI VE KANUN YOLLARI

I. Mahkeme Kararları
A. Karar Kavramı ve Çeşitleri
“Mahkeme kararı” kavramı, en genel manada, uyuşmazlık hakkında karar veril-

mesi amacıyla, hukukî gerekçeyle donatılmış yargısal irade açıklaması olarak ifade 
edilir. Mahkeme, önüne getirilen uyuşmazlık hakkında çok farklı kararlar verilebilir. 
Bu kararların bir kısmı uyuşmazlığın esasına girilmeden verilen, bir kısmı ise uyuş-
mazlığı esastan çözen kararlardır Ayrıca kararları “uyuşmazlığı sona erdiren karar-
lar” ve “uyuşmazlığı sona erdirmeyen kararlar” olarak da ayırmak mümkündür1051.

Avrupa Birliği yargılama hukukunda yargı kararları, öncelikle ara kararlar ve nihai 
kararlar olarak ikiye ayrılır. Ara kararlar, yargılamaya son vermeyen, aksine onu yürü-
ten, ilerleten kararlardır (bozmaya uyma kararı gibi). Usulî kazanılmış hak durumları 
oluşmadıkça ara karardan dönmek mümkündür. Nihai kararlar ise yargılamaya son 
veren ve yargılama makamının davadan elini çekmesi sonucunu doğuran kararlardır. 
Avrupa Birliği yargılama hukukunda nihai kararlar esasa veya usule ilişkin olabil-
mektedir. Esasa ilişkin nihai kararlar, davayı esastan çözen, tarafl ar arasındaki hukukî 
ihtilafı sona erdiren kararlardır. Bu kararlar, maddi olaya ilişkin kati değerlendirme 
içerdiği için hüküm olarak da ifade edilir1052. Bu nedenle bu kararlar, bundan son-
ra yalnızca hüküm veya hüküm kararı olarak belirtilecektir. Hükümler, gerek direkt 
davalarda gerekse dolaylı davalarda kural olarak yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan 
bir yargılamanın sonucunda verilir. ADUT 44 a maddesi veya 104. maddesinin § 4 
gereğince Adalet Divanı tarafından duruşma yapılmadan karara bağlanan durumlar da 
buna dahildir. Çünkü bu kararların alınmasında sözlü yargılamanın sadece tarafl arın 
sözlü şekilde dinlenilmesi kısmı iptal edilmektedir. Hâlbuki burada, sözlü yargılamaya 
dahil olan genel savcı mütalaasından vazgeçilmiş değildir. Seri yargılamada da dava 
konusu duruşma yapıldıktan sonra hükümle karara bağlanır. Bundan başka, bazı du-
rumlarda, dava konusunun sözlü bir yargılamanın yapılıp yapılmamasından bağımsız 
olarak hükümle karara bağlanması açıkça öngörülmektedir. Bu durum, örneğin gıyap 
yargılaması1053 veya buna yapılan itirazın karara bağlanması için geçerlidir1054. Olağa-
nüstü hukukî koruma yollarına ilişkin kararlar (yani üçüncü kişi itirazı ve yargılamanın 
yenilenmesi1055) ve karar izahatı1056 için de kural olarak hüküm şekli öngörülmektedir.

1051 Pekcanıtez/Atalay/Özekeş, s. 448.
1052 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 541.
1053 ADUT md. 97 § 3, GMUT md. 123 § 3.
1054 ABADS md. 41, GMUT md. 94 § 1 ve 6, GMUT md. 122 §§ 1 ve 6.
1055 ADUT md. 100 § 1-2, GMUT md. 127.
1056 ADUT md. 102 § 2, GMUT md. 129 § 3.
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Karar mercilerinin hüküm kararlarında genellikle nihai kararlar söz konusudur. 
Hukukî ihtilafın ayrılabilen bir kısmını nihai olarak esastan sona erdiren kısmi kararlar 
da nihai hüküm kararlarına dahildir. Münferit dava nedenleri1057 veya davalının talebi 
üzerine davanın kabul edilebilir olup olmadığı konusu ele alındığında bazen ara hüküm 
kararları da verilebilmektedir1058. Davanın kabul edilebilirliğine ilişkin böyle bir ara ih-
tilafın esasa ilişkin bir kararla mı, yoksa usule ilişkin bir kararla mı sona erdirileceği du-
ruşmanın yapılıp yapılmayacağına bağlıdır. Tazminat davasında hakkın mevcut olduğu 
hükümle karara bağlanır. Bu hüküm, normal şekilde tarafl ara tazminatın yüksekliği ko-
nusunda uzlaşma için bir süre tayin eder. Bu uzlaşma sağlanamazsa yargılama, zararın 
yüksekliğini belirleyen nihai hüküm verilinceye kadar devam ettirilir1059.

Yargılamayı hüküm içermeden sona erdiren kararlar, her şeyden önce sözlü yargı-
lama aşamasının gerekli olmadığında verilebilir. Buna göre usulsüz açılan davalarda 
yargılama makamı, davayı usulî kararla reddetmek veya duruşmadan sonra hüküm-
le karara bağlamak konusunda seçim yapma imkânına sahiptir. Adalet Divanı, aşikâr 
şekilde temeli bulunmayan (haksız olan) temyiz başvurularını usulî kararla geri çe-
virmektedir.1060 Genel Mahkeme, aşikâr şekilde hiçbir hukukî dayanağı bulunmayan 
davalarda benzer bir yetkiye sahiptir1061. Bu davalarda esasın halledilmesi kural olarak 
yetkili yargılama makamının usulî kararıyla gerçekleşir1062. Buna karşılık, davanın geri 
alınması veya mahkeme dışı uzlaşmada davanın usulî kararla kayıt defterinden silinme-
sine mahkeme başkanı yetkilidir1063. Nihayet usulî karar şekli, masrafl arın belirlenmesi 
yargılamasında verilen karar1064 ve karar düzeltme1065 için öngörülmektedir1066.

Delillere ilişkin kararlar ve müdahillerin kabulüne, adlî yardım başvurularına, 
geçici hukukî korunma başvurularına ve yargılamaların birleştirilmesi ve durdurul-
masına ilişkin kararlar gibi birçok ara karar da usulî karar şeklinde verilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, şekli usulî kararların yanında yargılamanın seyrine 
ilişkin basit mercii kararları da verilebilmektedir. Bu kararlar, normal şekilde rapor-
törün önerisi üzerine genel bir oturumda veya konferansta alınır. Tarafl ara başkâtibin 
herhangi bir şekle tabi olmayan yazısıyla bildirilen bu kararlara örnek olarak, diğer 
bir yargılama makamına gönderme, seri yargılama uygulanmasına veya yargılama 
işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi gösterilebilir1067.

1057 Bu şekilde örneğin Genel Mahkeme, 1999 II-2585 (RJB Mining/Kommission).
1058 ADUT md. 91, GMUT md. 114.
1059 Örneğin Adalet Divanı, (Mulder und Heinemann,), Slg.1992, I-3061, 3138. ve Slg. 2000, I-203.
1060 ADUT md. 119.
1061 GMUT md. 111.
1062 ADUT md. 92 § 2, GMUT md. 113.
1063 ADUT md. 77-78, GMUT md. 98-99.
1064 ADUT md. 74 § 1, GMUT md. 92 § 1.
1065 ADUT md. 66 § 4, GMUT md. 84 § 4.
1066 Bkz. Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 27 Rn. 1 vd.
1067 GMUT md. 64. Krş. ayrıca ADUT md. 54 a.
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B. Kararların Şekli ve İçeriği 
1. Esasa İlişkin Nihai Kararlar (Hükümler)
Esasa ilişkin nihai kararların (hükümler) şekli ve içeriğine ilişkin asgari koşullar 

ABADS 36-38. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ayrıca usul tüzüklerinde bunun-
la ilgili tamamlayıcı hükümler1068 öngörülmüştür. Avrupa Birliği mahkemelerince 
verilen hükümler, yapısı itibariyle ulusal yüksek mahkeme hükümlerine benzemek-
tedir. Hükümler, başlık, karar gerekçeleri ve (dar anlamda) hüküm kısımlarına ay-
rılır. Kararın hüküm kısmı, ulusal mahkeme kararlarının aksine başta değil karar 
gerekçelerinden sonra yer alır.

Usul tüzüklerine göre hükümlerde yer alması gereken bilgiler arasında ilk önce 
esasa ilişkin nihai bir mahkeme kararının söz konusu olduğuna dair bir saptama 
bulunur. Bunun yanında, hükmün ilan edilme tarihi, yargılamaya katılan tüm kişiler 
(dava yetkilileri de dahil), karara iştirak eden hâkimler, genel savcı ve başkâtip be-
lirtilir. Ayrıca yargılama sürecine ilişkin bilgilere (özellikle de duruşma ve mütalaa 
tarihlerine) yer verilir1069.

Kararın başlık kısmını karar gerekçeleri izler. Karar gerekçeleri genellikle iki 
kısma ayrılır. Burada ilk önce maddi olayın kısa bir izahı yapılır. Usul tüzükleri gere-
ğince bu izahın yapılması zorunludur. Bunu direkt davada yargılama seyrine ilişkin 
bilgiler ve tarafl arın talepleri takip ederken, önkarar davasında ulusal mahkeme tara-
fından yöneltilen sorulara yer verilir. Bunun ardından kararın gerekçelendirilmesine 
geçilir. Karar gerekçeleri masrafın karara bağlanmasına ilişkin açıklamalarla sona 
erer.

Adalet Divanının hüküm kararlarında maddi olayın izahı zaman içinde son de-
rece daraltılmıştır. Esasa ilişkin nihai kararlar, önceleri tarafl arın vakıaları ve yar-
gılamayı tarif eden sav ve savunmalarını ayrıntılı şekilde tekrarlayan kapsamlı bir 
maddi olay açıklamasını içermekteydi. Hükümlerin bu kısmı, 1986 yılından itibaren 
gittikçe daraltılarak karar gerekçelerinin içine dahil edilmiştir. Adalet Divanı, maddi 
olayın ayrıntıları için oturum raporuna gönderme yapmaktaydı. Ancak büyük çeviri 
zahmeti yüzünden oturum raporlarının kararlar külliyatında yayımlanması uygu-
lamasına 1994 yılından itibaren son verilmiştir. Genel Mahkeme ise, kararlarının 
temyiz denetiminde incelenmesini mümkün kılmak için, hüküm kararında maddi 
olayı ve tarafl arın sav ve savunmalarına (özellikle de kaybeden tarafın iddia veya 
savunma araçlarına) nispeten detaylı şekilde yer vermektedir1070.

Her iki mahkemenin esasa ilişkin nihai kararları gerekçe bakımından da birbi-
rinden açık şekilde ayrılır. Adalet Divanının esasa ilişkin nihai kararları genellikle 
çok kıt, sıklıkla çürütülemez görünen bir gerekçeyle şekillenir ve bununla da Fran-

1068 ADUT md. 63, GMUT md. 81.
1069 Klinke, Rn. 201. 
1070 Klinke, Rn. 201. 
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sız yüksek mahkemeleri geleneğini izler1071. Adalet Divanının hüküm kararlarında 
bilimsel literatürü1072 veya ulusal yargı içtihatlarını1073 ele alan açık değerlendirmeler 
yapılmaz1074. Adalet Divanı, eskiden sadece kendisinin eski hüküm kararlarından 
nadiren alıntı yaparken, şimdi artık düzenli olarak kendisinin hüküm kararlarına ve 
bazen de Genel Mahkeme içtihatlarına da gönderme yapmaktadır. Adalet Divanı, 
ileride bakacağı davaların hususiyetlerini dikkate almak ve hüküm kararıyla onla-
ra halel vermekten sakınmak için imkân dairesinde yardımcı mülahazalar ve karar 
gerekçelerinden (obiter dicta) vazgeçmektedir1075. Kendi ülkelerinde yüksek mah-
kemelerin ayrıntılı gerekçelendirmelerine alışmış olan hukukçular kendilerinin bu 
bakımdan “fi kri diete”1076 sokulmuş olduğunu düşünebilirler. Dogmatik bağlantıların 
ve kıyaslanabilir kararların ele alınmaması diğer bir eleştiri noktasıdır. Adalet Di-
vanı kararları çoğu kez farklı yoruma alan bırakmakta, dolayısıyla ulusal mahke-
melerin yeniden ön karar başvuruları yapmalarına yol açmaktadır. Adalet Divanı, 
kararlarının kısalığı nedeniyle eleştirilirken, Genel Mahkeme, ara sıra bunun tam 
tersi suçlamayla karşılaşmaktadır1077. Çünkü Genel Mahkeme, kararlarını esasen 
daha ayrıntılı şekilde gerekçelendirmektedir1078. Bu durum, kural olarak Genel Mah-
kemenin kaybeden tarafın tüm iddia veya savunma araçlarını incelemeye yükümlü 
olmasından ve kararının temyizde geçerliliğini koruyabilmesi için bu incelemenin 
gerçekten vuku bulmuş olduğunu müşahede ettirmek zorunda olmasından kaynakla-
nır1079. Ayrıca ayrıntılı gerekçelendirme, Genel Mahkeme kararlarının kabul edilebi-
lirliğine ve böylece temyiz başvurularının azalmasına katkı yapar.

Karar gerekçelerini hüküm fıkrası izler. Hüküm fıkrası direkt davalarda masraf 
talebini de içerir. Hüküm fıkrası direkt davalarda “Adalet Divanı, hüküm kurmuş 
ve karar vermiştir” kelimeleriyle başlatılırken, benzer formül ön karar davalarında 
bulunmakla birlikte, ön karar davasının çekişmeli olmayan karakteri nedeniyle sade-
ce “hüküm kurulmuştur” kelimeleri kullanılır. Hüküm kararının asli nüshası, iştirak 
eden hâkimler ve başkâtip tarafından imzalanır. Başkâtip tarafından bir ilan kaydı 
dercedilerek1080 mahkeme kalemine tevdi edilir. Tarafl ara hüküm kararının onaylı bir 
sureti verilir1081.

1071 Klinke, Rn. 199.
1072 Klinke, Rn. 201.
1073 Hakenberg/Stix-Hackl, Hanbuch zum Verfahren vor dem Europaeischen Gerichtshof, s. 163w
1074 Örneğin bkz. Adalet Divanı, Rs. C-385/07 P (Der Grüne Punkt).
1075 Klinke, Rn. 199.
1076 Ossenbühl, DVBl. 1992, 994.
1077 Örneğin Thoth, CMLR 1995, 271, 292.
1078 Örneğin bkz. Genel Mahkeme, Rs. T-151/01 (DSD), Slg. 2007, II-1607.
1079 Krş. Jung, EuR 1992, 246.
1080 ADUT md. 6 § 1.
1081 ADUT md. 64 § 2-3, GMUT md. 82 § -3.
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2. Usule İlişkin Nihai Kararlar
Esasa ilişkin nihai kararların (hükümlerin) şekli ve içeriğine ilişkin koşullar, ge-

nel olarak ilişkili olduğu çerçevede usule ilişkin nihai kararlar için de geçerlidir. Bu 
özellikle, karar veren mahkeme, yargılamaya katılanlar, karar tarihi ve karara iştirak 
eden hâkimlere ilişkin bilgiler için söylenebilir. Buna karşılık, usule ilişkin tüm nihai 
kararların gerekçelendirilmesi zorunlu değildir1082. Üstelik usule ilişkin nihai kararlar, 
esasa ilişkin nihai kararlardan farklı olarak, bir merciden kaynaklansa dahi sadece merci 
başkanı ve başkâtip tarafından imzalanır. İlan edilmez, yalnızca tarafl ara tebliğ edilir.

C. Kararların Etkisi
Mahkeme kararlarının etkileri yargılama türüne göre değişiklik arz eder. Bu yüz-

den, değişik davalar bakımından ayrı ayrı izah edilir. Burada mahkeme kararlarının 
etkileri sadece genel bir bakış içinde özetlenecektir.

1. Kesin Hüküm ve Yargılama Tarafl arı Arasında Bağlayıcı Etki
Kesin hükmün ortaya çıkış zamanı Avrupa Birliği mahkemelerinin kararları ba-

kımından farklılık arz eder. Adalet Divanı kararları ilanla birlikte kesin hüküm et-
kisini kazanır1083. Bu durum, gerek şekli anlamda kesin hüküm (itiraz edilemezlik), 
gerekse maddi anlamda kesin hüküm (tarafl arın kararın içeriğiyle bağlı olması) için 
geçerlidir. Buna karşılık, Genel Mahkeme kararlarında kesin hüküm ilk defa tem-
yiz süresinin geçmesi veya temyiz isteminin reddedilmesiyle gerçekleşir1084. Kesin 
hüküm, direkt dava yargılamasında aynı tarafl ar arasında aynı ihtilaf konusuna ve 
aynı nedene ilişkin bir yargılamanın yapılması yasağını ortaya çıkarır1085. Bunun dı-
şında, ihtilaf konusuna ilişkin karara ve zorunlu olarak kararın temelinde bulunan 
maddi veya hukukî saptamalara ilişkin olarak gelecekte çıkacak hukukî ihtilafl arda 
da tarafl arı bağlar1086. Örneğin daha önceki bir yargılamada bir hukuki tasarrufun 
hukuka uygun olduğu saptandığında, daha sonraki bir yargılamada önceki yargıla-
mada değerlendirilmeye alınan alınan argümanlar vasıtasıyla o tasarrufun hukuka 
uygunluğu konusunda yeniden bir inceleme yapılması caiz olmayacaktır1087. Ön ka-
rar yargılamasında ulusal temel yargılamanın tarafl arı ve bu yargılamaya bakan tüm 
mahkemeler Adalet Divanı kararıyla bağlıdır. Fakat kararın kesin hüküm etkisi, hâlâ 
belirsizliklerin olması veya Adalet Divanı kararına karşı tereddütlerin bulunması ha-
linde başvuran mahkemeyi ve aynı yargılamaya bakan diğer mahkemeleri hükme 
bağlanan konuyu önkarar usulü yoluyla yeniden sunmalarından alıkoymaz1088.

1082 Bu şekilde örneğin ADUT md. 76 § 3 II, GMUT md. 94 § 2 IV.
1083 ADUT md. 65.
1084 Koenig/Sander, Rn. 119; Reiling, EuZW 2002, 136 (136).
1085 Adalet Divanı, 1.4.1987 tarihli karar, Rs. 159/84 (Alan Ainsworth u.a. ./. Komisyon), Slg.1987, 1579, 
1581; Fenel Mahkeme, Rs. T-162/94 (NMB Fransa), Slg. 1996, II-427, Rn. 37; krş. ayrıca Adalet Divanı, Rs. 
C-281/89 (İtalya ./. Komisyon), Slg. 1991, I-347, Rn. 11; Genel Mahkeme, Rs. T-28/89 (Maindiaux), Slg. 
1990, II-59, Rn. 23. Ayrıntılı açıklamalar için bkz. Kirschner/Klüpfel Rn. 133.
1086 Adalet Divanı, 19.2.1991 tarihli karar, Rs. C-281/89 (İtalya ./. Komisyon), Slg. 1991, I-347, 362. Krş. 
Reiling, EuZW 2002, 136 (139).
1087 Adalet Divanı, Rs. C-397/95 P (Coussios), Slg. 1996, I-3873, Rn. 25.
1088 Krş. Adalet Divanı, 2.5.1996 tarihli karar, Rs. C-206/94 (Brennet AG ./. Vittorio Paletta), Slg.1996, I-2357.
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Kararın ilanıyla ayrıca karar veren mahkemenin kendisi de kararın içeriğiyle bağlı 
hale gelir1089. Böylece nihai kararda, artık davanın kabul edilebilirliğinden veya talep 
dayanağına ilişkin bir ara kararın içeriğinden ayrılmak mümkün değildir. Daha sonraki 
bir karar düzeltme veya tamamlama imkânı, bağlayıcı etki bakımından bir değişiklik 
getirmez. Çünkü bu yargılamalar, sadece kararın hatalı veya eksik metninin yargılama 
makamınca arzu edilen karar içeriğiyle uyumlu hale getirmek amacını güder. Avrupa 
Birliği mahkemelerinin kendi kararlarına bağlılığı sadece aynı yargılama çerçevesinde 
söz konusu olur. Yeni bir hukukî ihtilafta içerik olarak farklılaşan bir karar, yalnızca eski 
bir kararın kesin hüküm veya inşaî etkisinin karşı durduğu ölçüde caiz değildir.

Esasa ilişkin olmayan nihai kararlar ise yargılamayı sona erdirdiklerinde veya 
başka şekilde kesin hüküm etkisine elverişli bir içeriğe sahip olduklarında kesin hü-
küm etkisini kazanabilir ve yargılama dahilinde bağlayıcı etki gösterebilir. Kesin 
hüküm etkisi, geçici hukukî koruma yargılamasında verilen esasa ilişkin olmayan 
kararlarda söz konusu değildir1090. Çünkü her taraf, kararın temelinde bulunan koşul-
lar değiştiğinde böyle bir kararın değiştirilmesini veya ortadan kaldırılmasını talep 
edebilir1091. Olumsuz cevap alan talep sahibi, her zaman yeni vakıalara dayanan baş-
ka bir talebi yöneltme imkânına sahiptir1092.

2. İnşai Etki
ABİA 264. maddesine göre iptal kararı, inşaî (kurucu) etki gösterir. Çünkü maddi 

hukukî durum, iptal edilen hukukî işlemin geçmişe etkili olarak (ex tunc) ve herkese 
karşı lehe veya aleyhe etkili olarak ortadan kaldırılması suretiyle değişir1093. Fakat 
ABİA 264 (2). maddesi genel geçerlikli düzenlemelerin (özellikle tüzüklerin) iptal 
edilmesinde, hukuki güvenlik yararına olmak üzere ilgili düzenlemenin kimi etki-
lerinin geçerliliğinin devam ettirilmesine karar verilmesine yetkilendirilmektedir. 
ABİA 267. maddesinin 1 b) fıkrasına göre Adalet Divanının bir hukukî tasarrufun 
geçersizliğini saptadığı önkararlar da inşaî etkiye benzer bir etki içerir. Çünkü bu 
kararlar da, kurucu etkisiyle ilgili işlemi Avrupa Birliği hukuk düzeninden tasfi ye 
eder1094.

 İnşaî etki ancak iptal davasının haklı olması halinde gerçekleşir. Davayı esas-
tan reddeden bir karar, maddi hukukî durumu değiştirmez, yalnızca tarafl ar arasında 
kesin hüküm etkisi gösterir1095. Usule ilişkin bir kararla iptal davası yalnızca redde-
dilebilir. Bu yüzden, Avrupa Birliği yargılama hukukunda inşaî etkili usule ilişkin 
kararlar söz konusu değildir. ABİA 274. maddesine göre dolaylı norm denetimi çer-
çevesinde hukuka aykırılık ve bununla da bir hukuk normunun somut olayda uygu-
lanamazlığı saptansa dahi, inşaî etki meydana gelmez. Çünkü bu surette bu hukuk 

1089 Kirschner/Klüpfel, Rn. 131.
1090 Adalet Divanı, 14.2.2002 tarihli karar, Rs. C-440/01 P (Komisyon./. Artegodan GmbH), Slg. 2002, I-1489.
1091 ADUT md. 87, GMUT md. 108.
1092 ADUT md. 88, GMUT md. 109.
1093 Kirschner/Klüpfel, Rn. 134.
1094 Koenig/Pechstein/Sander, Rn. 499.
1095 Kirschner/Klüpfel, Rn. 134.
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normunun genel geçerliliğine dokunulmaz.

Bir hukukî işlemin iptalinin inşaî etkisi, gerçi lehte veya aleyhte olarak herkesi 
etkiler, fakat bu şekilde sadece iptal edilen hukukî işlemi ilgilendirir, yoksa paralel 
konumlanan diğer olayları değil. Örneğin, Komisyonun bir kartele katılan birden 
çok teşebbüse karşı para cezası yaptırımı uyguladığı bir karara bu teşebbüslerin bir 
kısmı tarafından itiraz edildiğinde, davayı kabul eden kararın (hüküm) inşaî etkisi 
sadece kararın bu davacıları ilgilendirdiği ölçüde meydana gelir. İptal kararı, Komis-
yonun diğer muhatapların ihlallerini tespit edip yaptırım uyguladığı ve bunların da 
Komisyona karşı dava açmamış olduklarında Komisyon kararının kesinliğinden bir 
şey değiştirmez1096. Ancak emsal teşkil edebilir.

Genel Mahkeme kararlarının inşaî etkisi, kesin hüküm etkisinin aksine kural 
olarak ilan edilmeyle gerçekleşir1097 ve temyiz başvurusundan etkilenmez. Bununla 
birlikte, ABADS 60. maddesine göre Genel Mahkemenin bir tüzüğü iptal ettiğini 
açıklamış olduğu durumlar için bir istisna söz konusudur. Burada inşaî etkinin ger-
çekleşmesi kesin hüküm etkisine bağlanır. Fakat Adalet Divanı, ABİA 275 ve 276. 
maddelere göre her iki olayda geçici hukukî koruma tanıyabilir ve koşulların duru-
muna göre ilk derece mercii kararının inşaî etkisini veya tüzüğün etkilerini durdura-
bilir veya diğer geçici tedbirlere başvurabilir.

3. İcraî Etki 
Avrupa Birliği mahkemelerin kararları ilanla birlikte icra edilebilir1098. Bu ne-

denle, Genel Mahkeme kararlarında icra edilebilirlik, aynen inşaî etki gibi hükmün 
kesinleşmesine bağlı değildir1099. Fakat Adalet Divanı, temyiz incelemesinde geçici 
hukukî koruma yolunda (ihtiyati tedbir olarak) hükmün icrasını durdurabilir. Bu-
nunla birlikte, Avrupa Birliği mahkemelerinin tüm kararlarının icra edilebilir içeriğe 
sahip olduğu söylenemez. Bu durum yalnızca ön karar davasında verilen kararlar 
için geçerli değildir. Direkt dava yargılamalarında da örneğin bir harekete geçmeye 
mahkûmiyet icra edilebilir değildir. Dolayısıyla icra edilebilir kararlar olarak ge-
nellikle masrafl arın ödenmesi yükümlülüğüne ilişkin kararlar mülahazaya gelebilir. 
Usule ilişkin kararlar da icraya elverişli bir içeriğe sahip olduğu sürece icra edilebi-
lir. Bu özellikle masrafl arın tespitine ilişkin kararlar için geçerlidir.

4. Yükümlendirici Etki
Antlaşmayı ihlal ve hareketsizlik davaları tespit davaları iken, iptal davası inşaî 

dava niteliğindedir. Tespit davası türlerinden hiçbirisi bir harekete veya hareketsizli-
ğe mahkûmiyete cevaz vermez. ABİA 261 (1). maddesi ve 266. maddesinden, buna 
denge olarak, kaybeden davalıların (üye devletler, Avrupa Birliği organları) kararla-

1096 Adalet Divanı, 14.9.1999 tarihli karar, Rs. C-310/97 P (Komisyon ./. AssiDomän Kraft Products AB, 
Iggesunds Bruk AB, Korsnäs AB, MoDo Paper AB, Södra Cell AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB ve Svenska 
Cellulosa AB), Slg. 1999, I-5414.
1097 GMUT md. 83.
1098 ABİA md. 280.
1099 Kirschner/Klüpfel, Rn. 132. 
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rın kesinleşmesinin ve inşaî etkisinin ötesinde mahkeme kararlarından çıkan önlemleri 
almak zorunda olduklarına ilişkin diğer bir sonucun hükme bağlanması çıkmaktadır. 
Bu bakımdan mahkeme kararının icrası için hangi önlemlerin gerekli olduğu kararın 
hüküm kısmı ve gerekçeleri vasıtasıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmenin yapılması 
öncelikle mahkûm edilen devletin veya organın sorumluluğundadır. Eğer bu yüküm-
lülük yerine getirilmezse, mahkemeye yeniden başvurulabilir. Bu durumda ABİA 261 
(2). maddesi, yükümlülüğünü ihlal eden üye devletin para cezasına veya maktu bir taz-
minata mahkûm edilmesine cevaz vermektedir. Hareketsizlik davası, mahkeme kararı 
gereğince yürürlüğe koyma yükümlülüğünü yerine getirmek için hiçbir şey yapmayan 
ilgili organ, kurum veya diğer bir hizmet birimi karşısında mülahazaya gelir. Harekete 
geçilme durumunda ise, doğru önlemlerin alınmış olup olmadığına ilişkin tartışma iptal 
davası çerçevesinde açıklığa kavuşturulur.

D. Karar Verildikten Sonra Yapılan Yargılama
Kararın hüküm kısmı hâlâ yoruma ihtiyaç duyabilir veya kararın tamamlanması 

veya düzeltilmesi gereği söz konusu olabilir. Bu amaçla, karara ilişkin uyuşmazlık-
ların açıklığa kavuşturulması için değişik yollar öngörülmektedir.

1. Karar İzahatı
Avrupa Birliği mahkemelerinin, Avrupa Birliği hukukunun yeknesak uygulan-

masını farklı dil ve ulusal hukuk geleneklerini içinde barından bir yapılanma içinde 
sağlama görevi karşısında, verdikleri kararlarda hüküm kısmına ve onu taşıyan ge-
rekçelere ilişkin açıklık olması önemlidir. Bundan dolayı ABADS, sonradan iza-
hat (yorumlama) çerçevesinde bir mahkeme kararının anlam ve kapsamına ilişkin 
kuşkunun giderilmesi imkânını sunmaktadır1100. Kararı veren mahkeme, izahat için 
görevli ve yetkilidir1101. Tarafl ardan birinin veya bir Avrupa Birliği organının talebi 
üzerine harekete geçer.

a. İzahatın Konusu
İlgili kuralların lafzına göre izahatın konusu, Avrupa Birliği mahkeme kararla-

rıdır. Ancak Adalet Divanının ön kararlarının izahatı, tarafl arın veya Avrupa Birli-
ği organlarının talebi üzerine gerçekleşmez1102. Aksine başvuran mahkeme, burada 
açık şekilde cevap almamış olduğu hususların açıklığa kavuşturulması için yeni bir 
başvuru yapmak zorundadır1103. Genel Mahkeme kararları, kesinleşmemiş olsa bile 
izahatın konusu olabilir. Genel Mahkeme, temyiz edilen bir kararın izahatı talep 
edildiğinde, izahat başvurusuna ilişkin kararını Adalet Divanının temyiz başvurusu-

1100 ABADS md. 43, ADUT md. 102 ve GMUT md. 129 ile tamamlanmaktadır. İlgili açıklamalar için bkz. 
Hakenberg/Stix-Hackl, s. 165-166.
1101 Adalet Divanı, 20.4.1988 tarihli karar, verb. Rs. 146 ve 431/85 (Claude Maindiaux u.a. ./. Ekonomik ve 
Sosyal Komite ve diğerleri), Slg. 1988, 2003, 2005.
1102 Adalet Divanı, 5.3.1986 tarihli karar, Rs. 69/85 (Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. ./. Alman-
ya), Slg. 1986, 947, 952.
1103 Adalet Divanı, 18.10.1979 tarihli karar, Rs. 40/70 (Sirena Srl ./. Eda Srl ve diğerleri), Slg.1979, 3169, 
3170, Rs. 69/85 (Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. ./. Almanya), Slg. 1986, 947, 952.
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na ilişkin kararına kadar askıya alabilir1104.

İzahat, yalnızca esasa ilişkin nihai kararlar (hüküm) veya asıl konuda yargılama-
yı sona erdiren usule ilişkin kararlar için değil, ayrıca masraf, adlî yardım ve geçici 
hukukî koruma kararları1105 için de istenebilir. Ancak bunların dışında, danışma gö-
rüşü mütalaaları ve görüş açıklamaları gibi diğer yargısal işlemlerin de ne oranda 
izahata elverişli olduğu henüz karara bağlanmamıştır. Sonuçta, mevcut belirsizlikler 
durumunda bunlar için de izahat yapılması mümkün olabilmelidir. Çünkü bunun için 
Avrupa Birliği yargılama hukukundan çıkan bir engel bulunmamaktadır.

Karar izahatı, ancak kararın anlam ve kapsamında haklı olarak tereddüt çıktığın-
da söz konusu olabilir1106. Kararın gerek hüküm kısmı gerekse taşıyıcı gerekçeleri 
(karar nedenleri) izahat edilebilir1107. Masrafl ara ilişkin kararlar da izahatın konusu 
olabilir1108. Buna karşılık, tamamlayıcı bilgi ve açıklamalar ile karar gerekçeleri için 
önemli olmayan açıklamalar (obiter dicta) izahata konu olamaz1109. Karar izahatı 
çerçevesinde yalnızca izahat yapılması gereken karara ilişkin hususlar açıklığa ka-
vuşturulabilir. İzahat, bizatihi kararın anlam ve kapsamına dokunan bir belirsizliğin 
veya çok anlamlılığın giderilmesini amaçlamalıdır. Bu, özellikle, bir kararın icrası 
sırasında içeriği hakkında kuşkuların çıkması durumunda söz konusu olur. Karar 
izahatı, izahat edilmesi gereken kararda değinilmeyen konuların açıklığa kavuştu-
rulması için kullanılamaz. Bu yüzden, bir kararın izah edilmesine ilişkin başvuru, 
bu kararın içeriğinin ötesine geçtiğinde, örneğin başvurulan mahkemeden onun tara-
fından kabul edilen kararın geçerliliğine, uygulanmasına veya sonuçlarına ilişkin bir 
görüş alınmasına ulaşmayı amaçladığında caiz değildir1110. Dolayısıyla karar izaha-
tıyla özellikle kaybeden tarafın ABİA 261 (2). maddesi veya 265. maddesi gereğince 
hangi önlemleri almak zorunda olduğu1111 veya somut bir karardan benzer konumla-

1104 GMUT md. 129 § 4.
1105 Adalet Divanı, 21.1.1970 tarihli karar, Rs. 17/68 (Andreas Reinarz ./. Komisyon), Slg. 1970, 1 (masraf 
belirleme kararı).
1106 Adalet Divanı, 28.6.1955 tarihli karar, Rs. 5/55 (Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) 
./. Yüksek Otorite), Slg. 1955, 277, 288.
1107 Adalet Divanı, Rs. 5/55 (Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) ./. Yüksek Otorite), Slg. 
1955, 277; 7.4.1965 tarihli karar, Rs. 70/63 (a) (Yüksek Otorite ./. Umberto Collotti ve Avrupa Toplulukları 
Adalet Divanı), Slg. 1965, 373, 379.
1108 Adalet Divanı, 19.1.1999 tarihli karar, Rs. C-245/95 P-INT (NSK Ltd, NSK Bearings Europe Ltd, NSK-RHP 
France SA, NSK-RHP UK Ltd, NSK-RHP Deutschland GmbH, NSK-RHP Italia SpA, NSK-RHP Nederland BV, 
NSK-RHP European Distribution Centre BV und NSK-RHP Iberica SA ./. Komisyon, NTN Corporation, Koyo 
Seiko Co. Ltd ve Konsey), Slg. 1999, I-1.
1109 Adalet Divanı, Rs. 5/55 (Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) ./. Yüksek Otorite), Slg. 
1955, 277.
1110 Genel Mahkeme, 24.7.1997 tarihli karar, Rs. T-573/93 (Manuel Francisco Caballero Montoya ./. Komis-
yon), Slg. 1997, II-761; bkz. ayrıca Adalet Divanı, Rs. 5/55 (Associazione Industrie Siderurgiche Italiane 
(ASSIDER) ./. Yüksek Otorite), Slg. 1955, 277; Rs. 70/63 (a) (Yüksek Otorite ./. Umberto Collotti ve 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı), Slg. 1965, 373; 29.9.1983 tarihli karar, Rs. 9/81 (Calvin E.Williams 
./. Sayıştay), Slg. 1983, 2859; 11.12.1986 tarihli karar, Rs. 25/86 (Benoît Suss ./. Komisyon), Slg. 1986, 
3929; 20.4.1988 tarihli karar, verb. Rs. 146 ve 431/85 (Claude Maindiaux ve diğerleri ./. Ekonomik ve 
Sosyal Komite ve Claus Diezler ve diğerleri), Slg. 1988, 2003. 149. Genel Savcı Trstenjak, in: Adalet Divanı, 
Rs. C-503/04 (Stadt Braunschweig II), Slg. 2007, I-615, Rn. 38, 43.  Karar izahatının diğer hukuki yollarla 
karşılaştırılması için bkz. Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 27 Rn. 41.
1111 Adalet Divanı, verb. Rs. 146 ve 431/85 (Claude Maindiaux ve diğerleri ./. Ekonomik ve Sosyal Komite ve 
Claus Diezler ve diğerleri), Slg. 1988, 2003.
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nan diğer olaylar için hangi sonuçların çıktığı açıklığa kavuşturulamaz1112.

b. İzahatı Talep Etme Yetkisi
ABADS 43. maddesine göre karar izahatı başvurusunu yapmaya yetkili olanlar 

kural olarak tarafl ar ve Avrupa Birliği organlarıdır. Müdahiller1113 ve yargılamaya 
katılanların halefl eri de bunlara dahildir1114. Bu yüzden, özellikle genel geçerlikli 
(erga omnes) kararlar bakımından etkilenen tüm kişiler talep yetkisine sahip değil-
dir. Bununla birlikte Adalet Divanı, eski bir kararında taraf kavramını geniş yorum-
layarak paralel bir davanın tarafl arını da bu kapsamda değerlendirmiştir1115. Ancak 
bunun için paralel davanın tarafl arının, kendilerince de itiraz edilen işlemi iptal eden 
ve böylece asıl konunun halledilmesi yüzünden kendi davalarının artık karara bağ-
lanmasına gerek bırakmayan söz konusu mahkeme kararının yorumlanmasını talep 
etmiş ve ayrıca paralel davada iptale yol açan benzer hukuk ihlalini esas bakımdan 
ileri sürmüş olmaları gerekir1116.

Avrupa Birliği organları, yargılamanın tarafı olup olmadığına bakılmaksızın iza-
hat başvurusu yapabilirler. Bu başvuru yetkisi ABA 13. maddesinde belirtilen or-
ganlar için geçerlidir. Avrupa Birliği organları arasında sayılmasına rağmen Avrupa 
Birliği Adalet Divanına, Avrupa Birliği mahkeme kararlarında belirli bir yorumu 
çıkartmak için taraf konumundan bağımsız bir başvuru yetkisi1117 gelmez. Bu du-
rum, Avrupa Birliği mahkemelerinin tarafsız konumuyla bağdaşmayabilir. Avrupa 
Birliği mahkemeleri önünde taraf olma yeteneğine sahip olan diğer Avrupa Birliği 
organ, kurum ve hizmet birimlerinin temel yargılamaya katılmamış olsalar bile ka-
rarların izahatını talep edip edemeyeceği hususu henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. 
Organların başvuru yetkisi izahata ilişkin haklı bir menfaati şart koştuğu ve bunun 
da diğer organ, kurum ve birimlerde taraf konumundan bağımsız olarak ancak nadi-
ren bulunduğundan dolayı meselenin büyük pratik bir önemi bulunmaz. Fakat izahat 
için haklı bir menfaat söz konusu olursa, bunların başvuru yetkisinin reddedilmesi 
için bir neden yoktur. Avrupa Birliği organlarının aksine üye devletlerin ayrıcalıklı 
bir başvuru yetkisi yoktur. Üye devletler, hukukî bir ihtilafta bizzat taraf olmadıkça 
mahkeme kararlarının yorumlanmasını talep edemezler. Fakat üye devletler ve or-
ganlar arasındaki bu ayrım çok anlamlı görünmemektedir.

İzahat talebinin kabul edilebilmesi, gerek tarafl arın gerekse imtiyazlı talep yetki-
sine sahip organların yoruma ilişkin haklı menfaatlerini inandırıcı şekilde ileri sür-

1112 Adalet Divanı, Rs. 70/63 (a) (Yüksek Otorite ./. Umberto Collotti ve Avrupa Toplulukları Adalet Diva-
nı), (Calvin E.Williams ./. Komisyon), Slg. 1965, 373; 29.9.1983 tarihli karar, Rs. 9/81 Slg. 1983, 2859, 
2861; 13.12.1973 tarihli karar, Rs. 24/66 (a) (Gesellschaft für Getreidehandel mbH ./. Komisyon), Slg. 
1973, 1599, 1603.
1113 Adalet Divanı, Rs. C-245/95 P-INT, Slg. 1999, I-1.
1114 Adalet Divanı, 9.3.1977 tarihli karar, verb. Rs. 41, 43 ve 44/73 (Société anonyme générale sucrière ve 
diğerleri ./. Komisyon ve diğerleri), Slg. 1977, 445, 460.
1115 Adalet Divanı, Rs. 5/55, Slg. 1954/55 275, 291.
1116 Buna karşılık, Adalet Divanına (Rs. 24/66 (a), Slg. 1973, 1599, 1602) göre, tazminat yargılamanasında bir 
taraf üçüncü kişiler arasında verilmiş olan karara (hükme) dayanmak istemesi talep hakkı için yeterli değildir.
1117 Avrupa Birliği mahkemeleri, personel ihtilafl arında taraf olabilirler. Bu durumlarda onlara karar izahatı 
imkânı yasaklanamayacaktır.
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melerine bağlıdır1118. Adalet Divanı, değişik yorum imkânlarından hangisinin doğru 
olduğu sorusunun doğrudan ilgilinin haklarına dokunduğunda ve talep sahibinin 
açıklığa kavuşturmak için başka hukukî yollara başvurmak imkânının bulunmadı-
ğında böyle bir menfaatin mevcut olduğunu kabul etmiştir1119.

Avrupa Birliği mahkemeleri, ancak tarafl ar arasında veya talep yetkisine sahip 
organlar arasında kararın anlam ve kapsamına ilişkin görüş farklılıkları olduğunda 
kararın izahatına girişebilir. Adalet Divanı içtihadına göre, sübjektif bir bakış açısı 
bunun için belirleyicidir. Yani bir kararın izahatı, tarafl arın veya organların ihtilafı 
hükme bağlayan kazaî değerlendirmeyi değişik şekilde yorumlamaları halinde, yo-
rumu talep edilen karar gerekçelerinin metni belirsizlikler içermese ve bu nedenle 
de kural olarak yoruma ihtiyaç göstermese dahi caizdir1120. Bir organ dahilindeki 
hizmet birimlerinin farklı görüşte olmaları da bunun için yeterlidir. Buna karşılık, 
tarafl ar arasında fi kir ayrılığı bulunmadığında yorum istemleri caiz değildir1121. Öğ-
retide bir kararın içeriğinin ve anlamının tartışmalı olması veya bilimsel literatürde 
farklı yorumların çıkması karar izahatı için yeterli değildir. Fakat farklı bakış açıları, 
koşulların bulunması halinde bir karar izahatının yapılmasını haklı kılan görüş fark-
lılıkları için vesile olabilir.

c. İzahat Talebinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması
İnceleme, tarafl ardan birinin talebiyle başlar. Talep başlangıçta hukukî ihtilafa 

katılan tüm tarafl ara yöneltilir. Dava dilekçesine ilişkin koşullar, ilgili olduğu çer-
çevede izahat başvurusu dilekçesine de uygulanır1122. Bundan başka, izahatı gereken 
kararın açıkça belirtilmesi1123 ve kararın izahat talep edilen kısımlarının bildirilmesi 
gerekir. Bunun için, kararın anlamına ilişkin tereddütler açıklanır. Ayrıca, talep sa-
hibinin düşüncesine göre hangi izahatın karara eklenmesi gerektiğini ortaya koyan 
belirli bir talep gereklidir1124. İzahat başvurusu için bir süre öngörülmemiştir1125. Bu 
bağlamda hukuki güvenlik koşuluna dayanmak yerinde değildir. Çünkü bununla bir 
karar genişlemesi meydana gelmemekte, sadece karar içeriği açıklanmaktadır1126. 
Bununla birlikte, bir karar izahatının kabul edilebilirliğine ilişkin bir sınır, hukukî 
menfaatten çıkar. Hukukî menfaat, daha önce icra edilen kararda yoksa kararın iza-
hatı bakımından da söz konusu değildir. Keza, tarafl ar uzun süredir karara karşı te-
reddütlerini bildirmek için hiçbir şey yapmamışlar ve kararın etkilerine zımnî olarak 
katlanmış olduklarında “hakkın düşmesi” gerekçesine de dayanılabilecektir1127.

1118 ABADS md. 43.
1119 Adalet Divanı, Rs. 24/66 (a), Slg. 1954/55, 275, 288; Rs. 5/55 (ASSIDER), Slg. 1954/1955, 275.
1120 Adalet Divanı, Rs. 70/63 (a), Slg. 1965, 374, 380.
1121 Adalet Divanı, Rs. 110/63 (a), Slg. 1966, 619, 626.
1122 ADUT md. 102 § 1, GMUT md. 129 § 1.
1123 Örneğin dosya numarası, tarih ve tarafl arın bildirilmesi suretiyle.
1124 Adalet Divanı, Rs. 110/63 (a), Slg. 1966, 619, 626.
1125 Adalet Divanı, Rs. 5/55 (ASSIDER), Slg. 1954/1955, 275.
1126 Kirschner/Klüpfel, Rn. 185.
1127 Degenhardt, s. 63 vd.
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Temel yargılamanın diğer tarafl arı, başvuru hakkında görüş açıklayabilirler. Ka-
rar izahatı yargılamasının sonuçlanmasına ilişkin haklı bir menfaati olan üçüncü 
kişiler, müdahil olarak kabul edilebilirler1128. Burada duruşmanın yapılması öngö-
rülmemektedir. Buna karşılık, genel savcının dinlenilmesi talep edilebilir1129. Genel 
savcı mütalaasının sunulması da mümkündür. Fakat bu noktası yargı uygulaması 
yeknesak değildir1130.

Başvuruyu karara bağlama yetkisi izahatı istenen kararı veren yargı mercine ait-
tir1131. Talebin usulden kabul edilebilirliliği, özel zorluklar çıkarması halinde mahkeme-
nin genel kuruluna veya daha büyük hâkim sayısına sahip bir dairesine havale etmek 
mümkündür. Fakat esasa ilişkin izahat, her durumda kararı veren yargı merci tarafından 
yapılmalıdır1132. Bu merciinin oluşumu bu esnada değişmiş olması önemli değildir.

Karar izahatı talebinin kabul edilebilir olup olmadığı usulî kararla hükme bağ-
lanır. İzahat talebinin esas yönünden karara bağlanması ise hükümle yapılması ge-
reklidir. Bu bakımdan ilk önce ilgili kararda itiraz edilen anlamda bir belirsizliğin 
bulunup bulunmadığı incelenir ve bunu müteakip olarak kararın doğru şekilde nasıl 
anlaşılabileceği hükme bağlanır. Daha sonra kararın hüküm kısmında asıl kararın 
metin kısımlarının belirginleştirilmesine girişilir. İzahat eden kararın nüshası, izahat 
edilen kararın nüshasıyla birleştirilir. Ayrıca, izahat eden karar nüshasının kenarın-
da izahat edilen karara ilişkin bir bilgi konulur1133. Kararın şekli ve maddi olarak 
kesinleşmesinin etkileri kararın izahatıyla bağlı değildir. İzahat yargılamasının mas-
rafl arını kaybeden taraf1134, yani kabul edilebilir olmayan bir başvuru yapan veya 
görüşüyle kararın anlam veya kapsamı bakımından davayı kaybeden kişi üstlenir1135. 
Taraf görüşlerinden hiçbirisinin kararın gerçek anlamına uygun olmaması veya kara-
rın nihai olarak açıklığa kavuşturulmuş olması durumunda masrafl ar karşılıklı olarak 
kaldırılır.

d. İzahatın Diğer Hukukî Yollar İle İlişkisi

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, karar izahatı yargılamasının 
uygulanma alanı dar yorumlanmaktadır. Mahkemelerin diğer yargılamaların çerçe-
vesinde de eski kararlarının izahatına görevlendirilmiş olması kısıtlayıcı uygulama-

1128 Adalet Divanı, Rs. 9/81, Slg. 1983, 2859, 2861.
1129 ADUT md. 102 § 2 f. 1, GMUT md. 129 § 3 f. 1. Bu, Genel Mahkemede tabiî ki yalnızca somut yargılama 
için bir genel savcı atanması halinde geçerlidir.
1130 Daha yakından bkz. Genel Savcı VerLoren van Themaat, Adalet Divanı, Rs. 206/81 A, Slg. 1983, 2873, 2874
1131 Bu bakımdan GMUT md. 129 § 2 çok açıktır. ADUT’da açık bir hüküm yoktur.
1132 Farklı uygulama için bkz örneğin Adalet Divanı, Slg. 1965, 275, 278 (daire kararının genel kurulca izah 
edilmesi).
1133 ADUT md. 102 § 2, GMUT md. 129 § 2 f. 2.
1134 ADUT md. 69 vd. ve GMUT md. 87’nin genel masraf kuralları geçerlidir.
1135 Örneğin Adalet Divanı, Rs. 70/63 (a), Slg. 1965, 373, 380; Adalet Divanı, Rs. C-245/95 P-INT, Slg. 1999, I-1.
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yı güçlendirmektedir1136. Ancak, diğer bir yargılamanın karar izahatıyla eş zamanlı 
olarak mülahazaya geldiği durumlar nadirdir. Böyle bir yargılamada izahat, diğer 
karar için ön mesele teşkil eder. Örneğin bir Avrupa Birliği organı bir kararın ic-
rasına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek için önlem alır, fakat bu önlemden 
etkilenenlerin görüşüne göre bu önlemin kararın doğru yorumlanması halinde alına-
maması veya en azından bu şekilde alınamaması gerekirse, karar izahatı değil, iptal 
davası burada uygun hukukî yoldur1137. Böyle bir durumda eski kararın izahatının 
talep edilmesi usulsüz olabilir. Çünkü izahat müessesi, daha sonra çıkarılan önlemin 
hukuka uygun olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasının yolu değildir. Kaldı ki 
eski kararın izahatı, sonraki hukukî işlemi bertaraf edemez1138. Hukuka aykırı dav-
ranışı yüzünden mahkûm edilen bir üye devletin doğru olmayan bir karar izahatının 
sonucu olarak hiç önlem almadığında veya yanlış bir tasarrufta bulunmuş olduğun-
da, antlaşmayı ihlal davası ilişkisinde bir çatışma durumunun çıkması da zayıf bir 
olasılıktır. Çünkü burada da yürürlüğe koymak için hangi önlemlerin gerekli olduğu 
sorusu önceki kararda hükme bağlanmamıştır1139.

Buna karşılık, karar izahatı yargılaması bazen icra hukuku yollarıyla çatışabi-
lir. Nitekim bir kararın icra edilebilir olan içeriği hakkında kuşkular çıktığında hem 
cebri icranın durdurulması1140 hem de kararın izah edilmesi talep edilebilir görün-
mektedir. Fakat her iki hukukî yolun birbiriyle ilişkisinde durdurma talebi daha özel 
hukukî yoldur. Çünkü icra borçlusu, bu hukukî yolda cebri icranın durdurulması 
amacına karar izahatı yolundan daha direkt, daha hızlı ve her şeyden önce daha etkin 
bir şekilde ulaşabilir1141.

Karar düzeltmesi ve karar tamamlaması, karar izahatındakinden farklı koşul ve 
etkilere sahiptir. Üç yargılama türü kural olarak birbirini dışlar. Ne var ki somut 
olayda, bir kararın içeriğine ilişkin ihtilafl arda hangi yargılamanın uygulanacağını 
önceden saptamak kolay olmamaktadır. Bu yüzden, izahat talebi kararın düzeltilme-
si ve/veya tamamlanmasına yönelik feri/yan taleplerle bağlanabilmelidir1142.

2. Karar Düzeltilmesi
Karar izahatına ilişkin hükümlere halel getirilmeden kararlardaki yazı ve hesap 

hataları ile açık yanlışlıklar düzeltilebilir1143. Usul tüzüklerinin düzeltmeye ilişkin 
1136 Örneğin Adalet Divanı, 9.8.1994 tarihli karar, Rs. C-412/92 P (Avrupa Parlamentosu ./. Mireille Meskens), 
Slg. 1994 I-3757, 3778.
1137 Sonuçta aynı görüş için bkz. Degenhardt, s. 79 vd.
1138 Ayrıca krş. Adalet Divanı, 7.4.2000 tarihli karar, Rs.T-11/00 R (Michel Hautem ./. Avrupa Yatırım Bankası), 
Slg. 2000, II-301
1139 Farklı görüş için bkz. Degenhardt, s. 84 vd.
1140 ABİA md. 299 ile bağlantılı olarak md. 280.
1141 Degenhardt, s. 89.
1142 Örneğin Adalet Divanı, Rs. C-245/95 P-INT, Slg. 1999, I-1.
1143 ADUT md. 66, GMUT md. 84. Adalet Divanı, verb. Rs. C-89/85, C-104/85, C-11/85,C-116/85, C-117/85 
ve C-125-19/85 (Ahlström ve diğerleri), Slg. 1994, I-99 vd. İlgili açıklamalar için bkz. Hakenberg/Stix-Hackl, 
s. 166.
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kuralları, lafzı gereğince yalnızca esastan verilen kararlara, yani hüküm içeren karar-
lara ilişkindir. Bununla birlikte, usule ilişkin kararlar da düzeltilebilir1144. Kararların 
düzeltilmesi, karar izahatı ve tamamlamasından farklı olarak, ön karar yargılamasın-
da da mümkündür.

Usul tüzüklerinde, düzeltilebilir hatalar olarak yazım ve hesap hataları ile açık 
yanlışlıklar belirtilmektedir. Yazım hataları altında münferit isimlerin yanlış ya-
zılması, temize çekme yazılarının hazırlanmasında veya onaylı kararların teslim-
lerinde ortaya çıkan yazım hataları gibi imlâ yanlışlıkları anlaşılır. Hesap hataları, 
yanlış bir hesaplamaya bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardır. Aşikâr yanlışlıklarda 
ise hâkimler tarafından açıklananlar ile gerçekten istenilenler arasında ortaya çıkan  
çelişkiler söz konusudur. Bu hatalar, fi ilen ifade edilmiş olandan biraz farklısının dü-
şünülmüş olduğunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde bariz olduğunda aşikârdır1145. 
Orijinal karar, ancak yargılama dilinde hata içerdiğinde düzeltmeye gerek duyar. Çe-
viri çerçevesinde diğer değişik dillere girmiş olan hatalar ise kararın yayımlanması 
sürecinde herhangi bir şekle bağlı olmadan düzeltilir1146.

Karar metninde hatanın düzeltilmesi sonucu bir değişiklik meydana gelir. Bu 
değişiklik, hem kararın hüküm kısmını hem de karar gerekçelerini ilgilendirebilir. 
Ancak düzeltme, kararın asıl içeriğini değiştiremez. Karar merci tarafından istenilen 
karar sonucundan başkasına düzeltmeyle ulaşılamaz. Çünkü düzeltme temyiz yolu 
teşkil etmez1147.

Düzeltme yargılaması re’sen veya bir tarafın talebi üzerine başlar. Talep yetkisine 
sahip olanlar, tarafl ar ile onları destekleyen müdahillerdir. Buna karşılık, önkarar 
yargılamasına katılanların talep hakkı yoktur. Talebin kararın ilan edildiği günden 
itibaren iki hafta içinde mahkeme kalemine sunulması gerekir1148. Re’sen düzeltme 
bir süreye bağlı değildir. Düzeltme hakkında tarafl arın görüşünün alınmasından ve 
genel savcının dinlenilmesinden sonra yargılama makamınca aleni olmayan oturum-
da karar verilir1149. Düzeltme kararı düzeltilen kararın nüshasıyla birleştirilir. Burada 
düzeltilen kararın nüshasının kenarında girişilen düzeltmeye ilişkin bir bilgi ekle-
nir1150. Düzeltme kararının ayrıca yayımlanması kural olarak yapılmaz1151. Düzeltme 
kararları genel olarak masrafa ilişkin açıklama içermez. Bu durum, özellikle düzeltme-
nin re’sen yapıldığında geçerlidir. Bununla birlikte, bir düzeltme talebi usulsüz olduğu 
1144 Örneğin Adalet Divanı, 21.1.1970 tarihli karar, Rs. 17/68 (Andreas Reinarz ./. Komisyon), Slg.1970, 1, 
Genel Mahkeme, 13.11.2001 tarihli karar, Rs. T-138/01 R (F. ./. Sayıştay), Slg. 2001, II-987.
1145 Burada çalışma dilinden çeviride bir hata da söz konusu olabilir.
1146 Klinke, Rn. 206.
1147 Adalet Divanı, 31.1.1962 tarihli karar, verb. Rs. 19/60, 21/60 und 2-3/61 (Société Fives Lille Cail u.a. ./. 
Yüksek Otorite) Slg.1961, 687, 691.
1148 Bu süreye 10 günlük mesafe süresi eklenir. Bkz. Genel Mahkeme, 13.11.2001 tarihli karar, Rs. T-138/01 
R (F. ./. Sayıştay), Slg. 2001, II-987. 
1149 ADUT md. 66 §§ 2, 3, GMUT md. 84 §§ 2, 3.
1150 ADUT md. 66 § 4, GMUT md. 84 § 4.
1151 Farklı uygulama için örneğin bkz. Adalet Divanı, 24.4.1996 tarihli karar, Rs. C-19/93 P (Rendo NV, Centraal 
Overijsselse Nutsbedrijven NV und Regionaal Energiebedrijf Salland NV ./. Komisyon), Slg. 1996, I-1997.
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gerekçesiyle reddedildiğinde, talep sahibine yargılama masrafl arı yüklenebilir1152.

3. Karar Tamamlanması
Kararların, tarafl arın tüm taleplerini karşılamaması veya masrafl ara ilişkin bir 

ibare içermemesi1153 halinde tamamlanması mümkündür1154. Buna karşılık, somut 
dava nedenlerinin ele alınmaması gibi karar gerekçelerindeki boşluklar kararın ta-
mamlanmasıyla giderilemez. ADUT 67. maddesinin tarafl arın taleplerine ilişik kur-
masından karar tamamlamanın yalnızca direkt dava yargılamalarında söz konusu 
olabileceği sonucu çıkmaktadır. Önkarar davasında verilen bir kararın boşluklar 
içermesi durumunda, başvuran mahkeme, cevabı kendi kararı için önemli olan soru-
ları yeniden sunmak zorundadır1155.

Temel davanın tarafl arı, önkarar yargılamasında da olduğu gibi, kararın tamam-
lanması talebiyle Adalet Divanına başvurmak imkânına sahip değildir. Genel Mah-
keme, tarafl arın taleplerini dikkate almadığında, Adalet Divanına temyiz başvurusu 
yapılabilir1156. Bunun için ilgili kararın tamamlanmasına ilişkin bir başvurunun ya-
pılması gerekli değildir. Fakat masrafl arın karara bağlanmasının ihmal edilmesinde 
durum farklıdır. Çünkü münhasıran masrafl ara ilişkin bir temyiz başvurusunun yapıl-
ması mümkün değildir1157. Dolayısıyla Genel Mahkeme, masrafl arı karara bağlama-
mış olduğunda kararını tamamlama yetkisine sahiptir1158. Kararın masrafl arı hükme 
bağlamakla birlikte, asıl yargılama masrafl arı ile geçici hukukî koruma yargılaması 
masrafl arını birbirinden ayırt etmemesi halinde, masrafl arın hükme bağlanmasının 
es geçilme durumu söz konusu olmaz. Bu nedenle, kararın tamamlanması talebi bu 
durumda caiz değildir1159.

Kararın tamamlanması ancak talep üzerine gerçekleşir. Her taraf, kararın tebli-
ğinden itibaren bir ay içinde kararın tamamlanmasını talep edebilir1160. Tamamlama 
talebi, diğer tarafl arın ve genel savcının dinlenilmesinden sonra eksik kararı almış 
olan yargı mercii tarafından hükme bağlanır.

II. Kanun Yolları
Yargısal faaliyet başlangıçta tek başına Adalet Divanı tarafından yürütülmektey-

di. Adalet Divanının kararlarına ancak hukukî kesinliği bozan olağanüstü hukukî 
yollar (yargılamanın yenilenmesi, üçüncü kişi itiraz) ile müdahale edilebilmekteydi. 
Tek Avrupa Senedi, İlk Derece Mahkemesinin (şimdiki ismi “(Genel) Mahkeme”) 

1152 Adalet Divanı, 31.1.1962 tarihli karar, verb. Rs. 19/60, 21/60 und 2-3/61 (Société Fives Lille Cail u.a. 
./. Yüksek Otorite) Slg.1961, 687, 691. Ancak farklı uygulama için bkz. Genel Mahkeme, 13.11.2001 tarihli 
karar, Rs. T-138/01 R (F. ./. Sayıştay), Slg. 2001, II-987.  
1153 Halbuki masrafl arın talep edilmeden de karara bağlanması gereklidir.
1154 ADUT md. 67. İlgili açıklamalar için bkz. Hakenberg/Stix-Hackl, s. 166.
1155 Adalet Divanı, Rs. 13/67 (Becher), Slg. 1968, 296, 297.
1156 Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 27 Rn. 48.
1157 ABADS md. 58 II.
1158 GMUT md. 85.
1159 Genel Mahkeme, 11.10.1990 tarihli karar, Rs. T-50/89 R (Jürgen Sparr ./. Komisyon), Slg. 1990, II-536, 541.
1160 ADUT md. 67.
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kurulmasını mümkün kılmış ve bununla da mahkeme örgütlenmesinin daha kap-
samlı bir yapılanmasını sağlamıştır. Bu değişimle Adalet Divanı, ilk derece mercii 
olarak karar verme yetkisinin İlk Derece Mahkemesine (Genel Mahkemeye) geçtiği 
olaylarda temyiz mahkemesi işlevini üstlenmiştir.

Daha sonra Nis Antlaşmasıyla üç dereceli bir yargı örgütlenmesine geçilmiştir. 
Ancak bu örgütlenme ilk defa ihtisas mahkemelerinin (önceki ismi “daire mahkeme-
leri”) kurulmasıyla gerçekleşecekti. Avrupa Birliği yargısının bu esaslı değişikliği 
temyiz denetimi sisteminde kapsamlı yenilikler getirmiştir. Nitekim ilk derece mah-
kemesi olarak adlandırılan Genel Mahkeme, ihtisas mahkemelerinin kararlarına kar-
şı temyiz başvurularını karara bağlama yetkisini elde etmiştir. Genel Mahkemenin 
temyiz kararlarına karşı Adalet Divanına temyiz başvurusu yapılıp yapılmayacağı 
hususu ise açıkça düzenlenmemiştir. Bunun yerine daha ziyade Genel Mahkemenin 
temyiz kararlarının gözden geçirilmesine ilişkin bir usul getirilmiştir.

A. Genel Mahkeme Kararlarına Karşı Temyiz Yolu
1. Genel Olarak
Genel Mahkeme kararlarına karşı hukukî konularla sınırlı bir temyiz başvurusu 

yapılabilir. İlk derece merciine aktarılan ihtilafl ar için ikinci bir hukukî yolun geti-
rilmesiyle bireylerin organlar karşındaki hukukî korunması iyileştirilmiştir1161. Bu 
iyileştirme, özellikle temyiz yolunun alelade varlığının yargısal kararlarının özenli 
bir şekilde gerekçelendirilmesine zorlayacağı ve böylece gerek hukukî korumanın 
kalitesine gerekse bu kararların meşruluğuna katkı yapacağı şeklinde ortaya çık-
maktadır1162.

Avrupa Birliği yargılama hukuku, itiraz edilen ilk derece mercii kararının türüne 
dikkate almadan yalnızca tek bir temyiz yolunu tanımaktadır1163. Temyiz yolunun 
ayrıntılarına ilişkin hükümler, ABİA 258. maddesi, AAETA 140 a, ABADS 56-61. 
maddeleri, ADUT 110 vd. maddeleri ile GMUT 116 vd. maddelerinde düzenlen-
mektedir. Bu hükümler, hem Hollanda, Belçika ve Fransız yargılama hukukunda 
görülen “bozma” başvurusunun hem de Alman yargılama hukukunda yer alan “ye-
niden karar verme”1164 veya “düzeltme” başvurusunun etkisini göstermekte1165, fakat 
bu haliyle Avrupa Birliği düzeyinde kendine has bir düzenleme teşkil etmektedir. 
“Temyiz yolu” nitelendirilmesiyle bilinçli olarak üye devletlerin ulusal yargılama 
hukuku kavramlarının (bozma veya düzeltme gibi) kullanılmasından sakınılmak 
istenmiştir1166. Ulusal yargılama hukukunda bu müesseselerle bağlanan düşünceler 
üye devletten üye devlete tümüyle farklıdır. Bu yüzden, kendiliğinden Avrupa Birli-

1161 İlk Derece Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Konsey Kararı, ABl. 1988 L 319/1, 3. mülahaza.
1162 Lenaerts/Arts/Bray, Rn. 15-001.
1163 Jung, in G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 146.
1164 Lenaerts, EuR 1990, 242.
1165 Lenaerts, age, Kirschner/Klüpfel, Rn. 146, Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag Art. 168 a Rn. 147.
1166 Diğer üye devletlerin dillerine ilişkin ispatlar için bkz. Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag Art. 168 a, Rn. 145.
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ği hukukun a aktarılmasına imkân vermez1167.

Temyiz yolu, karar yetkisinin temyiz merciine geçmesini sağlar1168. Çünkü yar-
gılama bu yolla temyiz merciine aktarılmaktadır. Temyizin erteleyici etkisi ise tar-
tışmalıdır. Temyiz, bir yandan ABADS 60 (1). maddesi gereğince ilk derece mercii 
kararının kesinleşmesini önler1169, diğer yandan da erteleyici etkiye sahip değildir. 
ADUT 83. maddesi, bununla ilgili olarak Genel Mahkeme kararlarının ilanla bir-
likte geçerli ve etkili olduğunu belirtmektedir. Genel Mahkeme kararının doğrudan 
geçerli ve etkili olması, (örneğin iptal kararının inşaî etkisi veya mahkûm edilen 
organın karardan çıkan önlemleri alma yükümlülüğü1170 ve kararın icrası gibi), ku-
ral olarak temyiz başvurusundan etkilenmez1171. Bununla birlikte, ABADS 53 (1). 
maddesi, Adalet Divanına ABİA 275-276. maddelerine göre geçici hukukî koruma 
yolu çerçevesinde itiraz edilen kararın etkilerinin durdurulması ve geçici tedbirlerin 
alınması imkânını saklı tutmaktadır1172. Ayrıca ABADS 60 (2). maddesi, ilk derece 
mercii kararlarının doğrudan geçerli olması kuralına bir istisna getirmektedir. Bu is-
tisna, bir tüzüğün iptalini hükme bağlayan Genel Mahkeme kararlarına ilişkindir. Bu 
kararlar, ilk defa kesinleşmesiyle1173 geçerli olur. Böylece tüzüğü genel etkili (erga 
omnes) şekilde ortadan kaldıran inşaî etki, ilk defa bu anda gerçekleşir1174. ABADS 
60 (2). maddesi, sadece bir tüzüğün iptal edildiği durumları ilgilendirir ve Genel 
Mahkemenin ABİA 274 maddesine göre dolaylı norm kontrolü yoluyla bir normun 
daha üst normla bağdaşmazlığını tespit ettiği ve bu yüzden somut olayda onu uygu-
lamadığı durumu için geçerli değildir1175. Bu düzenleme karşısında temyizin sınırlı 
bir erteleyici etkisinin olduğu söylenebilir.

2. Temyiz Edilebilen Kararlar
Temyiz edilebilen kararlar, ABADS 56 (1). maddesi ile 57 (1-2). maddesinde 

tahdidi şekilde sayılmıştır. Temyiz edilebilirlik için itiraz edilen kararın şekli değil, 
içeriği belirleyicidir. Dolayısıyla temyiz edilebilen kararlar kavramı geniş yorum-
lanmalıdır1176. Adalet Divanına temyiz başvurusu, ulusal hukuk düzenlerinden farklı 
olarak, belirli bir müddeabih değerine, ortaya atılan soruların önemine veya açıkça 
bir kabule bağlı değildir. Bununla birlikte ABİA 259 (1). maddesi, böyle ek gerekli-
liklerinin ABADS’de konulabileceğini açıkça belirtmektedir.

1167 Krş. Gros, AJDA 1995, 859 vd.
1168 Aynı yönde görüş için bkz. Kirschner/Klüpfel, Rn. 146, ayrıca krş. Bölhoff, s. 83-85. Karşı görüş için bkz. 
Koenig/Pechstein/Sander, Rn. 156.
1169 Kirschner/Klüpfel, age; ayrıca krş. Adalet Divanı, Slg. 1995, öD I-A 145.
1170 ABİA md. 266.
1171 Genel Mahkeme, Slg. 2000, II-4019.
1172 Örneğin bkz. Adalet Divanı, Rs. C-345/90 P-R, Slg. 1991, I-231.
1173 Yani temyiz süresinin geçmesi veya temyiz başvurusunun Adalet Divanınca reddedilmesi suretiyle.
1174 İptal açıklaması düzenli olarak geleceğe etkili (ex tunc) etkili olması bakımından bu surette bir şey 
değişmemektedir.
1175 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 194.
1176 Schwarze, in: ders., Art. 225 EGV Rn. 23; Wägenbaur, Art. 56 Satzung EuGH Rn. 2.
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Temyiz edilebilen kararlar, evvela yargılamayı sona erdiren esasa veya usule iliş-
kin kararlardır. Karar izahatı, üçüncü kişi itirazı veya yargılamanın yenilenmesinde 
verilen kararlar da bunlar arasındadır. İlk derece merciinin esası hükme bağladığı 
kararları ve yetkili yargılama makamı başkanının mahkeme dışı uzlaşma durumun-
da veya davanın geri alınmasından sonra davanın düşürülmesine ilişkin kararları da 
yargılamayı sona erdirir1177. Fakat kayıt defterinden silme kararları, ancak temyize 
başvuranın davanın geçerli bir şekilde geri alınmadığını, yani geçerli bir vazgeçme-
nin meydana gelmediğini ileri sürmek istediğinde temyiz denetimine elverişlidir. 
Gıyap kararlarına karşı temyize başvurulmasının caiz olup olmadığı veya ilk önce 
ABADS 41. maddesine göre bir itirazın yapılmasının gerekli olup olmadığı tartışma-
lıdır. Gıyap kararına karşı itiraz edilip edilmeyeceği davalının ihtiyarında bulunduğu 
ve böylece bu kararın esasa ilişkin diğer her karar gibi kural olarak Genel Mahkeme 
önündeki yargılamayı sona erdirebileceği hususu, bu kararların temyiz edilebilirliği 
yaklaşımını güçlendirmektedir. Eğer hem itiraz hem de temyiz başvurusu yapılırsa, 
Adalet Divanı, temyiz incelemesini itirazın karara bağlanmasına kadar askıya alabi-
lir. Genel Mahkemenin itirazı hükme bağladığı ikinci kararına karşı temyiz başvuru-
su her halükârda mümkündür. ABADS 58. maddesi, masrafl arın yüklenmesine veya 
belirlenmesine ilişkin kararların müstakil şekilde temyize götürme yolunu açıkça 
kapatmıştır1178.

Öte yandan, ihtilaf konusunun bir kısmını ilgilendiren kararlara karşı temyiz 
mümkündür. Örneğin dava yığılması durumunda öncelikle münferit talepler veya 
dava arkadaşlığı durumunda münferit dava arkadaşları karşısında verilen kısmi ka-
rarlarının yanı sıra dava nedenlerine ilişkin ara kararlar veya tazminat yargılama-
sındaki temel kararlar da temyize götürülebilir. Ayrıca ABADS 56. maddesi, Genel 
Mahkemenin yetkisine veya davanın kabul edilebilirliğine ilişkin bir ara ihtilafı sona 
erdiren kararları açıkça zikretmektedir. Bu kararlar, yalnızca kabul edilmezlik itira-
zı üzerine davanın reddedildiği için yargılamayı sona erdirdiğinde değil, davanın 
kabul edilebilir olduğunu hükme bağladığında da temyiz edilebilir. Buna karşılık, 
GMUT 114. maddesine göre ara ihtilafl arda verilen diğer kararlar tek başına temyiz 
edilebilir değildir. Aynısı, ispatla ilgili kararlar, yargılama işlemlerinin yapılması, 
bir yargılama makamına gönderme, tek hâkime aktarma veya yargılamaların birleş-
tirilmesi veya ayrıştırılması gibi devam eden yargılama dahilindeki diğer usulî veya 
idarî kararlar için geçerlidir. Fakat böyle kararların bir usul kuralı ihlali teşkil edip 
etmediği hususu, bunların temyize başvuranın aleyhine etki göstermiş olması halin-
de nihaî kararın temyizi çerçevesinde incelenebilir.

ABADS 57. maddesi, derdest yargılama sırasında verilen kararlara karşı temyiz 
yolunun kapalı olmasından iki istisna daha yapmaktadır.  Buna göre, geçici hukukî 
koruma, itiraz edilen kararın icrasının durdurulması, geçici tedbirler veya cebri ic-
ranın durdurulması gibi ara yargılamalarda verilen usulî kararlara karşı temyiz baş-

1177 GMUT md. 99.
1178 Krş. Adalet Divanı, Rs. C-349/99 (ADT Projekt), Slg. 1999, I-6467, Rn. 6 vd.
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vurusu yapılması mümkündür1179. Yine, müdahillik talebini reddeden usulî kararlar 
(ama kabul eden kararlar değil) da temyiz denetimine götürülebilir1180. Ancak burada 
hemen belirtilmelidir ki, temyiz yoluna başvurma yetkisi yalnızca müdahillik başvu-
rusu reddedilen üçüncü kişiye aittir, yoksa onun desteklemek istediği tarafl ara değil. 
ABADS 57. maddesi, kural olarak bu ihtilaf konularına karakteristik olan aciliyet 
karşısında yargılama için diğer temyiz başvurularına ilişkin kurallardan ayrılmalar 
öngörmektedir.

3. Temyize Başvurma Yetkisi
Adalet Divanına temyiz başvurusu gerek hukukî ihtilafın tarafl arı gerekse de per-

sonel ihtilafl arı hariç olmak üzere Genel Mahkeme önündeki yargılamaya katılma-
mış olan üye devletler ve Avrupa Birliği organları tarafından yapılabilir. Tarafl arın 
temyiz başvurusu kural olarak kendi haklarının korunmasını amaçlarken, yargılama-
ya katılmamış olan üye devletlerin ve organların temyiz başvuruları bunun dışında 
Avrupa Birliği hukuk düzeninin korunmasına da hizmet eder. Bu fark, temyiz baş-
vurusunun kabul edilme koşullarında kendini gösterir.

a. İlk Derece Merciinde Görülen Yargılamanın Tarafl arı
Genel Mahkemede görülen hukukî ihtilafın tarafl arı, talepleri bakımından davayı 

tamamen veya kısmen kaybetmeleri halinde temyiz yoluna başvurabilirler1181. Tem-
yiz yoluna başvurma, ancak ilk derece mercii kararının kendilerinin aleyhine olan 
tarafl ar bakımından kabul edilebilir. Aleyhe durum, tarafl arın sav/savunma ve ta-
lepleri ile sınırlıdır1182. Taleplerin reddedilmesi sonucu oluşan şekli aleyhe durumun 
yanında, ABADS 56 (2). maddesinin lafzına rağmen karar gerekçelerinden çıkan 
maddi aleyhe durum da temyize başvurma yetkisini kurabilir. Örneğin davalı organ, 
hukukî işlemlerinden birine karşı açılan davayı itiraz edilen işlemin ilk derece mer-
ciinin onu hukuken yok hükmünde görebilecek kadar ağır hatayı içerdiğinden dolayı 
usulsüz olduğu gerekçesiyle reddeden bir karara itiraz edebilir. Bir organ, GMUT 
114. maddesine göre davanın usulsüz olduğu gerekçesiyle ayrı lahiyla reddini talep 
etmiş olduğunda da, ilk derece merciinin bu talebe ilişkin kararı ilk önce nihai ka-
rara saklı tutup ve nihai kararda davayı usulden kabul edilebilir bulur, fakat haksız 
olduğu gerekçesiyle esastan reddederse temyiz başvurusu yapabilir. Buna karşılık, 
ilk derece merciinin davanın usulden kabul edilebilir olup olmadığı hususunu sonra-
ya bırakır ve haksız açıldığı gerekçesiyle davayı esastan reddederse, temyiz nedeni 
oluşturmaz. Bu durum, davalının davanın usulsüz açıldığı nedeniyle reddedilmesine 
ilişkin ayrı bir talep sunulmayıp, esasa ilişkin savunmasına da hizmet eden bir la-
yiha çerçevesinde yargılama engellerine dayandığında özellikle geçerlidir. Ayrıca 
karar gerekçelerinden, hüküm fıkrasının böyle bir kısıtlamayı içermese bile davanın 

1179 ABİA md. 278-279.
1180 Wägenbaur, Art. 57 Satzung EuGH Rn. 1.
1181 Bkz. Thiele, Europäisches Prozessrecht, 2007, § 12 Rn. 11.
1182 Adalet Divanı, Rs. C-23/00 P (Boehringer), Slg. 2002, I-1873, Rn. 50; Schwarze, in: ders., Art. 225 EGV 
Rn. 26; Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 229.
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tüm olarak değil sadece kısmen kazanılmış olduğu çıkabilir. Bu durumda kısmen 
kaybeden davacı, maddi olarak kendisinin aleyhine olduğu ölçüde ilk derece mercii 
kararının kaldırılmasını talep edebilir.

İlk derece merciinde görülen hukukî ihtilafın tarafl arı yalnızca davacı ve dava-
lıdan ibaret değildir. Müdahilleri de kapsar. Dolayısıyla müdahiller de temyize baş-
vurma yetkisine sahiptirler. Ancak ABADS 56 (2). maddesi, gerçek ve tüzel kişiler 
bakımından temyize başvurma yetkisini müdahilin ilk derece mercii kararından doğ-
rudan etkilenmesi koşuluna bağlamıştır1183. Bu koşulun, müdahilin asıl yargılamanın 
sonuçlanmasına ilişkin haklı bir menfaatinin olması koşulundan daha katı yorum-
lanması gerekir. Aksi halde, ABADS 56 (2). maddesinin 2. cümlesinde öngörülen 
koşulun tümüyle beyan edici nitelik taşıyacağı anlamına gelir1184. Öte yandan bu 
koşul, hukukî ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin haklı menfaatleri kendi haklarının ko-
runmasına değil, kolektif veya genel menfaatlerin temsiline yönelen müdahillerin 
kabulüne ilişkin esnek uygulamayla dengelenmektedir. 

Doğrudan etkilenen haklarını korumak isteyen müdahillerin temyize başvura-
bilmesi, özellikle müdahilin lehinde olan bir işleme karşı yöneltilen davalarda söz 
konusudur. Burada müdahil, kendisini avantajlı kılan bir işlemin kaldırılması ve ta-
leplerini desteklemiş olduğu davalı organın temyizden vazgeçmesi durumunda, hakla-
rının korunması için kendine özgü bir imkâna ihtiyaç duyar. İlk derece mercii kararının 
müdahile doğrudan dokunup dokunmadığı, ABİA 263 (4). maddesinde düzenlenen 
dava yetkisine benzer ölçütlere göre değerlendirilir. Fikri ve sınaî haklara ilişkin ih-
tilafl arda daha önce şikâyet mercii önündeki yargılamaya katılmış olan müdahillerin 
güçlü konumu, onların daima doğrudan etkilenmiş olarak görülmesine yönelik doğu-
rur. Buna karşılık şeklen aleyhe olma, ilk derece mercii yargılamasına müdahil olarak 
katılmış olan üye devletler ve Avrupa Birliği organlarında her defasında temyiz yoluna 
başvurma yetkisini kurar. Üye devletlerin ve Avrupa Birliği organlarının müdahillik 
çerçevesinde elde ettikleri ayrıcalıklı konum, temyiz yargılamasında da geçerlidir. 
Bundan başka üye devletlerin ve organların kural olarak ilk derece mercii önündeki 
hukukî ihtilafta müdahil olmadan da temyiz başvurusu yapabileceklerinden, aleyhe 
yük getirme bakımından daha geniş bir ölçüt konulur.

Gerçek ve tüzel kişilerin temyiz başvurusu, üye devletlerin ve organların temyiz 
başvurusundan farklı olarak, hukukî korunma menfaatlerinin olması halinde kabul 
edilebilir. Davanın açılabilmesinde olduğu gibi, temyiz başvurusunun da kabul edi-
lebilir ve haklı olması gerekmektedir. Temyize başvuranın, kararın kaldırılması veya 
değiştirilmesinde korunmaya değer bir hukukî yararı bulunmalıdır. Davada haklı 
çıkmış olan taraf da hukukî yararı bulunmak şartıyla hükmü temyiz edebilir. Hukukî 
korunma menfaatinin eksikliği, ilk derece mercii kararının kaldırılmasının herhangi 
bir yarar sağlamadığında ortaya çıkar1185. Hukukî korunma menfaati, kararın temyi-

1183 Bkz. Wägenbaur, Art. 56 Satzung EuGH Rn. 7.
1184 Wägenbaur, age.
1185  Adalet Divanı, Rs. C-19/93 P (Rendo), Slg. 1995, I-3319, Rn. 13.
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ze başvuranın aleyhine sonuçlarını gideren yeni vakıaların ortaya çıkması suretiyle 
özellikle kaybolabilir. Fakat bir temyiz başvurusu, gerekçesi itiraz edilen kararın 
gerekçesiyle örtüşen paralel bir ilk derece mercii kararının kesinleşmesi suretiyle 
usulsüz olmaz. ABİA 274. maddesine göre dolaylı bir norm denetimi çerçevesinde 
alınan gerek kesinleşmiş gerekse itiraz edilebilir bir kararda bir hukuk normunun 
daha üstün hukukla bağdaşmadığının saptanmış olması, temyize başvuranın bu hu-
kuk normunun hukuka uygun olduğunu ileri sürmesine engel değildir.

b.Üye Devletlerin ve Avrupa Birliği Organlarının Özerk Şekilde 
Temyiz Yoluna Başvurma Yetkisi
Avrupa Birliği yargılama hukukunda üye devletlerin ve Avrupa Birliği organları-

nın ayrıcalıklı konumu, üye devletlerin ve Avrupa Birliği organlarının özerk şekilde 
temyize başvurma yetkisinde daha açık şekilde belirmektedir. Nitekim üye devletler 
ve Avrupa Birliği organları, ilk derece mercinde yapılan yargılamaya katılmamış 
olsalar bile ilk derece mercii kararını temyiz edebilirler1186. Hatta bu, ilk derece mer-
cinde görülen davanın tarafl arından hiçbirisi temyiz başvurusu yapmasa bile geçer-
lidir1187. Bu düzenleme, içtihatlarda yeknesaklığının sağlanmasını güçlendirmekte 
ve Genel Mahkemenin içtihatlarındaki hatalı gelişmeleri engellemektedir1188. Bu 
imkândan yararlanan üye devletler ve Avrupa Birliği organları, temyiz incelemesin-
de ilk derece merciinde görülen yargılamaya katılan üye devletler ve Avrupa Birliği 
organları ile aynı konumda yer alırlar1189. Bu, şu anlama gelmektedir. Üye devletler 
ve Avrupa Birliği organları, yalnızca tarafl arın ilk derece merciinde yöneltilen talep-
lerini destekleyebilir, ama ilk derece merciinde görülen ihtilafın konusunu temyizde 
değiştiremezler1190. Dahası, personel ihtilafl arında yargılamaya katılmamış olan üye 
devletler ve Avrupa Birliği organları kanun yoluna başvuramazlar1191.

4. Temyize Başvurma Süresi
ABADS 56 (1). maddesi gereğince temyize başvurma süresi, itiraz edilen ilk derece 

mercii kararının tebliğinden itibaren iki aydır. Bu süre, hızlı yargılamada verilen karara 
itiraz için de geçerlidir. Çünkü tarafl ar, bu yargılamada çok kıt bir süreyle yeterli ince-
leme olmaksızın özenli bir şekilde temyiz başvurusunu yapmaya mecbur bırakılmama-
lıdır. Fakat ADUT, müdahillik talebinin reddine itiraz için bu kural süreden bir istisna 
yapmaktadır. Öyleki burada temyiz süresi iki haftadır. Temyiz sürelerinin hesaplanması 
için her iki durumda ADUT 80-81. maddelerinin genel hükümleri geçerlidir. Başvuru 
süresine ayrıca 10 günlük bir götürü mesafe süresi eklenir. Buna karşılık Avrupa Bir-

1186 ABADS md. 56 III; daha yakından bkz. Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 169.
1187 Bu düzenlemenin eleştirisi için açıklamalarla bkz. örneğin Bölhoff, s. 46, Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, 
Art. 168 a Rn. 175.
1188 Bunun için bkz. Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag Art. 168 a Rn. 167 vd. Eleştiriler için bkz. Wägenbaur, 
Art. 56 Satzung EuGH Rn. 9.
1189 ABADS md. 56 III.
1190 ADUT md. 113 § 2, 116 § 2; daha yakından bkz. Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 171; 
Hackspiel, in: Rengeling/Middeke/Gellermann, § 28 Rn. 14.
1191 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 174.
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liği yargılama hukukunda, bazı ulusal yargılama hukuklarında öngörüldüğü gibi, ayrı 
bir gerekçelendirme süresi kabul edilmemiştir. Temyize başvurma süresi hak düşürücü 
süredir. Dolayısıyla talep üzerine Adalet Divanınca uzatılması mümkün değildir1192. Bu-
nunla birlikte, temyize başvurma süresinin kaza veya mücbir sebep olarak nitelendirile-
bilen nedenler dolayısıyla kaçırıldığında ABADS 45 (2). maddesine göre talep üzerine 
önceki durumun yeniden tesis edilmesi sağlanabilir.

5. Tarafl arın Talepleri ve Katılma Yoluyla Temyiz
Temyiz yargılamasında hangi taleplerin ileri sürülebileceği, temyize başvuran 

için ADUT 114. maddesinden ve ilk derece mercii yargılamasının diğer tarafl arı için 
ise ADUT 116. maddesinden çıkmaktadır. Buna göre temyize başvuranın talepleri 
ilk derece mercii kararının tamamen veya kısmen kaldırılmasını ya da ilk derece 
merciinde yöneltilen taleplerin tamamen veya kısmen muhafaza edilmesini konu 
edinebilir. İlk derece mercii önünde ileri sürülen talepler geliştirilebilir1193. İlk derece 
mercii önünde ileri sürülüp temyiz yoluyla izlenmeye devam edilebilen taleplere 
ilişkin bilgi, Adalet Divanının, ilk derece mercii kararını bozmasından sonra gerek-
tiğinde hukukî ihtilafı nihai olarak hükme bağlayabilmesi için gereklidir. İlk derece 
merciinde görülen davanın konusu olmayan yeni talepler, Adalet Divanı önünde ileri 
sürülemez1194. Örneğin ilk derece merciinde yalnızca bir iptal davası açılmış oldu-
ğunda, temyiz yolunda tazminat talebi ileri sürülemez.

İlk derece merciinde görülen davanın diğer tarafl arı temyize cevap verebilirler. 
Temyize cevap dilekçesinde gerek temyiz başvurusunun tamamen veya kısmen red-
dedilmesi, gerekse temyize katılma yoluyla ilk derece mercii kararının tamamen 
veya kısmen kaldırılması talep edebilirler1195. Diğer tarafl ar da, temyize başvuran 
gibi, ilk derece merciinde sunulan taleplerini ne oranda muhafaza ettiklerini belirgin 
hale getirmek zorunda olup, yeni talepler ileri süremezler ve ilk derece mercii önün-
de incelenen ihtilaf konusunu değiştiremezler1196.

Müdahiller, ilk derece mercii yargılamasının tarafl arı olarak, kabul edilmelerini 
yeniden talep etmek zorunda olmadan temyiz yargılamasına katılabilirler. Ancak bu 
bağlamda, taleplerini ilk derece merciinde desteklemiş oldukları asıl tarafın davayı 
kısmen kaybettiği fakat karşı tarafın temyiz başvurusunun reddini talep etmediği du-
rumlarda müdahillerin de temyize katılma yoluyla talepler ileri sürüp süremeyecek-
leri kuşkuludur. ABADS 40 (4). maddesinin lafzından olumsuz cevap çıkmaktadır. 
Zira fıkranın lafzına göre, bir müdahil yalnızca bir asıl tarafın taleplerini destekle-
yebilir. Öte taraftan ABADS 56 (2). maddesi, ilk derece mercii kararından doğrudan 

1192 Hak düşürücü süreler hukuki güvenliği hizmet eder ve keyfi lik ve ayrımcılıkları önler. Bunun için bkz. Genel 
Mahkeme, Rs. verb. T-148 ve 162/98 (Evans ve diğerleri), Slg. 1999, II-2837, Rn. 29.
1193 Adalet Divanı, Rs. C-76/93 (P. Scaramuzza), Slg. 1994, I-5173, 5190.
1194 Adalet Divanı, Rs. C-283/90 P (Vidrányi), Slg. 1991, I-4339, 4364; Rs. C-53/92 P (Hilti), Slg. 1994, 
I-667, 709.
1195 Adalet Divanı, Rs. C-346/90 (P, F./Komisyon), Slg.1992, I-2691, 2699; Rs. C-136/92 P (Brazzelli), Slg. 
1994, I-1981, 2034 vd. 
1196 Adalet Divanı, Rs. C-136/92 P (Brazzelli), Slg. 1994, I-1981, 2031.
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etkilenen müdahillere asıl taraftan bağımsız olarak temyiz başvurusu yapma hakkını 
tanımaktadır. Buradan, müdahillerin kendilerine özel katılma yoluyla da temyiz is-
teminde bulunabilecekleri sonucu çıkarılabilir. Bununla birlikte müdahiller, bu yol-
la ancak asıl tarafın ilk derece merciinde sunmuş olduğu talepleri izlemeye devam 
edebilirler.

ADUT 116. maddesinin § 1’den, katılma yoluyla temyiz istemi için normal tem-
yiz süresinin değil, temyize cevap verme süresinin geçerli olduğu sonucu çıkmakta-
dır. Avrupa Birliği yargılama hukuku, müstakil ve müstakil olmayan katılma yoluyla 
temyiz istemleri arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bununla birlikte katılma yo-
luyla temyiz istemi, daha ziyade müstakil değildir ve bu yüzden temyiz istemi geri 
alındığında, diğer bir şekilde halledildiğinde veya usulsüz olduğunda geçerliliğini 
devam ettiremez.

6. Temyiz Nedenleri
a. Genel Olarak
Adalet Divanına temyiz başvurusu hukukî konularla sınırlıdır1197. Neyin temyiz 

nedeni olacağı ABADS 58. maddesinde somut şekilde belirlenmiştir. Buna göre şun-
lar temyiz nedeni olabilir1198:

- - İlk derece merciinin yetkisizliği,

- - Temyiz edenin menfaatlerini zedeleyen usul hatası veya 

- - Avrupa Birliği hukukunun ihlali.

Yalnızca bu nedenler, bir ilk derece mercii kararının bozulmasına yol açabilir.

 Bir itirazın temyiz çerçevesinde yapılıp yapılamayacağının değerlendirilmesin-
de, bir yandan temyizin ilk derece mercii önünde ele alınan ihtilaf konusunu değiş-
tiremeyeceği, diğer yandan da temyize gitme amacının ilk derece merciince yapılan 
hukuk uygulamasının denetlenmesi olup ilk derece mercii yargılamasının tekrarlan-
masının olamayacağı dikkate alınır. İlk derece mercii önünde ele alınan ihtilaf konu-
sunun değiştirilmesi yasağı yalnızca talepler için değil, iddia ve savunma vasıtaları 
için de geçerlidir. Bu nedenle, temyize başvuran, Adalet Divanı önünde ilk derece 
mercii kararını sonuçta yanlış olduğunu ispatlamak için yeni dava nedenlerine veya 
savunma vasıtalarına dayanamaz. Aksine Adalet Divanı, ileri sürülen itirazların de-
ğerlendirilmesinde kural olarak yalnızca bir hukukî hatanın ilk derece merciince 
gözden kaçırılıp kaçırılmadığını kontrol eder. Fakat temyizin ilk derece mercii yar-
gılamasının ihtilaf konusuyla sınırlı olması, temyize başvuranın ilk derece mercii 
kararının ve kendi görüşüne göre onun içinde yer alan hukukî hataların izah edil-
mesine vesile kılan yeni hukukî soruları ilk defa ortaya atmasına engel oluşturmaz.

1197 Bkz. ABİA md. 258 I.
1198 Bkz. ABADS md. 58 I.



-260-

Bundan başka, yeni iddia ve savunma vasıtalarının getirilmesi yasağının diğer 
bir istisnası mahkemece re’sen incelenmesi zorunlu olan hususlarda ortaya çıkar. 
Özellikle gerekçelendirme yükümlülüğünün ihlali veya davalı organ, kurum veya 
diğer hizmet biriminin yetkisizliği gibi bazı amir hükümlere karşı aykırılıklar bunlar 
arasındadır. Bu aykırılıklar, tarafl arca temyizde ileri sürülebilir. Adalet Divanı, böy-
le aykırılıkları re’sen de ele alabilir ve gerektiğinde kararı bozabilir. Hangi hukuka 
aykırılıkların re’sen bir inceleme için mülahazaya geldiği ve Adalet Divanının bu 
incelemeye yalnızca yetkili veya bunun yanında yükümlü de olup olmadığı hususları 
henüz nihai şekilde açıklığa kavuşturulmamıştır.

O halde, yeni sav ve savunmalara yalnızca istisnai şekilde cevaz verilebilir. Ada-
let Divanı, yerleşik içtihatlarında, temyizin hukukî ihtilafın yeniden ele alınmasına 
değil, hukukî hataların yalnızca kontrol edilmesine hizmet ettiği, ilk derece merci-
inde ileri sürülen dava nedenlerinin basitçe tekrar edilmesinin temyiz çerçevesinde 
kabul edilebilir bir itiraz noktasını teşkil etmeyeceği sonucunu çıkarmaktadır. Tem-
yizin daha ziyade gerek itiraz edilen ilk derece mercii kararının çekişmeli kısımlarını 
gerekse kararın bozulması talebinin dayandığı hukukî argümanları tam olarak belirt-
mesi gerekir. Fakat bunun için, temyize başvuranın, kendi görüşüne göre ilk derece 
mercii tarafından haksız yere geri çevrilmiş olan hususu yeniden Adalet Divanına 
sunması ve ilk derece merciinin hukukî hatasını ispatlamak için daha önce belirtmiş 
olduğu argümanlara dayanmasından sakınmak mümkün olmayabilir. Bir temyiz ne-
deninin izahatı çerçevesindeki caiz açıklamalar ile ilk derece merciinde ileri sürülen 
sav ve savunmaların caiz olmayan şekilde tekrarlanması arasında ayrım yapılması 
her zaman kolay olmayabilmektedir. Adalet Divanının buna ilişkin talepleri bazen 
çok sert olmaktadır. Bu nedenle, temyiz nedenlerinin formüle edilmesinde büyük 
özen gereklidir. Temyize başvuran, özellikle ilk derece merciinin hukukî hatasının 
nerede olduğunu ve hangi hukukî mülahazalar nedeniyle farklı şekilde karar veril-
mek zorunda olduğunu açıkça izah etmek zorundadır. Temyize başvuran, ilk derece 
merciinde vazgeçmiş olduğu veya orada usulsüz olduğu gerekçesiyle reddedilmiş 
olduğu nedenleri temyiz çerçevesinde getiremez. Bununla birlikte, bu reddin usulî 
aykırılık teşkil ettiği temyizde ileri sürülebilir.

b. Münferit Temyiz Nedenleri
Yetkisizlik itirazı, hem ilk derece mercii olarak Genel Mahkemenin1199 hem de 

tüm olarak Avrupa Birliği yargısının yetkisizliğine ilişkin olabilir. Bu temyiz nedeni, 
ABADS 58. maddesinin lafzının ötesinde ilk derece merciinin hatalı olarak yetkisiz-
liğini açıklamış olduğunda da ileri sürülebilir1200. Buna karşılık, Genel Mahkemenin 
iç yetki paylaşımı kurallarına aykırılık “yetki ihlali” olarak değil, “usul hatası” ola-
rak değerlendirilir1201. Usul hataları, ancak temyize başvuranın menfaatlerini zede-

1199 Bunun için bkz. ABİA md. 256 I, ABADS md. 51.
1200 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 181. Buna karşı olarak Kirschner/Klüpfel, bu hukuka 
aykırılığın Topluluk (Birlik) hukukunun ihlali olarak değerlendirmektedir. (Rn. 149).
1201 Adalet Divanı, Slg. 2002, I-451 (Libéros/Kommission) Rn. 25 vd.
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lemiş olması halinde ilk derece mercii kararının bozulmasına yol açabilir. Bu, bir 
yandan ihlal edilen usul kuralının temyiz başvuranın korunmasına hizmet etmesini, 
diğer yandan da hukuka aykırılığın itiraz edilen mahkeme kararının içeriğine etki 
göstermesinin mümkün olmasını şart kılar1202. Kurucu Antlaşmaların, ABADS’in ve 
usul tüzüklerinin usul kurallarının yanı sıra Avrupa Birliği hukukunun yargılamay-
la ilgili genel hukuk ilkeleri de temyiz isteminin dayandırılabileceği usul kuralları 
arasında yer alır1203. Nitekim temyiz istemi, ispat yükü veya delil incelemesi ilkele-
rine aykırılıklara dayandırılabilir1204. Bu durum, özellikle ilk derece merciinin haklı 
olarak talep edilen delil incelemesini veya yargılama işlemini atlamış olup olmadığı 
sorusunda söz konusu olur1205. Yargılamaya katılanların hukukî dinlenilme hakkının 
ihlal edilmesi de temyiz nedeni olarak ortaya çıkar1206. İlk derece mercii önündeki 
yargılamanın çok uzun sürmesi de temyiz nedeni olarak ileri sürülebilir. Bu bakım-
dan ilk derece mercii kararının ne ölçüde bozulmasına yol açabileceği somut olayın 
koşullarına bağlıdır1207. Yine, ilk derece merciinin kararlarını gerekçelendirme yü-
kümüne aykırı davranması usul hatası olarak değerlendirilir1208. Gerek gerekçenin 
yetersiz olması1209 gerekse de çelişkiler içermesi1210 temyiz nedeni olarak ileri sürüle-
bilir. İlk derece merciinin dava nedenlerine veya savunma vasıtalarına ilişkin olarak 
hiç1211 veya yeterince1212 görüş bildirmemesi halinde, hukukî dinlenilme hakkının 
da ihlali söz konusu olabilir1213. Ancak bu ihlal, yalnızca, temyiz edenin savlarının 
dikkate alınmamasının ilk derece mercii yargılamasının sonucuna tesir göstermiş 
olduğunun ispatlanması durumunda kararın bozulmasına yol açar1214. Genel Mahke-
menin kendisinin iç örgütlenmesiyle ilgili bazı işlemlere girişmiş veya girişmemiş 
olduğu itirazı, kural olarak temyiz nedeni olarak gösterilemez. Dolayısıyla, davanın 
usulden kabul edilebilir olup olmadığının hükme bağlanması talebinin dikkate alın-
maması1215, davaların birleştirilmesi talebinin reddedilmesi1216, hukukî ihtilafın diğer 

1202 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 182. Somut olyada bu, son derece uzun yargılama süresi 
isnadında farklı olabilir. Krş. Adalet Divanı, Rs. C-185/95 P (Baustahlgewebe), Slg. 1998, I-8417.
1203 Ayrıntılı şekilde bkz. Bölhoff, s. 207-214.
1204 Örneğin Adalet Divanı, (Gerry Plant/Kommission und South Wales Small Mines Association), Slg. 2002, 
I-265, Rn. 20.
1205 Ayrıntılı olarak bkz. Bölhoff, s. 202-207.
1206 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag Art. 168 a Rn. 182, Adalet Divanı, Rs. C-185/95 P (Baustahlgewebe), Slg. 
1998, I-8417; (Ufex), Slg. 1999, I-134.
1207 Krş. bir yandan Adalet Divanı, Slg. 1998, I-8417 (Baustahlgewebe): Yargılama süresinin itiraz edilen 
kararın hukuka uygunluğunun Genel Mahkemece değerlendirilmesine etkilememiş olmasına rağmen Genel 
Mahkemece tayin edilen para cezasının indirilmesi; diğer yandan Slg. 2000, I-11201: Yargılama süresinin 
hukukî ihtilafın sonuçlanmasına tesiri olamadığından itirazın incelenmemesi.
1208 Bölhoff, s. 221-223.
1209 Adalet Divanı, Slg. 1991, 4339 (Vidrányi/Kommission); Slg. 1998, I-2587 (Somaco/Kommission).
1210 Adalet Divanı, Slg. 1998, I-2587 (Somaco/Kommission), Slg. 2001, I-10315; Slg. 1998, I-8417 
(Baustahlgewebe).
1211 Adalet Divanı, Slg. 1998, I-2587 (Somaco/Kommission), Slg. 2001, I-10315; Slg. 1998, I-8417 (Baus-
tahlgewebe).
1212 Örneğin Adalet Divanı, Slg. 1992, I-6849.
1213 Gerekçelendirme yükümlülüğü ile hukukî dinlenilme arasındaki ilişki için bkz. Bölhoff, s. 213.
1214 Krş. bir yandan Adalet Divanı, Slg. 1998, I-8255 ve diğer yandan, Slg. 1999, I-6983, 7032 (Atlanta/EG).
1215 Adalet Divanı, Slg. 1991, I-781.
1216 Sonuçta bu şekilde Slg. 2002, I-1 (Frankreich/Monsanto und Kommission), Rn. 46.
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bir yargılama makamına gönderilmesi1217 veya bir genel savcının görevlendirilmesi 
talebinin reddedilmesi1218 etkili bir şekilde ileri sürülemez. Bazen Adalet Divanı, bu 
durumu bu türden işlemlerin kendisinin yargı denetimine tabi olmadığıyla gerek-
çelendirmektedir1219. Gerekçe olarak şu açıklamalar yapılmaktadır: Mahkemenin 
iç örgütlenmesine ve yargılama sürecinin düzenlenmesine ilişkin bu tür önlemler 
esasen tarafl arın korunmasına hizmet etmez. Genel Mahkeme, yargılama sürecinin 
düzenlenmesine ilişkin olarak geniş bir yetkiye sahiptir. Böylece bu tür durumlarda 
usul kurallarına aykırılık ancak nadir şekilde saptanabilir. Genel Mahkeme, yargı-
lama işlemleri çerçevesinde yönelttiği sorulara tarafl arın verdikleri cevapları kararı-
nın temeline koyarsa, sunulması caiz olmayan yeni sav ve savunmaların bu surette 
tarafl ara hukukî dinlenilme imkânı verilerek yargılamaya getirilmiş olsa dahi usule 
aykırılık yoktur1220. Temyiz istemi, ilk derece merciinin daha önce görüp düzelttiği 
usul hatalarına dayandırılamaz1221. Benzer durum, ilk derece merciinde usul hatasına 
ilişkin bir itirazın yapılmadığında ortaya çıkar1222.

İlk derece merciinin diğer tüm hukuka aykırılıkları Avrupa Birliği hukukunun 
ihlali olarak ileri sürülebilir. Burada inceleme ölçütü, Avrupa Birliği’nin birincil ve 
ikincil hukukunun yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallarıdır. Buna karşılık, ilk de-
rece merciinin uygulamış olduğu ulusal kuralların ihlaline temyiz istemi dayandı-
rılamaz1223. Avrupa Birliği hukukunun ihlali ancak hukukun yanlış uygulanmasına 
dayanması halinde incelenebilir, yoksa maddi olayın yanlış değerlendirilmesi için 
değil1224. Bir hukuk kuralının yanlış uygulanmasının temyiz nedeni sayılması için, 
verilen kararın bu yanlış hukuk uygulanmasına dayanması gerekir. Yani, hukuk kura-
lının yanlış uygulanmış olması ile verilen karar arasında bir illiyet bağı bulunmalıdır.

Temyiz mercii, ilk derece mercii tarafından dayanılan Avrupa Birliği hukuku 
normlarının uygulanabilir olup olmadığını1225 ve ilk derece yargılama makamının 
bunları doğru şekilde yorumlayarak1226 somut olaya uygulamış olup olmadığını1227 
inceler. Buradan, ilk derece mercii tarafından saptanan vakıaların hukukî nitelen-
dirilmesinin ve bunlardan çıkarılan hukukî sonuçların temyiz merciinin denetimi 
altında olduğu çıkar1228.

1217 Fakat GMUT md. 14 § 2’ye göre tek hâkime göndermede farklı uygulama için bkz. Adalet Divanı, Slg. 
2002, I-451.
1218 Adalet Divanı, Slg. 1995, I-4905, 4915.
1219 Adalet Divanı, Slg. 1995, I-4905, 4915, Slg. 2002, I-1, Rn. 46.
1220 Adalet Divanı, Slg. 1998, I-2915; Slg. 1998, I-7421.
1221 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag Art. 168 a Rn. 182.
1222 Adalet Divanı, Slg. 1993, I-2041 (Kupka-Floridi/WSA).
1223 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a, Rn. 185.
1224 Jung, in: G/T/E, EU-/EG-Vertrag, Art. 168 a Rn. 186.
1225 Adalet Divanı, Slg. 1992, I-3755 (Lestelle).
1226 Adalet Divanı, Slg. 1992, I-993 (Gill); Bölhoff, s. 142.
1227 Adalet Divanı, Slg. 1997, I-4411 (Ferriere Nord)
1228 İlkesel yargı uygulaması için bkz. Adalet Divanı, Slg. 1994, I-1981, 2029 (Kommission ./. Brazzelli-
Lualdi); Slg. 1999, I-8877, 8898; Bölhoff, s. 163-166.
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Öte yandan, ABİA 256 (1). maddesi, kural olarak Adalet Divanının ilk derece 
mercii kararında yer alan maddi olay saptamalarını denetlemesini yasaklamaktadır. 
Ancak bu yasak, bu saptamaların usul hukuku bakımından itiraz götürmeyecek şe-
kilde yapılıp yapılmadığını, yani ilk derece merciinin delil inceleme ve ispat yükü 
kurallarını doğru şekilde uygulamış olup olmadığının denetlenmesi noktasında en-
gel oluşturmaz1229. İlk derece mercii tarafından yapılan delil inceleme ve değerlen-
dirilmesi kural olarak denetlenemez, meğerki delil aracı çarpıtılmış olsun1230. Delil 
araçlarının çarpıtılmasından neyin anlaşılacağı içtihatlardan açık şekilde çıkarılama-
maktadır. Çünkü Adalet Divanı böyle bir itirazı şimdiye kadar hiçbir olayda haklı 
görmemiştir. İlk sırada belki delil değerlendirilmesinin aşikâr şekilde mantık kural-
larına aykırı olması1231 veya delil aracının anlamının tamamen kaybolması düşünü-
lebilir1232. Eğer bir delilin değerlendirilmesi anlaşılır değilse, bunun içinde gerek-
çelendirme eksikliği vardır1233. Bunun dışında Adalet Divanı, dosya kapsamından 
doğru olmadığının anlaşılması halinde ilk derece merciince yapılan maddi olay sap-
tamalarıyla bağlı değildir1234. Saptamanın yanında maddi vakıaların ilk derece mercii 
tarafından değerlendirilmesi de Adalet Divanının temyiz denetimin dışındadır1235. 
Bununla birlikte, maddi vakıaların değerlendirilmesi ile hukukî nitelendirilmesi ara-
sında bir sınırlandırmanın yapılması çok kolay değildir. Bu zorluk, yazılı belgelerin 
içeriğinin saptanması ve hukuki nitelendirilmesinin veya markaların ayırt etme gü-
cünün değerlendirilmesinin söz konusu olduğunda bilhassa kendini gösterir1236.

Eğer ilk derece mercii, ABİA 262. maddesine göre sınırsız takdir yetkisi incele-
mesine ilişkin yetkisi çerçevesinde Komisyon tarafından çarptırılan bir para ceza-
sının meblâğını yeniden saptamışsa; Adalet Divanı, temyiz denetimi çerçevesinde 
yaptırımın amaca ve hakkaniyete uygunluğu konusunda yapacağı değerlendirmeyi 
para cezasının ilk derece merciince tespitinin yerine koyamaz.1237 Ancak bu yasak, 
ilk derece merciinin yetkilerini kullanırken hukukî hata yapmış olup olmadığının ve 
para cezasının kaldırılması veya azaltılması için ileri sürülen tüm argümanlara ilk 
derece merciince yeterince cevap verilmiş olup olmadığının incelenmesine engel 
değildir. Bu kontrol, para cezasının Adalet Divanınca yeniden belirlenmesini de-
ğil, bilakis ilk derece mercii kararının bozulmasını ve davanın ilk derece merciine 
1229 Adalet Divanı, Rs. C-53/92 P (Hitli), Slg. 1994, I-667, Rn. 42; Rs. C-449/99 P (Avrupa Yatırım Bankası ./. 
Hautem), Slg. 2001, I-6733, Rn. 44).
1230 İlkesel yargı uygulamasu için bkz. Adalet Divanı, Slg. 1994, I-667, 707 (Hilti/Komisyon); Slg. 1998, 
I-2587, 2621, (Somaco/Komisyon).
1231 Bu yönde Wägenbaur, EuZW 1995, 199, 201; buna karşı görüş için bkz. Bölhoff, s. 159-163.
1232 Bu yönde Bölhoff, s. 162.
1233 Wägenbaur, age. Bunun ötesinde Genel Mahkeme kararlarının maddi vakıa yönünden denetlenmesini genel 
olarak gerekçelendirme yükümlülüğüne uyulması kontrolü olarak değerlendirmektedirler (s. 605, 607, 615).
1234 İlkesel yargı uygulaması için bkz. Adalet Divanı, Slg. 1994, I-1981, 2029 (Komisyon/Brazzelli-Lualdi).
1235 Örneğin Adalet Divanı, Slg. 1998, I-8417, 8522 (Baustahlgewebe). Wägenbaur, EuZW 1995, 199, 201.
1236 Ayrıntılı şekilde bkz. Bölhoff, s. 166-172. Genel Savcı Stix-Hackl,  Slg. 2001, I. 10315 10323 vd., 
Rn. 11-15; krş. ayrıca bir yandan Adalet Divanı, Slg. 1994, I-2681, 2710 (SFEI/Komisyon). Ayrıca krş. bir 
yandan Adalet Divanı, Slg. 2001, I-6251 (Baby-dry) ve diğer yandan 19. 9. 2002 tarihli karar, C-104/00 
(Companyline).
1237 Adalet Divanı, Slg. 1995, I-865; Slg. 1998, I-8417 (Baustahlgewebe).
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geri gönderilerek tekrar ele alınmasını sağlar. Fakat Adalet Divanı, somut olayda, 
maddi olayın yeniden belirlenmesinin ve ihlalin ağırlığının kendisi tarafından değer-
lendirilmesini gerekli kılması durumunda kendisi de para cezasını yeniden belirle-
yebilir1238. Burada özel bir durumu inşaat çeliği sanayisi kararı1239 oluşturmaktadır. 
Çünkü Adalet Divanı, bu kararda, ilk derece merciince saptanan para cezasını çok 
uzun süren yargılama süreci yüzünden indirmiştir. Fakat Adalet Divanı, burada da 
ihlalin ağırlığının ve yaptırımın kendisince değerlendirilmesini ilk derece merciince 
yapılan değerlendirmenin yerine koymamış, yalnızca onun usul hatasının sonuçları-
nı karara bağlamıştır.

7. Temyiz İncelemesi 
Avrupa Birliği düzeyinde hukukî korumanın etkinliği ve kalitesinin iyileştirilme-

si Avrupa Birliği hukukunun önemli konularından biridir. Bu istemin Avrupa Birli-
ği yargısında bir ilk derece merciinin kurulmasıyla gerçekleştirilip gerçekleştirile-
meyeceği kuşkusuz temyiz incelemesinin şekline bağlıdır. Öyle ki bunun için, bir 
yandan arzu edilen iş yükünün azaltılması için Adalet Divanına temyiz incelemesi 
zahmetini sınırlandırmasına cevaz verilmesi, diğer yandan da ilk derece mercii ka-
rarlarının etkili bir şekilde kontrolünün sağlanması gerekir. Bu nedenle ADUT, tem-
yiz yargılamasında direkt dava yargılamasına nazaran kısaltılmış ve sadeleştirilmiş 
yargılama öngörmektedir. Ancak temyiz yargılaması, somut olayın gerekliliklerine 
esnek şekilde uyum sağlayabilmeli ve gerekli olduğunda derinleştirilmiş bir maddi 
olay incelemesine de cevaz vermelidir.

Temyiz incelemesi temyiz dilekçesinin verilmesiyle başlar. Temyiz dilekçesi 
hem ilk derece merciine hem de temyiz merciine verilebilir. Genel Mahkeme yazı 
işleri müdürlüğü, temyiz başvurusu yapıldığında temyiz dilekçesini ilk derece mer-
cii dosyasıyla birlikte vakit geçirmeden Adalet Divanı yazı işleri müdürlüğüne iletir. 

Temyiz dilekçesinin içeriği ve şekline ilişkin koşullar, ADUT 112-113. madde-
lerinde somut şekilde düzenlenmekte olup, dava dilekçesine ilişkin koşullara ben-
zemektedir. Dolayısıyla layihaların şekli ve içeriğine ilişkin genel koşullar (ADUT 
md. 37-38), temyiz dilekçesine uygun şekilde tatbik edilir. Temyiz dilekçesinin özel-
likle temyiz nedenlerini ve temyizle izlenilen talepleri içermesi zorunludur. Adalet 
Divanının temyiz nedenlerinin izahına ilişkin taleplerinin çıtası yüksektir. Özellikle, 
ilk derece mercii kararının itiraz edilen kısımları tam olarak belirtilmesi ve itiraz-
ların açık ve belirgin şekilde ilk derece merciinin açıklamalarıyla ilişki kurulması 
gereklidir. Her zaman yeterli olmasa da, ilk derece mercii kararının itirazın ilişkili 
olduğu paragraf numaralarına yer verilmesi anlamlıdır. İlk derece mercii yargılama-
sının diğer tarafl arının belirtilmesinin yanı sıra itiraz edilen kararın temyiz edene ne 
zaman tebliğ edilmiş olduğu bildirilmelidir. Böylece temyiz süresine uyulup uyul-
madığı kontrol edilebilir. İtiraz edilen karar temyiz layihasına eklenir. 

1238 Adalet Divanı, Slg. 2000, I-9641, 9689 (Kartonkartell); daha açık olarak Genel Savcı Mischo,: Genel 
Mahkeme, hukuka aykırı eylemin süresinin tesbitinde bir hukuka aykırılık işlemiştir. Burada Adalet Divanı, 
para cezasını vakıa hâkiminin yetkilerine müdahale etmeden yüzdesel olarak indirebilmiştir.
1239 Adalet Divanı, Slg. 1998, I-8417 (Baustahlgewebe).
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Adalet Divanında temyiz davaları için özel bir yargılama makamı oluşturulma-
mıştır. Dolayısıyla iş dağılımı genel kurallara göre belirlenir.

Temyiz incelemesinin yargılama dili, ilk derece merciinin temyizle itiraz edilen 
kararının çıktığı dildir. Temyiz dilekçesinin kural olarak bu dilde kaleme alınması 
gerekir. Bununla birlikte, üye devletler, açıklamalarını kendi dillerinde de sunabi-
lirler. Ancak bunun diğer tarafl arın ve Adalet Divanının kullanmak zorunda olduğu 
yargılama diline tesiri olamaz.

ABİA 275. maddesine göre itiraz edilen kararın veya ilk derece mercii önünde 
açılan davayla itiraz edilen işlemlerin etkilerinin durdurulması ve ABİA 276. mad-
desine göre geçici tedbirler suretiyle hukukî korumanın sağlanması, temyiz yargı-
laması süresi boyunca münhasıran Adalet Divanı tarafından yapılabilir. İlk derece 
merciinin almış olduğu geçici tedbirler, en geç Adalet Divanının kararıyla yürürlük-
ten kalkar.

Temyiz incelemesi çerçevesinde geçici tedbirlere başvurulmasının koşul ve usul-
leri, ADUT 83-90. maddelerinin seri yargılama kurallarına göre belirlenir. Bu ku-
rallar, ilişkili olduğu ölçüde temyiz incelemesinde de uygulanır. Bu nedenle Adalet 
Divanı başkanı, kural olarak temyiz çerçevesinde geçici önlemlerin alınmasına yet-
kilidir. Fakat kararı temyiz merciine de bırakabilir. Böyle bir önlemin alınmasının 
aciliyet ve gereklilik şartlarına bağlandığı ADUT 83. maddesinin § 2’den çıkmakta-
dır. Aciliyet, önlem alınmaz ve temyizin esas yönünden başarılı olması durumunda, 
talep sahibini ağır ve yeniden tesis edilemeyen bir zararın tehdidi altında bulundu-
ğunda söz konusudur. Ancak böyle bir zarar olasılığının çıktığı vakıaların davacı 
tarafından ispat edilmesi gerekir. Gereklilik koşulunun bulunup bulunmadığı ise 
temyizin yeterince başarı şansının olup olmadığına bağlıdır. Temyiz isteminin Ada-
let Divanının henüz karara bağlamamış olduğu ilkesel hukukî soruları ortaya atması 
bu koşulun yerine getirilmesi için yeterlidir. Ancak geçici hukukî koruma, tarafl ar 
arasında itiraz edilen ilk derece mercii kararının uygulanması için gerekli önlemlere 
ilişkin olarak ortaya çıkan düşünce çeşitliliğinin açıklığa kavuşturulması veya bu 
uygulamanın modalitelerinin somut şekilde belirtilmesi amacıyla talep edilemez.

İlk derece mercii yargılamasının tüm tarafl arı, temyiz yargılamasında da taraftır-
lar. Taraf statüsü, o ana kadar hukukî ihtilafa katılmamış olup da temyiz başvurusu 
yapan bir üye devlet veya organ için de geçerlidir. İlk derece merciinde müdahil 
olarak katılmış olan kişi, temyiz yargılamasında da bu sıfata sahiptir. Kabul için ye-
niden bir talebin sunulmasına gerek yoktur. Böyle bir talebin yapılması usulsüzdür. 
İlk derece merciinde görülen yargılamanın müdahilleri, temyiz yargılamasında des-
teklemek için katıldıkları asıl tarafın sav veya savunmalarıyla bağlı değildir, aksine 
Genel Mahkeme kararının içerdiği her bir hukukî mesele için temyiz sebepleri ge-
tirebilirler. Bunun dışında, temyiz yargılamasında yeni müdahillerin kabul edilmesi 
mümkündür. Ancak müdahil olmak isteyenler, başvurularını temyize ilişkin duyuru-
nun Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren bir ay içinde yapmak zorundadırlar.
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İlk derece mercii önündeki yargılamanın diğer katılanları, temyiz dilekçesinin 
tebliğinden itibaren iki ay içinde temyize cevap verebilir. Bu süre, temyiz süresi 
gibi uzatılamaz. Layihaya ilişkin şekilsel ve içeriksel koşullar ADUT 115-116. mad-
delerinde düzenlenmektedir. Eğer temyiz muhatabı herhangi bir layiha sunmazsa, 
Adalet Divanı temyiz dilekçesi temelinde temyiz isteminin haklı olup olmadığını 
inceler. Gıyap yargılamasına ilişkin kurallar uygulama bulmaz1240. Yazılı yargılama, 
hızlı yargılama nedeniyle normal olarak temyize cevapla sona erer. Fakat diğer tüm 
yargılama katılanları, temyiz yargılamasının katılım yoluyla temyiz istemini içerme-
si halinde bir replik layihasını sunma hakkına sahiptirler. Ancak bu replik layihasının 
katılım yoluyla temyiz isteminin ortaya attığı hukukî sorularla sınırlanması gerekir. 
Bunun ötesinde replik ve düplikli ikinci bir layiha teatisi, Adalet Divanı başkanınca 
açıkça kabul edilmesi halinde gerçekleşebilir ve ayrıca temyiz edenin talebini gerek-
li kılar. Bu talep, temyize cevabın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yapılmalıdır. 
Başkan, ikinci layiha teatisine yalnızca gerekli gördüğünde müsaade eder. Temyiz 
eden, replik layihasında, daha önceden temyiz dilekçesinde ileri sürebileceği yeni 
temyiz nedenleri getiremez.

Temyiz yargılaması kural olarak yazılı ve sözlü kısımlara ayrılır. Fakat ABADS 
59. maddesi, yargılamanın sadeleştirilmesi ve hızlandırılması yararına olmak üzere 
genel savcının ve tarafl arın dinlenilmesinden sonra ve ADUT’da düzenlenen ko-
şullar altında duruşmadan vazgeçilmesine cevaz vermektedir. ADUT 120. maddesi, 
tarafl ardan hiçbirisinin dinlenilmek istediği nedenleri belirten bir talep yöneltmedi-
ğinde duruşmanın düşebileceğini hükme bağlamaktadır. Bu talebe ilişkin süre bir 
ay olup, yazılı yargılamanın sona erdiğinin tarafl ara duyurulmasıyla başlar. Adalet 
Divanı, ADUT 120. maddesinin uygulanması durumunda, aynen duruşma yapılan 
durumlarda olduğu gibi, genel savcı mütalaasının aleni oturumda sunulmasının ar-
dından hükümle karara bağlar. ADUT 119. maddesine göre aşikâr şekilde caiz ol-
mayan veya haksız görünen bir temyiz istemini usulî kararla reddedilmesi halinde 
de duruşma gereksizdir. Böyle bir durumda temyiz istemi reddi, özellikle raportörün 
görüşü üzerine, tarafl arın daha önceden dinlenilmesine gerek olmaksızın her zaman 
yapılabilir. Bu durumda genel savcı mütalaa vermez, yalnızca karardan önce dinle-
nir.

ADUT’un olağan direkt dava yargılamalarına ilişkin kuralları, temyiz yargılama-
sına uygun şekilde uygulanır. Temyiz yargılaması hukukî konuların incelenmesiyle 
sınırlı olduğundan, delil sunumuna ilişkin kurallar bu göndermeden istisna tutulur. 
Bu nedenle tarafl arın ispatla ilgili talepleri temyiz yargılamasında caiz değildir. Ne 
var ki delil sunumlarının tümüyle kapatılması gereğinden fazla ileri gider. Çünkü 
Adalet Divanı, istisnai olarak temyiz yargılamasında da çekişmeli vakıaları (örneğin 
ilk derece merciinin yetkisizliğinin veya usul hatasının) açıklığa kavuşturmak zo-
rundadır. Bu bakımdan ilk derece mercii önündeki duruşmanın seyri önemli olabilir. 
Bu durumda tek başına duruşma tutanağının delil aracı olarak ele alınması yetersiz 
kalabilir.
1240 ADUT md. 94, 118. Kirschner, age, Rn. 153.
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Bir müdahilin kabulünün reddedilmesine veya geçici hukukî koruma verilme-
sine ilişkin kararlara karşı temyiz istemleri, ABADS 39. maddesi gereğince seri 
yargılama usulünde karara bağlanır. Adalet Divanı başkanı buna yetkilidir. Adalet 
Divanı başkanı, genel savcıyı dinledikten sonra gerekçeli bir usulî kararla hükme 
bağlar, fakat kararı temyiz merciine de bırakabilir. ADUT’un geçici hukukî koruma-
ya ilişkin hükümleri kendiliğinden temyiz seri yargılamasına aktarılabilir değildir. 
Örneğin ABADS 57. maddesine göre temyizin kabul edilebilirliği Adalet Divanında 
asıl konuya ilişkin bir yargılamanın derdest olmasına bağlanamaz. İlk derece mercii 
kararının incelenmesi burada da hukukî meselelerle sınırlıdır. Adalet Divanı Baş-
kanı, Genel Mahkeme Başkanının, davanın kazanılması şansının veya aciliyetinin 
değerlendirilmesinde hukuki hata yapmış olup olmadığını ve geçici tedbir kararını 
değişen koşullar nedeniyle kaldırılması talebini karara bağlarken “değişen koşullar” 
kavramını doğru yorumlamış olup olmadığını inceleyebilir.

Temyiz istemi geri alınabilir. Böylece olası katılım yoluyla temyiz istemi konusuz 
kalır ve ilk derece mercii kararı kesinleşir. Bu durumda temyiz eden kişi, kural olarak 
masrafl arı üstlenir. Fakat Adalet Divanı, ADUT’un davanın geri alınmasını düzenleyen 
69. maddesinin § 5’i kıyasen uygulayarak masrafl arı karşı tarafa da yükleyebilir, yeter 
ki bu onun davranışı yüzünden haklı görünsün.

8. Temyiz Mercii Kararı
Temyizin hükme bağlanması, esasa ilişkin bir kararla (hüküm) veya temyizin 

aşikâr şekilde usulsüz veya haksız olduğunda gerekçeli bir usulî kararla gerçekle-
şir1241. Adalet Divanı, ilk önce temyizi esasa ilişkin kararla hükme bağlamaktayken,  
yeni ortaya çıkan birçok meseleyi cevaplandırıp içtihadın yerleşmesini sağladıktan 
sonra artık temyiz istemlerini duruşma yapmadan reddebilmektedir. Adalet Divanı, 
ADUT’da öngörülen bu imkândan olabildiğince yararlanmıştır. Aşikâr şekilde so-
nuçsuz görünen temyiz istemlerin yüksek oranı karşısında bu uygulamanın iş yükü-
nün azaltılmasına önemli bir katkı yapacağı söylenebilir.

 Temyiz, usulsüz olduğunda veya temyiz nedenleri haklı görülmediğinde redde-
dilir1242. İlk derece merciinin karar verirken bir hukukî hata yaptığı haklı olarak ileri 
sürülmüş olmakla birlikte, ilk derece mercii kararının sonucunun izah edilenlerden 
başka nedenlerden dolayı doğru olduğunda1243 temyiz isteminin başarıya ulaşma şan-
sı yoktur. Temyizin reddedilmesi, ilk derece mercii kararının kesinleşmesi sonucunu 
doğurur. Kamu Hizmet Mahkemesinin vermiş olduğu bir karara karşı yapılan tem-
yizin Genel Mahkeme tarafından reddedilmesinden sonra, bu surette Avrupa Birliği 
hukukunun birliğinin zedelenmesi halinde Genel Mahkeme kararının Adalet Diva-
nınca incelenmesi gerçekleşebilir1244. 

1241 ADUT md. 119.
1242 Temyiz istemi usulsüz olduğu gerekçesiyle reddedildiğinde, başvuru koşulları sağlanarak yeniden temyize 
başvurulması mümkündür. Bkz. Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, Rn. 241.
1243 Böyle bir durum, ilk defa, ilk derece mercii kararının hukuka aykırı gerekçelendirmenin yanında kararı 
taşımak için yeterli olan doğru mülahazaları da içerdiğinde geçerlidir. Bkz. Adalet Divanı, Rs. C-480/93 P 
(Zunis Holding), Slg. 1996, I-1, Rn. 15; Rs. C-210/98 P (Salzgitter), Slg. 2000, I-5843, Rn. 58.
1244 Thiele, Europäisches Prozessrecht, § 12 Rn. 36.
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Adalet Divanı, temyiz isteminin caiz ve haklı olduğunda ilk derece mercii ka-
rarını bozar ve kaldırır. Adalet Divanı, davanın karar verilecek olgunlukta bulun-
duğunda, nihai bir karar vermek veya ilk derece merciine geri göndermek arasında 
seçim yapma imkânına sahiptir1245. Buna karşılık, davanın karar verilecek olgunlukta 
bulunmadığında, dosyayı ilk derece merciine geri göndermekle yükümlüdür. Bu, 
başka vakıa tespitlerinin nihai karar için hâlâ gerekli olduğu1246 ihtimal dahilinde 
bulunduğunda evleviyetle geçerlidir. Fakat ilk derece merciinin karar için önem ta-
şıyan dava nedenlerini incelememiş olması, karar verilme olgunluğunu her zaman 
ortadan kaldırmaz.

Adalet Divanı, ilk derece merciinde görülen temel davaya katılmayan bir üye 
devlet veya organ tarafından temyize başvurulduğunda, bozulmasına karar verilen 
ilk derece mercii kararının temel davanın tarafl arı için geçerli olmaya devam edecek 
etkilerini belirtebilir1247. Bunun sebebi, asıl davanın tarafl arından hiç birisinin temyiz 
başvurusu yapmadığında, yargılamaya katılmayan üçüncü bir kişinin inisiyatifi  üze-
rine kendileri için hâlâ hukukî durumun katılımları olmadan değiştirilemeyeceğinde 
bulunmaktadır. Kendilerini avantajlı kılan ve karşı tarafca kabul edilen bir karar bo-
zulduğunda özellikle ilk derece merciinde lehine karar verilen taraf için  olumsuz bir 
durum teşkil edebilir. Bu yüzden Adalet Divanı, takdir yetkisinin kullanıldığı işlem-
lerin karara bağlanmasında, doğru kararın verilmesine ilişkin genel menfaati hukukî 
güvenlik gerekleri ve kişisel olumsuzluklara karşı hukukî korunma menfaatleri ile 
tartmak zorundadır.

Adalet Divanı, yargılamayı bitirdiğinde, yani temyiz istemini reddettiğinde ya 
da ilk derece mercii kararını bozarak hukukî ihtilafı bizzat esastan hükme bağladı-
ğında masrafl arın kimin üstleneceğini karara bağlar. Adalet Divanı, temyiz istemini 
reddettiğinde sadece temyiz yargılamasının masrafl arını, ilk derece mercii kararını 
bozup esastan karar verdiğinde ise kural olarak her iki merci önündeki masrafl arı ka-
rara bağlar. Buna karşılık, bozma ve ilk derece merciine geri gönderme durumunda, 
Adalet Divanı önündeki temyiz yargılaması da dahil tüm yargılamanın masrafl arı ilk 
derece merciince hükme bağlanır1248. Masrafl arın yüklenmesine ilişkin kurallar, bazı 
noktalarda ADUT 69-75. maddelerinin genel kurallarından ayrılır. Nitekim ADUT 
122 (2). maddesi, hakkaniyet nedenleriyle ABADS 49 (3). maddesine göre ilk de-
rece merci yargılamasına katılmamış olan bir üye devlet veya organ tarafından baş-
latılan bir temyizin başarılı olması durumu için özel bir düzenleme getirmekte ve 
Adalet Divanına davayı kazanan temyiz edene temyizinin sonuçta davayı kaybeden 
tarafa yol açmış olduğu masrafl arı yüklemesine izin vermektedir. Bundan başka, 
ADUT 122 (2). maddesi, hizmet hukukuyla ilgili ihtilafl arda ilk derece merciinde 
davayı kaybeden görevlinin başarısız bir şekilde temyiz yoluna başvurması durumu 
1245 ABADS md. 61 I.
1246 Örneğin, Genel Mahkeme davayı haksız şekilde usulsüz olduğu gerekçesiyle reddetmiş olması, bir dava 
nedeninin hukuka aykırı şekilde haklı görülmesi ve bu yüzden davacının diğer dava nedenlerinin incelenmemiş 
olması veya ilk derece mercide bir usul hatasının bulunması gibi.   
1247 ABADS md. 61 III.
1248GMUT md. 121.
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için organların kendi masrafl arını taşıyacakları kuralından bir istisna yapmaktadır. 
Burada Adalet Divanı, temyiz yargılamasının tüm masrafl arını tamamen görevliye 
yükleyebilir veya hakkaniyet nedeniyle gerekli olduğunda bunu tarafl ar arasında 
paylaştırabilir1249. 

9. Geri Göndermeden Sonra İlk Derece Mercii Önünde Yargılama
Temyizin kabul edilmesiyle yargılama, tarafl arın harekete geçmesine gerek kal-

madan tekrar ilk derece mercii önünde derdest olur. Eğer itiraz edilen karar Genel 
Mahkemenin genel kurulunda alınmışsa, genel kurul yeniden davaya bakar. Eğer 
bir daire kararı bozulmuşsa; Genel Mahkeme başkanı, davayı temel davaya bakan 
daire gibi aynı üye sayısına sahip bir başka daireye havale eder1250. Buna karşılık, tek 
hâkim tarafından bakılan davalar, bozulan kararı vermiş olan hâkimin dahil olmadı-
ğı bir üç hâkimli daireye gönderilir1251. 1999 yılında getirilmiş olan bu hükümden, 
Genel Mahkemenin önceki uygulamasına karşın geri gönderilen davaların mümkün 
olduğunca bozulan kararı veren daireye tekrar verilmeyeceği çıkartılabilir. Bununla 
birlikte yetkili daire, ilk derece mercii olağan yargılamasında olduğu gibi, koşulların 
bulunması halinde davayı başka üye sayısı olan bir daireye gönderebilir veya tek 
hâkime aktarabilir.

Yargılamanın diğer seyri, bozulan kararın hangi yargılama aşamasında verilmiş 
olduğuna bağlıdır. Örneğin davanın önceki bir yargılama aşamasında usulsüzlük 
veya aşikâr şekilde haksız/gerekçesiz olarak reddedilmiş olduğu için Genel Mahke-
me önünde yazılı yargılama tam olarak gerçekleşmemişse, bozulan kararın verildiği 
aşamadan yargılamaya devam edilir. Genel Mahkeme, bu çerçevede yargılama iş-
lemleriyle tarafl arın Adalet Divanı kararından çıkarılması gereken sonuçlara ilişkin 
görüşlerini açıklayabilmelerini temin etmek zorundadır. Buna karşılık, Genel Mah-
keme önünde yazılı yargılama sona ermişse, müdahiller de dahil tarafl ara bir kez 
daha görüş açıklama fırsatının verilmesi gerekmektedir. Davacı, bunun için iki aylık 
bir süreye sahiptir. Bu süre Adalet Divanı kararının tebliğinden itibaren işlemeye 
başlar. Davalı, davacının layihasının tebliğinden itibaren bir ay içinde buna cevap 
verebilir. Asıl tarafl arın layihaları müdahillere iletilir. Müdahiller, bu layihalara gö-
rüş açıklayabilir. GMUT 48. maddesinin § 2’nin hak düşürücü kuralı tarafl arın bu 
yargılama aşamasındaki sav ve savunmaları için de geçerlidir. Bu şu anlama gelir: 
Bir yandan, Genel Mahkeme önündeki ilk yargılamada ileri sürülmesi mümkün olan 
iddia ve savunma araçlarının yargılamaya getirilmesi imkânı kapatılmıştır. Diğer 
yandan da tarafl ar, yargılamada, sonradan ortaya çıkan vakıa veya hukukî nedenle-
re dayalı yeni sav ve savunmalar ileri sürebileceklerdir. Bu nedenle, Adalet Divanı 
önünde görülen temyiz yargılamasının yeniden yapılması talebi bunlara dayandırı-
lamayacaktır.

1249 Hizmetlinin ilk derece merciinde (Kamu Hizmet Mahkemesinde) davayı kazanmış olup, işvereni temyize 
başvurduğunda durum farklıdır. Bu durumda, temyiz başarılı sonuçlansa bile işveren kendi masrafl arını taşır.
1250 Adalet Divanının bozma kararında davanın o ana kadar yargılamaya katılmayan bir daireye gönderilmek 
zorunda olduğunu hükme bağlaması öngörülmemektedir.
1251 GMUT md. 118.
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ABADS  54 (2). maddesi gereğince Genel Mahkeme, vereceği yeni kararında 
Adalet Divanının hukukî değerlendirmeleriyle bağlıdır. Eğer Genel Mahkeme bu 
bağlayıcı etkiyi dikkate almazsa, o zaman kararın yeni bir temyiz sürecinde kaldırıl-
masına yol açılabilen bir usul hatası söz konusu olur. Bu bağlayıcı etki, aynı hukukî 
soruları ortaya atan diğer yargılamalar için geçerli değildir.

B. Karar Düzeltme
1. Genel Esaslar
Genel Başsavcı, ABİA 256 (2-3). maddesi gereğince Genel Mahkemenin bir tem-

yiz kararının veya ön kararının Avrupa Birliği hukukunun birliğinin ve tutarlılığının 
zedelenmesine ilişkin ciddi bir tehlike oluşturduğu kanısında olursa, Adalet Divanına 
Genel Mahkemenin o kararının gözden geçirilmesini önerebilir. Ancak önerinin Ge-
nel Mahkeme kararının ilanından itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. Ada-
let Divanı, önerinin genel başsavcı tarafından sunulmasından itibaren bir ay içinde 
kararın gözden geçirilmesinin gerekli olup olmadığını hükme bağlar. Adalet Divanı, 
incelenecek hususları seri yargılamada Genel Mahkeme tarafından iletilen evraklar 
üzerinden karara bağlar. ABADS 23. maddesinde belirtilen katılanlar ile - ABİA 256 
(2). maddesinde öngörülen durumlarda - Genel Mahkeme önünde yapılan yargıla-
manın tarafl arı, bunun için belirlenen bir süre içinde Adalet Divanına incelemenin 
konusu olan hususlara ilişkin layihalar verebilir veya yazılı açıklama yapabilir. Ada-
let Divanı, karar vermeden önce duruşma yapılmasına karar verebilir. Karar düzelt-
me önerisi ve karar düzeltme yargılamasının yapılmasına karar verilmesi, ABİA 256 
(2). maddesinde öngörülen durumlarda, ABİA 278 ve 279. maddelerine halel gel-
memek üzere erteleyici etkiye sahip değildir. Adalet Divanı, Genel Mahkeme kara-
rını Avrupa Birliği hukukunun birliğini ve tutarlılığını zedelediğini saptarsa, davayı 
Genel Mahkemeye geri gönderir. Genel Mahkeme, Adalet Divanı tarafından yapılan 
hukukî değerlendirmeyle bağlıdır. Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının hukukî 
ihtilafın tarafl arı için nihai şekilde geçerli olan etkilerini belirtebilir. Fakat hukukî 
ihtilafın çıkışı, incelemenin sonucunun dikkate alınması altında, Genel Mahkeme 
kararının dayandığı maddi olayların saptamalarından çıkarsa; Adalet Divanı nihai 
şekilde karar verir. Gözden geçirme yargılamasının yapılması durumunda gözden 
geçirmenin konusu olan cevap veya cevaplar, Adalet Divanınca farklı şekilde karar 
verilmedikçe bu incelemenin sonunda geçerli olur. Adalet Divanı, Genel Mahkeme 
kararının Avrupa Birliği hukukunun birliğini ve tutarlılığını zedelediğini saptarsa, 
karar düzeltilmesinin konusu olan hususlara ilişkin görüşünü Genel Mahkemenin 
kararının yerine koyar1252.

2. Geri Göndermeden Sonra Yargılama
Adalet Divanı, bir Genel Mahkeme kararını gözden geçirir ve davayı karara bağ-

lanması için Genel Mahkemeye geri gönderirse, dava bu geri gönderme kararıyla 
Genel Mahkemede derdest olur. Adalet Divanı, bir daire tarafından karara bağlanan 
bir davayı geri gönderirse, Genel Mahkeme başkanı davayı aynı hâkim sayısından 

1252 ABADS md. 62-62b.
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oluşan diğer bir daireye tevzi edebilir. Adalet Divanı, Genel Mahkemenin genel ku-
rulu veya büyük dairesi tarafından karara bağlanan bir davayı geri gönderirse, dava 
kararı veren yargılama makamına tevzi edilir. Dava dilekçesinin tevzi edilmesine 
ilişkin hükümler burada uygun şekilde tatbik edilir. Genel Mahkeme önündeki yar-
gılamaya katılan tarafl ar, Adalet Divanı kararının (hüküm) tebliğinden itibaren bir 
ay içinde bu karardan hukukî ihtilafın karara bağlanmasına ilişkin hangi sonuçların 
çıkarılabileceği konusunda görüşlerini açıklayabilirler. Bu süre uzatılamaz. Genel 
Mahkeme, yargılama işlemleri çerçevesinde kendisinde yapılan yargılamaya katılan 
tarafl ardan layihaların sunulmasını isteyebilir ve onların duruşmada dinlenilmesine 
karar verebilir. Genel Mahkeme, gözden geçirmeden sonra kendisinde derdest olan 
hukukî ihtilafa ilişkin masrafl arı karara bağlar1253.

C. Olağanüstü Hukukî Yollar
1. Genel Olarak
ABADS, direkt yargılamalarda verilen kararlara karşı olağanüstü kanun yolları 

öngörmektedir. Bunlar, üçüncü kişi itirazı ve yargılamanın yenilenmesidir. Her iki 
kanun yolu, yargı kararlarının kesin hüküm etkisinin ortadan kalkmasını mümkün 
kılar. Bu nedenle, kabul edilebilirlilik koşulları dah a katıdır. Her iki kanun yolu ara-
sındaki fark, üçüncü kişi itirazında tarafl ardan birisi tarafından değil, o ana kadar 
yargılamaya katılmayan ve kararla hakları zedelenen üçüncü bir kişi tarafından itiraz 
edilirken, yargılamanın yenilenmesinde karardan sonra anlaşılan, ancak karar için 
önem taşıyan vakıalar tarafl arlardan biri tarafından ileri sürülmektedir. Her iki kanun 
yolu yalnızca direk davalarda verilen kararlara yöneliktir.

 Kararın esastan değiştirilmesine yöneltilen bu olağanüstü kanun yollarının karar 
izahatı ve karar tamamlamasından ayırt edilmesi gerekir. Zira karar izahatı ve ka-
rar tamamlaması, kararın yargılama makamınca istenen, fakat sadece muğlâk, hatalı 
veya eksik şekilde ifade edilen içeriğinin açıklığa kavuşturulmasını ve karar metni-
nin arzu edilen içerikle uyumlu hale getirilmesini amaçlar.

 2. Üçüncü Kişi İtirazı

a. Genel Esaslar
Üçüncü kişi itirazı, yargılamaya katılmamış olmakla birlikte, verilen karardan 

hakkı zarar gören üçüncü kişinin lehine olarak kararın değiştirilmesini sağlayan bir 
hukukî yoldur. Üçüncü kişi itirazı, ABADS 42. maddesinde düzenlenmektedir. Ay-
rıca ADUT 123. maddesi ve GMUT 123. maddesinde bununla ilgili tamamlayıcı 
kurallar öngörülmektedir.

Kurucu etki doğurmaya yönelik olarak yapılan üçünçü kişi itirazı, olağanüstü 
hukukî yol olarak öyle katı koşullar altında bulunmaktadır ki, pratikte neredeyse hiç-
bir önemi yoktur. Katı koşullar şu gerekçeyle haklı görülmektedir: Düzenli hukukî 
yol ve hukukî güvenlik yararına üçüncü kişi itirazından olabildiğince sakınılmalıdır. 
1253 GMUT md. 121a- 121d.
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Derdest olan bir hukukî ihtilafın sonuçlanmasına menfaati olan kişiler, menfaatlerini 
ilk defa karar verildikten ve bununla da ihtilaf konusu hükme bağlandıktan sonra 
ileri sürebilirler.

b. Kabul Koşulları
1) Konu
ABADS ve usul tüzüklerinin lafzına göre üçüncü kişi itirazı, ancak esasa ilişkin 

bir karara (hüküm kararına) karşı yapılabilir. Hukuken kesinleşme bunun için ge-
rekli değildir. Ancak direkt dava yargılamalarında verilen hüküm kararlarına itiraz 
edilebilir. Ön kararlar, normal olarak tarafl arın ve üçüncü kişilerin haklarına doğ-
rudan müdahale etmez, ilk kez, başvuran ulusal mahkemenin Adalet Divanı kararı 
temelinde karar verdiğinde tesir gösterir. Bu yüzden, etkilenen üçüncü kişilere yar-
gılama hukuku çerçevesinde hukukî koruma verilmesi ulusal mahkemelerin görevi 
olarak çıkar. Ulusal mahkemeler, Adalet Divanına kararını üçüncü kişinin durumuna 
ilişkin olarak gözden geçirmesine fırsat vermek için gerektiğinde yeniden önkarar 
yoluna başvurabilir. Üçüncü kişi itirazının konusu ilk sırada maddi kararlardır. Yar-
gılamanın yenilenmesi yargılamalarında verilen kararlar da üçüncü kişi itirazının 
konusu olabilir. Buna karşılık, davayı esastan reddeden kararlar, kural olarak üçüncü 
kişilerin haklarına müdahale etmeye elverişli olmadığından, üçüncü kişi itirazının 
kapsamına girmez. Aynısı usule ilişkin kararlar için geçerlidir. Fakat bir usulî ka-
rarın üçüncü kişiler karşısında esasa ilişkin bir karara benzer etkiler gösterdiğinde 
o karara üçüncü kişilerce istisnai olarak itiraz edilip edilemeyeceği tartışmaya ve 
yoruma açıktır.

2) Talep Yetkisi
ABADS 42. maddesine göre Avrupa Birliği organları, üye devletler ile gerçek ve 

tüzel kişiler, bir mahkeme kararının haklarını zedelediğinde ve verildiği hukukî ihtila-
fa ne taraf ne de müdahil olarak katılmış olduklarında üçüncü kişi itirazı yapabilirler. 
Usul tüzüklerinden, üçüncü kişi itirazını bunun ötesinde sadece temel davaya katılacak 
durumda bulunmayan kişinin yapabileceği çıkmaktadır. Fakat temel davaya katılması 
engellenen kişiler üçüncü kişi itirazı yapamaz. Zira bu hukukî yol, taraf olamayacakları 
veya ABADS 40 (2). maddesinin müdahil olarak doğrudan kapattığı davaların sonuçla-
rına dolaylı olarak etki gösterilmesine cevaz vermez. Bu nedenle gerçek ve tüzel kişiler, 
Avrupa Birliği organları, üye devletler arasındaki veya Avrupa Birliği organları ve üye 
devletler arasındaki hukukî ihtilafl arda verilen kararlara karşı üçüncü kişi itirazı yapa-
maz. Adalet Divanı, özellikle Avrupa Birliği organlarının ve üye devletlerin dışındaki 
kişilerin bir antlaşma ihlalinin saptanmasına ilişkin bir davayı esastan hükme bağlayan 
bir karara karşı üçüncü kişi itiraz yapamacağını hükme bağlamıştır1254. Özel hukuk ki-
şilerinin üçüncü kişi itiraz yolunun kapatılması, tıpkı ABADS 40 (2). maddesine göre 
müdahale yolunun kapatılması gibi, bazı durumlarda sorunlu olabilmektedir. Sorun, 
özellikle bir üye devletin bireyleri yararlandıran bir mahkeme kararına karşı iptal davası 
açtığında ortaya çıkmaktadır.
1254 Adalet Divanı, Rs. 147/86 (TO I, Panhellinia), Slg. 1989, 4103, 4107.
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O halde, yalnızca kendisinin ad ve hesabına asıl yargılamaya katılabilecekken, 
hukukî veya maddi nedenler dolayısıyla buna imkân veya vesile bulamamış olan 
kişiler, üçüncü kişi itirazı yapabilir. Fakat asıl davadan haberdar olunmaması bunun 
için yeterli değildir. Çünkü davaya ilişkin bir duyurunun genel ilan olarak Resmi 
Gazetede yayımlanması, teorik olarak herkese yeni davalar hakkında bilgilenme ve 
gerektiğinde müdahillik başvurusunu yapma imkânını yaratır. Dolayısıyla üçüncü 
kişiler, Avrupa Birliği mahkemelerinin önündeki derdest hukukî ihtilafl arın yayım-
lanmasını dikkatle takip etmeye yükümlüdür. Fakat Resmi Gazetedeki duyuru mah-
keme kararının üçüncü kişilerin haklarını zedeleyeceğini müşahede ettirmezse, o 
zaman bu, asıl davaya katılmamış olmayı haklı kılan sağlam bir neden olarak görüle-
bilir. Ancak burada üçüncü kişinin dikkatine ilişkin koşullar yüksektir. Üçüncü kişi, 
hukukî ihtilafın nasıl sonuçlanacağına ilişkin kendi bireysel tahminine dayanamaz. 
Davanın açılması anında bilinen maddi ve hukukî durum karşısında dikkatli bir kişi-
nin nihai kararın haklarını zedelemeyeceğini düşünebileceği savının başarılı şekilde 
ileri sürülmesi oldukça zordur. Daha ziyade ilgili üçüncü kişi, haklarının açılan da-
vayla zedelenmesi muhtemel olsa bile davaya katılmak zorundadır.

Nihayet davacının itiraz edilen mahkeme kararıyla haklarında doğrudan halel 
görmüş olması gerekir. Halel görme, gerek kararın hüküm kısmından gerekse ta-
şıyıcı gerekçelerinden kaynaklanabilir. Üçüncü kişi itirazının kabul edilebilirliği 
açısından verilen kararla bir hak zedelenmesinin gerekli olup olmayacağı veya bu 
hak zedelenmesinin mantıklı bir şekilde ileri sürülmesinin yeterli olup olmayacağı 
tartışmalıdır. Bu bakımdan hukukî menfaatlerin alelade şekilde zedelenmesi yeterli 
değildir. Bununla birlikte, örneğin üçüncü kişinin verilen kararla itibarının sarsılma-
sına bağlı olarak manevi bir zarara maruz kalması durumunda kuşkusuz bir hak ze-
delenmesinden bahsedilebilecek ve bu nedenle de üçüncü kişi itirazının yapılaması 
söz konusu olabilecektir.

3) Süre
Üçüncü kişi itirazı, mahkeme kararına ilişkin bir duyurunun Avrupa Birliği Res-

mi Gazetesinin C sayfasında yayımlanmasından itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. 
Eğer Resmi Gazetede kararla ilgili olarak bir duyuru yapılmazsa, itiraz süresi kararın 
fi ilen öğrenildiği andan itibaren işlemeye başlar. Üçüncü kişinin haklarının zedelen-
mesi mahkeme kararının hüküm kısmına ilişkin olarak yapılan duyurudan anlaşıl-
madığında, üçüncü kişi itirazının hangi süre içinde yapılması gerektiği tartışmalıdır.

c. İnceleme ve Karar
Üçüncü kişi itirazı, itiraz edilen kararın değiştirilmesi talep edilen bir dilekçeyle 

yapılır ve asıl yargılamaya katılan tüm tarafl ara yöneltilir. Buna müdahiller de da-
hildir. Dava dilekçesine ilişkin koşullar burada uygun şekilde tatbik edilir. Bundan 
başka, itiraz edilen karar belirtilmeli ve talep sahibinin haklarını hangi noktalarda 
zedelediği ve onun hangi nedenler dolayısıyla asıl yargılamaya katılamamış oldu-
ğu izah edilmelidir. Usul tüzüklerinde yargılama sürecine ilişkin ayrıntılı hükümler 
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yer almamaktadır. Bu nedenle yargılama, direkt dava yargılamalarına ilişkin genel 
hükümlere göre yapılır. Talep sahibi, özel bir layihayla, itiraz edilen mahkeme ka-
rarının icrasının durdurulmasını isteyemez. Usul tüzüklerinin geçici hukukî koru-
maya ilişkin hükümleri bu talebe ve onun ele alınmasına uygun şekilde tatbik edilir. 
Üçüncü kişi itirazına ilişkin yetki Adalet Divanı bakımından açıkça düzenlenmemiş-
tir. Dolayısıyla burada genel kurallar geçerli olacaktır. Genel Mahkemede ise itiraz 
edilen kararı veren mercii veya tek hâkim yetkilidir1255. Eğer bir Genel Mahkeme 
kararına karşı hem üçüncü kişi itirazı hem de bir temyiz başvurusu yapılırsa, Genel 
Mahkeme, tarafl arı dinledikten sonra yargılamayı Adalet Divanı tarafından temyiz 
hakkında karar verilinceye kadar durdurabilir.1256.

Usul tüzükleri, üçüncü kişi itirazının karara bağlanmasının “hüküm kararı” ile 
yapılacağını öngörmektedir. Ancak aşikâr şekilde usulsüz olan talepler usulî kararla 
reddedilir. Üçüncü kişi itirazı, mahkeme kararının başvuru sahibinin haklarını huku-
ka aykırı şekilde zedelediğinde haklı görülür. Başvuru sahibi tarafından açıklanan 
ve gerektiğinde ispatlanan vakıaların veya hukukî gerekçelerin en azından kısmen 
esasa ilişkin diğer bir kararın verilmesini gerektirmesi halinde hak zedelenmesinin 
hukuka aykırı olduğu kabul edilir. Bu durumda ilgili kararın uygun şekilde değiştiril-
mesi gerekir. Ancak itiraz edilen karar, bunun dışında asli etkilerini muhafaza eder. 

Üçüncü kişi itirazı hakkında verilen kararın kesinleşmesi, hem asıl dava tarafl arı 
hem de üçüncü kişi itirazını yapan kişi için bağlayıcıdır.

3. Yargılamanın Yenilenmesi
a. Genel Esaslar
Yargılamanın yenilenmesi1257, ne kararı veren mahkemenin ne de yargılamanın 

yenilenmesini talep eden kişinin haberdar olduğu, belirleyici öneme sahip bir vakı-
anın mahkeme kararının ilanından sonra ortaya çıkması halinde talep edilebilir. Yar-
gılamanın yenilenmesi, mahkeme kararının daha üst dereceli bir mercii tarafından 
incelenmesini amaç edinmez, bilakis sonradan anlaşılan vakıaların dikkate alınabil-
mesi için asıl kararı vermiş olan yargılama makamına hukukî ihtilafın yeniden ele 
alınmasını ve karara bağlanmasını mümkün kılar. Üçüncü kişi itirazı gibi olağanüstü 
bir hukukî yoldur. Bu yolla bir kararın kesinleşmesi istisnai şekilde kesintiye uğrar. 
Bu yüzden burada, hukukî güvenlik yararına katı koşullar aranır.

b. Koşullar
1) Konu 
Yargılamanın yenilenmesi talebi Avrupa Birliği mahkemelerinin direkt dava yar-

gılamalarındaki esasa ilişkin nihai kararlarına (hükümlere) karşı yöneltilebilir. Buna 
karşılık, önkarar yargılamalarında bu yol kapalıdır. Burada, sonradan ifşa olan va-

1255 GMUT md. 124.
1256 GMUT md. 123 § 4
1257 İlgili açıklamalar için bkz. Hakenberg/Stix-Hackl, s. 167.



-275-

kıalardan hangi sonuçların çıktığı veya Adalet Divanına yeniden başvurulup başvu-
rulmayacağı ulusal mahkemeyi ilgilendiren bir konudur. Adalet Divanının danışma 
görüşü kararlarına ilişkin olarak da yargılamanın yenilenmesi mümkün değildir. 
ABADS 44. maddesinin ve usul tüzüklerinin lafzrına karşın, esasa ilişkin nihai bir 
karar gibi benzer etkiler göstermesi halinde usulî kararlara da itiraz edilebilir. Ancak 
bu, geçici hukukî koruma taleplerini hükme bağlayan usulî kararlar için geçerli değil-
dir. Çünkü bu kararlar değişen koşullar nedeniyle değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmenin kesilmesini sağlar, fakat itiraz edilen 
kararın kesinleşmiş olmasını aramaz. GMUT 128. maddesinden, bir ilk derece mer-
cii kararına temyizle eş zamanlı olarak yargılamanın yenilenmesine ilişkin bir talep-
le itiraz edilebileceği çıkmaktadır. Bu durumda ilk derece mercii, yargılamanın ye-
nilenmesi incelemesini temyizin sonuçlanmasına kadar durdurabilir. Yargılamanın 
yenilenmesi, Adalet Divanının temyiz yargılamasında verdiği kararlar için de talep 
edilebilir. Fakat bu, Adalet Divanının bir ilk derece mercii kararını bozup hukukî 
ihtilafı bu mercie geri göndermesi halinde geçerli değildir. Çünkü bu durumda yeni 
keşfedilen vakıalar, ilk derece mercii önündeki yargılamada dikkate alınabilecektir.

2) Talep Yetkisi
Tamamlanan yargılamanın her tarafı yargılamanın yenilenmesini talep edebilir. 

Bu hakkın müdahiller için de geçerli olup olmadığı usul kurallarında açıkça düzen-
lenmemiştir. “Taraf” kavramı kural olarak müdahilleri de içerdiğinden bu soruya 
olumlu cevap vermek mümkündür. Ancak öğretinin bir kısmı bu imkânı aşırı geniş-
leme olarak değerlendirmekte ve bu yüzden reddetmektedir. Usul kuralları, yargıla-
manın yenilenmesini talep edenin itiraz edilen karardan halel görmesini şart kılma-
maktadır. Ancak en azından maddi olarak haleldar olmayan bir tarafın yargılamanın 
yenilenmesine ilişkin hukukî korunma menfaatinin olduğu söylenemez.

3) Yenilenme Nedenleri
İtiraz edilen kararın ilanı anında mevcut olan, fakat ne mahkeme ne de talep 

eden kişi tarafından bilinen ve onun bilinmesi durumunda kararın muhtemelen farklı 
şekilde verilecek olan bir vakıanın yenilenme nedeni olarak ileri sürülmesi gerekir. 
Vakıa kavramı, geniş anlamda ele alınmalıdır. Vakıalar, yalnızca, ispatlanabilir olan 
geçmiş ilişkiler, durumlar veya olaylar değildir. Tanık veya belgeler gibi yeni de-
lil araçların bulunması da yeni bir vakıanın ifşa edilmesi olarak görülebilir. Buna 
karşılık, daha önceden bilinen durumların bir mahkeme kararıyla veya üçüncü bir 
kişi tarafından ilgili kararda belirtilenden farklı şekilde değerlendirildiğinde, yeni bir 
vakıadan söz edilemez. Yeni vakıaya dayanma durumu, kuşkusuz ilk defa talep sahi-
binin daha öncesinde bilinen, fakat asıl yargılamada dayanmamış olduğu durumla-
rın karar için önemli olabildiğini karardan sonra öğrendiğinde geçerlidir. Karardaki 
yazım hataları, yargılamanın yenilenmesini gerektirebilecek yeni vakıalar değildir. 
Bunlar, karar düzeltilmesi yoluyla giderilir.
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Vakıanın asıl davada verilen kararın ilanı anında mevcut olması gerekir. Durumların 
sonradan değiştiğinde yargılamanın yenilenmesine gerek yoktur. Çünkü sonradan orta-
ya çıkan vakıalar, asıl kararın kesinleşmesinin herhangi bir engelleyici etkisi olmadan 
dikkate alınabilir. Asıl karardan önce mevcut olan bir vakıaya ilişkin delil araçları, ilk 
defa karar verildikten sonra ortaya çıkmış olduklarında da dikkate alınabilir.

  Talep eden taraf ve karar veren mahkeme, vakıadan ilk defa kararın ilanından 
sonra haberdar olmalıdır. Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi talebi, duruşmada 
karşı tarafça yargılamaya getirilen vakıalara veya delil araçlarına dayandırılamaz. 
Benzeri, duruşmadan sonra, fakat kararın ilanından önce ifşa olan vakıalar için ge-
çerlidir. Böyle vakıalara dayanmak isteyen bir taraf, duruşmanın yeniden açılması-
nı talep etmelidir. Dolayısıyla, yargılamanın yenilenmesi talebi böyle bir durumda 
usulsüz olacaktır. Talep eden taraf, önemli vakıayı ilk defa kararın ilanından sonra 
öğrenmiş olduğunu ve kendisinin önceki bilgisizliğinde kusurlu olmadığını ispatla-
mak zorundadır1258. İspat katı koşullara tabidir.

Nihayet, sonradan keşfedilen vakıa karar için önemli olmalıdır. Yargılamanın ye-
nilenmesinin kabul edilebilmesi için vakıanın asıl davanın sonucunu etkilemiş oldu-
ğunun tespit edilmesine gerek yoktur. Bunun için imkânın olması yeterlidir. Ancak 
etkileme imkânı, örneğin vakıanın sadece ilgili karardaki tali açıklamalar için önem 
taşıdığında yoktur.

4) Yenilenme Talebi Süresi
Yargılamanın yenilenmesi talebi bir çift süreye bağlanmaktadır. Buna göre, yar-

gılamanın yenilenmesi talebinin yeni vakıaların keşfi nden itibaren üç ay içinde ya-
pılması gerekir. Ayrıca yargılamanın yenilenmesi talebi, yeni vakıalar ortaya çıksa 
bile, kararın verilmesinden itibaren on yıl geçtikten sonra yapılamaz.

c. Yargılama ve Karar
Yargılamanın yenilenmesi iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada sadece talebin ka-

bul edilebilir olup olmadığı incelenir. İkinci aşamada ise hukukî ihtilaf esastan yeniden 
ele alınır. Yargılama, bir dilekçeyle başlar. Dilekçe, dava dilekçesine ilişkin koşullara 
benzer koşullara tabidir ve hukukî ihtilafın tüm tarafl arına yöneltilir. Ayrıca dilekçede, 
itiraz edilen karar belirtilmeli ve karara itiraz edilen noktalar gösterilmelidir. Dilekçenin 
dayandığı vakıalar ve bu vakıaların bulunduğuna dair delil araçları gösterilir. Talep ede-
nin, yargılama makamını karar için önemli vakıaların çıkmasını sağlayacak yargılama 
işlemleri veya delil incelemesi yapmaya çağırması yeterli değildir.

Yetkili olan, daima asıl kararı veren merciidir. Böyle bir yargılamaya ilişkin yet-
kinin bu esnada başka bir mercie aktarılmış olması durumu değiştirmez. Talep, itiraz 
edilen kararı veren yargılama makamına yöneltilir. Yargılanmanın yenilenmesi asıl 
yargılamanın dosya numarası ile “REV” kısaltmasını alır.

1258 Genel Mahkeme, Rs. T-14/89 Rév (Montecatini), Slg. 1992, II-2409, 2413.



-277-

İlk yargılama aşamasında, yargılamanın yenilenmesi nedeninin bulunup bu-
lunmadığı, yani vakıanın gerçekten var olup olmadığı, bilinmez olup olmadığı ve 
hukukî ihtilafın sonucunu etkileyip etkilemediği incelenir. Tarafl ar, bu hususlara 
ilişkin görüşlerini yazılı sunma imkânını elde ederler. İleri sürülen yeni vakıanın 
bulunup bulunmadığı gerektiğinde delil incelemesi yapılarak açıklığa kavuşturulur. 
Talebin kabul edilebilir olup olmadığı, aleni olmayan oturumda esasa ilişkin nihai 
kararla hükme bağlanır. Adalet Divanı açısından ayrıca genel savcının önceden din-
lenilmesi gerekir. Ancak bu durumda genel savcıdan mütalaa alınmaz. Talep gerekli 
koşulları taşımıyorsa reddedilir. Böylece asıl karar geçerli olmaya devam eder. Diğer 
durumda ise talebin kabul edilebilir olduğuna karar verilir. Asıl kararı gideren böyle 
bir kararın bozma kararı ile karşılaştırılabilir olup olmadığı tartışmaya açıktır.

İkinci aşamada hukukî ihtilaf esas bakımından yeniden incelenir ve hükme bağ-
lanır. Yargılamanın bu aşamadaki seyrine ilişkin açık hükümler yoktur. Dolayısıyla 
yeni yargılamanın direkt dava yargılamalarına ilişkin genel kurallara göre yapılması 
gerekir. Bu yargılama aşamasının sonunda verilen karar, yargılamanın yenilenmesi 
nedeni olarak ileri sürülen vakıanın gerçekten başka bir karara götürüp götürme-
diğini hükme bağlar. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, değiştirilen kararın 
nüshası asıl kararının nüshasıyla birleştirilir.

Genel Mahkemenin yargılamanın yenilenmesinde vermiş olduğu kararlara tem-
yiz yoluyla Adalet Divanı nezdinde itiraz edilebilir. Bu usulden ilk başlarda Genel 
Mahkemenin yargılamanın yenilenmesi çerçevesinde sadece Adalet Divanının de-
netiminin dışında tutulan maddi olayla ilgili soruları hükme bağladığı gerekçesiyle 
tereddüt duyulmuştu. Ancak özellikle ABADS 44. maddesinde yer alan “hükmün 
ilanından önce mahkeme ve yenilenme talebinde bulunan tarafça bilinmeyen belirle-
yici öneme sahip vakıa” ibaresinin yorumlanmasında temyiz yargılamasında Adalet 
Divanının denetimi altında bulunan bir hukukî konunun söz konusu olduğu açıktır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TÜRK ŞİRKETLERİNİN 
YARGISAL KORUNMA YOLLARI

I. Genel Çerçeve
Üye devletlerin tabiiyeti altında bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra üçün-

cü ülke tabiiyetli gerçek ve tüzel kişiler de Avrupa Birliği yargısında hukukî himaye-
den yararlanırlar1259. Hukukî korunma yolları bakımından tüm gerçek ve tüzel kişiler 
aynı statüye dahildir.

Avrupa Birliği mahkemeleri önünde Türk şirketleri de dahil tüm gerçek ve tüzel 
kişilerin hukukî korunması açısından şu genel tesbitler yapılabilir:

- Özel bir dava yetkisinin olması zaruridir.

- Üye devletler ve Avrupa Birliği organlarının asıl taraf olduğu hukukî ihtilafl ara 
müdahil olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Diğer gerçek ve tüzel kişile-
rin katıldığı ihtilafl arda ise davaya müdahil olarak kabul edilme hukukî ihtilafın 
sonuçlanmasına yönelik menfaatlerinin bulunmasına bağlıdır.

- İlgili davaların Genel Mahkemede açılması gerekir.

- ABİ Antlaşmasında öngörülen tüm davaların açılması imkânı yoktur. Avrupa 
Birliği mahkemeleri önünde gerçek ve tüzel kişilerce açılabilen davalar üye dev-
letler ve Avrupa Birliği organlarının açabildikleri davalara nazaran sınırlı olup 
şunlardan oluşur: İptal davası, hareketsizlik davası, sözleşme dışı sorumluluk 
davası (tazminat davası), geçici hukukî korunma davası ve kanun yollarına iliş-
kin davalar. Öte yandan gerçek ve tüzel kişiler, bunların dışında Avrupa Birliği 
mahkemelerinde doğrudan dava açma haklarına sahip olmasa da, söz konusu da-
vaların açılmasını sağlamak için ulusal mahkemeler ve Komisyon (hatta Avrupa 
Parlamentosu) nezdinde girişimlerde bulunabilirler. Başka bir ifadeyle; söz ko-
nusu davalar da onlara hukukî koruma sağlar. Gerçek ve tüzel kişilerin dolaylı 
şekilde hukukî korunmasını sağlayan bu davalar ise şunlardır: Ön karar davası 
ve ihlal davası.

II. Türk Şirketlerinin Yargısal Korunma İmkânları
Türk şirketleri, yukarıda izah edilen çerçevede Avrupa Birliği mahkemeleri 

önünde hukukî korunma imkânından yararlanabilirler.

1259 Tıpkı ulusal hukukta hukukî korunma yollarına başvurma hakkının yabancılara da tanınması gibi.
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A. Dava Açma İmkânları Bakımından
Türk şirketleri Avrupa Birliği mahkemeleri önünde yukarıda belirtilen davaları 

açabilirler. Bu bağlamda önemi bakımından iptal ve ön karar davalarının diğer da-
valara nazaran ön plana çıktığı belirtilmelidir. Öyle ki aşağıda değinilen davaların 
neredeyse hepsi bu türdendir.

1. İptal Davası
Türk şirketleri, ABİA 263 (1-2). maddesinin koşulları altında, kendilerine yönel-

tilen veya kendilerini doğrudan ve şahsen ilgilendiren tasarrufl ar ile kendisini doğru-
dan ilgilendiren ve uygulama işlemlerini gerektirmeyen tüzük karakterli hukukî dü-
zenlemelere karşı dava açabilirler. Ayrıca Avrupa Birliği kurum ve hizmet birimleri-
nin kuruluş düzenlemelerinde, bu kurum ve hizmet birimlerinin hukukî etki doğuran 
tasarrufl arına karşı etkilenen kişiler tarafından dava açılmasının koşul ve esaslarının 
öngörüldüğü ölçüde dava açılması imkânı doğabilir.

İptal davasının gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılmasının üç önemli koşulu 
vardır. Bunlar, iptal davasının konusu, nedenleri ve süresi ile ilgilidir.

Dava Konusu: İptal davası, yasama tasarrufl arı, Konsey, Komisyon ve Avrupa 
Merkez Bankasının tavsiye ve görüş dışındaki tasarrufl arı, Avrupa Parlamentosu ve 
Avrupa Konseyinin üçüncü kişiler karşısında hukukî etki doğuran tasarrufl arı ve Av-
rupa Birliği kurum veya diğer hizmet birimlerinin üçüncü kişiler karşısında hukukî 
etki doğuran tasarrufl arına karşı açılabilir.

Dava Nedenleri: İptal davası, yetkisizlik, önemli şekil kurallarının ihlali, kurucu 
Antlaşmaların veya onları yürürlüğe kayan bir hukuk kuralının ihlali veya takdirin 
kötüye kullanılması yüzünden açılabilir.

Dava Açma Süresi: İptal davasının iki ay içinde açılması gerekir. Bu süre, duru-
ma göre ilgili tasarrufun ilan edilmesi, davacıya bildirilmesi veya davacının tasarru-
fu öğrenmiş olduğu andan itibaren işlemeye başlar. Süre kaçırılmış olsa bile, ABİA 
277. maddesi gereğince defi  yoluyla hukuka aykırılığa itiraz edilebilir. Buna göre, 
Genel Mahkemede görülen davanın tarafı olan bir Türk şirketi, Avrupa Birliği’nin 
organı, kurumu veya diğer bir birimi tarafından çıkarılan genel geçerlikli bir hukukî 
tasarrufun hukuka aykırı olduğu iddia edilen bir ihtilafta, ABİA 263 (6). maddesinde 
belirtilen sürenin sona erip ermediğini dikkate almaksızın söz konusu hukukî tasar-
rufun ABİA 263 (2). maddesinde belirtilen nedenler yüzünden uygulanamazlığını 
ileri sürebilecektir.

İptal davasının birinci ve üçüncü koşulları açısından Türk şirketlerinin durumu 
AB üye devlet tabiiyetinde buluan şirketlerin durumuyla aynıdır; ikinci koşul açı-
sından ise farklılık gösterir. Zira iptal davası, yetkisizlik, önemli şekil kurallarının 
ihlali, kurucu Antlaşmaların veya onların yürürlüğe konulmasında uygulanması ge-
reken bir hukuk normunun ihlali veya takdirin kötüye kullanılması yüzünden açıla-
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bilir. Ancak önemli şekil kurallarının ihlali dışındaki diğer dava nedenleri davacının 
kim olduğuna göre farklı etki gösterir. Örneğin yerleşme hakkı bakımından Avrupa 
Birliği üye devlet tabiiyetli gerçek ve tüzel kişileri ile üçüncü ülkeler tabiiyetinde 
bulunan gerçek ve tüzel kişiler1260 arasında farklı bir statü geçerlidir. Çünkü yerleş-
me hakkı esas itibariyle üçüncü ülkeler tabiiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere 
tanınmaz. Bunun sonucu olarak yerleşme hakkı bağlamında bu kişiler için Avru-
pa Birliği organlarınca kısıtlayıcı düzenleme ve işlemler yapılması caizdir. Avrupa 
Birliği’nin bu tür tasarrufl arı kabul etme yetkisi olduğu gibi, bu kısıtlayıcı düzen-
lemelerin içeriği açısından da hukuka aykırılık yoktur. Dolayısıyla maddi hukukta 
ortaya çıkan bu ayrıştırma doğrudan dava açma hakkını, yani kişilerin davacı sıfatını 
(aktif husumetini) etkiler. Örneğin bu bağlamda kabul edilen hukukî tasarrufl arın 
önemli şekil kurallarına aykırı olması da yabancı şirketlerin dava açmaları için bir 
neden oluşturmaz.

2. Hareketsizlik Davası
Her Türk şirketi, Avrupa Birliği’nin bir organının veya kurumunun ya da diğer bir 

hizmet biriminin tavsiye veya görüş açıklaması niteliğinde olmayan bir işlemi yapma-
yı ihmal etmiş olduğu gerekçesiyle bu davayı açabilir. Ancak bu dava, öncelikle söz 
konusu organ, kurum veya diğer birime harekete geçmesi için bir çağrının yapılmasını 
gerektirir. İlgili organ, kurum veya birim, bu çağrıdan itibaren iki ay içinde görüşünü 
açıklamazsa, bunu müteakip iki ay içinde dava açılabilecektir1261. Öte yandan, iptal da-
vası bakımından geçerli olan dava kısıtlamaları burada da geçerlidir.

3. Sözleşme Dışı Sorumluluk Davası
Avrupa Birliği, organlarının veya çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yol 

açtıkları zararları üye devletlerin hukuk düzenlerindeki ortak genel hukuk ilkeleri-
ne göre tazmin eder1262. Dolayısıyla Avrupa Birliği organlarının veya çalışanlarının 
görevlerini yerine getirmelerinden kaynaklanan bir zarar gören Türk şirketleri de, 
Avrupa Birliği Genel Mahkemesinde tazminat davası açabileceklerdir.

Tazminat davası, (gerçek) bir normatif işlemin hukuka aykırılığının ileri sürül-
mesinin yolu olmakla birlikte, bu davaların istatistikler salt sayısal olarak ele alındı-
ğında genellikle başarısız sonuçlandığını göstermektedir1263. Örneğin YEDAŞ A.Ş. 
tarafından açılan tazminat davası da ne ilk derecede ne de temyiz aşamasında başa-
rılı olabilmiştir.

4. Tahkim Davası 
Türk şirketlerince dava açılması tahkim şartından da kaynaklanabilir. Çünkü 

ABİA 272. maddesi gereğince Avrupa Birliği tarafından veya onun hesabına yapılan 
1260 Vatansızlar da aynı durumda mütalaa edilmelidir.
1261 ABİA md. 265.
1262 ABİA md. 340 II.
1263 Tazminat davası, şimdiye kadar ne Avrupa Birliği hukukunun geliştirilmesi ve ne de bireylerin korunması 
bakımından büyük bir işlev görmemiştir.
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kamu hukuku veya özel hukuk sözleşmelerinde yer alan bir tahkim şartıyla Avrupa 
Birliği mahkemelerinin yetkili hale getirilmesi mümkündür.

B. Davaya Müdahale Etme İmkânları Bakımından
Türk şirketleri, Avrupa Birliği mahkemeleri önünde görülen davalarda asli taraf 

olarak çıkabilecekleri gibi, açılmış olan davalara müdahale de edebilirler. Ancak Av-
rupa Birliği mahkemeleri önünde görülen bir davaya Türk şirketleri tarafından mü-
dahale edilmesi, hukukî ihtilafın sonuçlanmasına ilişkin haklı bir menfaati gerekli 
kılar. Ayrıca kurucu Antlaşmaların uygulama alanında üye devletlerin veya Avrupa 
Birliği organlarının asıl taraf olduğu davalara Türk şirketlerince müdahale edilmesi 
mümkün değildir. Türk şirketlerinin davaya müdahale imkânı, sadece iptal, hareket-
sizlik veya tazminat davalarının gerçek ve tüzel kişilerce açıldığı durumlarda söz 
konusu olabilir.

C. Geçici Hukukî Korunma İmkânları Bakımından
Asıl meselede dava yetkisine sahip olan Türk şirketleri, geçici hukukî korunma 

talebinde de bulunabilirler. Ancak başvuru hakkı şirketlerin kendi menfaatlerinin 
korunmasıyla sınırlıdır1264. Çünkü bir Avrupa Birliği işleminin yürütülmesinin dur-
durulmasına karar verilmesi veya geçici bir tedbirin alınması, talep edenin bununla 
ilgili bir hukukî korunma menfaatini gerekli kılar. O halde, hakların geçici olarak 
güvence altına alınması veya ortaya çıkabilecek zararın engellenmesi için talep edi-
len tedbire ihtiyaç duyulmalıdır. İlgili işlemin şirketleri doğrudan ve bireysel olarak 
etkilemesi gerekir. Geçici tedbirin ilgilinin hukukî pozisyonunun korunması için uy-
gun ve gerekli olmadığı durumlarda hukukî korunma menfaati bulunmaz.

D. Kanun Yollarına Başvurma İmkânları Bakımından
Türk şirketleri kanun yollarına da başvurabilirler. Ancak bunun için öngörülen 

koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Bu koşullar yukarıda sekizinci bölümde ele 
alınmış olduğundan burada tekrar incelenmeyecektir.

1. Karar İzahatı
Karar izahatı (yorumu) başvurusunu yapmaya yetkili olanlar, kural olarak (taraf-

ların müdahil ve halefl eri de dahil olmak üzere) tarafl ar ve Avrupa Birliği organları-
dır. Dolayısıyla bir davada taraf olan ve Adalet Divanının içtihadı1265 gereğince hatta 
paralel bir davada taraf olan bir Türk şirketi de, koşullu da olsa o davada verilen 
kararın izahatını isteme hakkına sahiptir.

2. Temyiz
İlk derece merciinde (Genel Mahkemede) görülen hukukî ihtilafın tarafı olan bir 

Türk şirketi, talepleri bakımından davayı tamamen veya kısmen kaybetmesi halinde 
Adalet Divanında temyiz yoluna başvurabilir.
1264 Adalet Divanı, (Küster), Slg. 1975, S. 277, Pn. 6, 8.
1265  Adalet Divanı, Slg. 1954/55, S. 275, 291.
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3. Üçüncü Kişi İtirazı
Her Türk şirketi, bir yargı kararı haklarını zedelediğinde ve o kararın verilmiş 

olduğu hukukî ihtilafa taraf veya müdahil olarak katılmamış olduğunda üçüncü kişi 
itirazı yapabilir.

4. Yargılamanın Yenilenmesi
Tamamlanan yargılamanın tarafı veya müdahili olan bir Türk şirketi, yargılama-

nın yenilenmesini talep edebilir.

III. Avrupa Birliği Mahkemeleri Önünde Türk Şirketlerinin 
Hukukî Himayeden Yararlanılabileceği Alanlar

Türk şirketlerinin hukukî himayeden yararlanabileceği alanlar olarak özellikle 
şunlar mülahazaya gelmektedir:

- Temel hak ve özgürlükler (teşebbüs özgürlüğü, mülkiyet hakkı vb.),

- Serbest dolaşım ilkeleri,

- Rekabet1266,

- Anti damping ve anti subvansiyon önlemleri1267,

- Devlet yardımları1268 ve

- Fikri ve sınai haklar.

Türk şirketlerinin hukukî korunması bakımından herşeyden önce bu alanları 
düzenleyen hükümlerin şahsi koruma kapsamının belirlenmesi gerekir. Türk şir-
ketlerinin Avrupa Birliği hukukunun hangi hükümlerinin korumasından ne ölçüde 
yararlanabileceği hususu ayrıntılı bir incelemeyi gerektirdiğinden için burada ele 
alınmayıp ayrı bir çalışmaya bırakılmaktadır. Bunun yerine burada şu genel sapta-
manın yapılmasıyla yetinilmektedir: Türk şirketleri, Avrupa Birliği organ, kurum 
veya diğer hizmet birimlerinden kaynaklanan bir hukuka aykırılığa (örneğin haksız 
şekilde verilen rekabet cezasına) maruz kalır, bundan doğrudan (ve bazı durumlar-
da şahsen de) etkilenir ve süresi içinde mahkemeye başvururlarsa mağduriyetlerini 
giderebilirler. Muhatap veya bu suretle doğrudan veya şahsen etkilenen kişiler1269 
olarak dava açabilir veya açılmış olan davalara müdahale edebilirler. Bu müdahale, 
davaya katılma şeklinde olabileceği gibi davaya itiraz şeklinde de gerçekleşebilir. 
Ayrıca vurgulanmalıdır ki, davaların açılabilmesi için menfaat ihlali yeterli olup, 
hak ihlali aranmaz.

1266 Motyka, EuZW 2007, 463 vd.; Neef, GRUR 2008, 30 vd.
1267 Düker, Rechtsschutz gegen Antidumpingmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft, s. 70 vd.
1268 Triantafyllou, EuR2003, 480 vd.
1269 Keza ilgili üye devlet de böyle bir talepte bulunabilir. Fakat bu talep, Komisyona birleşme başvurusu
yapılmasına ilişkin belgenin örneğinin elde edilmesinin ardından üç hafta içinde ileri sürülebilir.  
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Türk şirketleri, üye devletler tarafından da haksızlığa uğratılabilir. Üye devletler-
den kaynaklanan hukuka aykırılıklar, Avrupa Birliği organ, kurum veya diğer hizmet 
birimlerinden kaynaklananlardan daha sık olarak ortaya çıkar. Çünkü Avrupa Birliği 
hukuku geniş ölçüde üye devletler tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulama çer-
çevesinde üye devletlerin Avrupa Birliği hukukuna aykırılıkları söz konusu olabilir. 
Buna bağlı olarak Türk şirketlerinin mağduriyet durumları ortaya çıkabilir. Mağ-
duriyete yol açan üye devlet kaynaklı ihlallerin öncelikle ilgili üye devletin idarî 
veya kazai kurumlarına başvurularak çözülmesi gerekir. Eğer mağduriyet üye devlet 
düzeyinde gidermek mümkün olmazsa, o zaman Avrupa Birliği düzeyinde harekete 
geçilebilir. Mağdur olan bir Türk şirketi, etkili hukukî korunma ve dilekçe hakları 
kapsamında Komisyon ve Avrupa Parlamentosuna şikâyette bulunabilir1270. Bu su-
rette ilgili organların harekete geçirilmesi sağlanabilir. Örneğin Komisyon, şikâyeti 
ciddi bulursa, ilgili üye devleti Avrupa Birliği hukukunun ihlali konusunda uyarır ve 
gerektiğinde o üye devlete karşı Adalet Divanı önünde ihlal davası açar1271.

Üye devletler, genelde ilgili kararlardan çıkan yükümlülükleri somut olay bakı-
mından yerine getirmekle birlikte, emsal teşkil eden olaylarda uygulanması nokta-
sında isteksizdirler. Avrupa Birliği hukuk sisteminde Avrupa Birliği idarî ve kazai 
kararlarını üye devletlere cebren uygulatacak bir mekanizma da öngörülmüş değil-
dir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği’nin idarî veya kazai bir kararının fi ilen uygulanabil-
mesi üye devletlerin hukukun üstünlüğü ilkesine saygı çerçevesinde kararın uygu-
lamasına yönelik önlemler almalarına bağlıdır. Ancak ne yazık ki, üye devletlerin 
bunu gerektiği gibi yaptıklarını söylemek mümkün değildir. Avrupa Birliği idarî ve 
kazai kararlarının dayanağında üye devletlere zorla bir şeyler yaptırmanın zorluğu 
ortada olmakla birlikte, yine de hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş olan bazı ulusal 
mahkemelerin bu hukuka aykırı yönelimlere karşı çıktıkları görülmektedir.

Avrupa Birliği hukuku normlarının üye devletlerce uygulanmasında normların 
yorum ve geçerlilikleri ile ilgili bazı sorunlarla da karşılaşılabilir. Bu durumlarda 
ulusal mahkemelerde dava açılıp meselenin önkarar usulü yoluyla Avrupa Birliği 
mahkemelerine (halihâzırda Adalet Divanına) intikali sağlanmalı ve Adalet Divanın-
dan gelecek cevaba göre hukukî ihtilaf sonlandırılmalıdır1272.

IV. Avrupa Birliği Mahkemeleri Önünde Açılan Davalar
Bu çerçevede Avrupa Birliği mahkemeleri önünde Türk şirketleri tarafından bazı 

davalar açılmıştır1273. Ayrıca Türk şirketleri tarafından açılmamış olmakla birlikte, 
onları doğrudan ilgilendiren bazı davalar da vardır. Maddi olarak  tamamen Avrupa 
Birliği hukuku kurallarına dayandırılan bu davaların büyük bir kısmı karara bağlan-
mıştır.

1270 Komisyona veya Avrupa Parlamentosuna bu tür bir şikâyette bulunmak için Avrupa Birliği üye devletlerinin 
vatandaşı olmak gibi bir zorunluluk yoktur.
1271 Ayrıca üye devletçe yol açılan mağduriyetin temel hak ve özgürlükleri (örneğin mülkiyet hakkı) yaraladığı 
ölçüde iç hukuk yolları tüketilerek AİHM’e de başvurulabilir.
1272 ABİA md. 267.
1273  Türk vatandaşları tarafından da davalar açılmıştır. Bunun için bkz. örneğin İlk Derece Mahkemesi (Genel 
Mahkeme) Başkanı, davanın düşürülmesine ilişkin 19 Mart 2007 tarihli kararı, Rs. T-72/07 (Göksan/Almanya).
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A. Vestel France Davası1274

Bir ön karar davası olan C-448/05 esas sayılı işbu davada,  bir Fransız mahke-
mesi (Cour d’Appel Paris) tarafından Topluluklar Gümrük Kodeksinin Belirlenme-
sine ilişkin 2913/92 sayılı (AET) Konsey Tüzüğüne ilişkin 2 Temmuz 1993 tarih ve 
2454/93 sayılı (AET) Komisyon Tüzüğünün 11 sayılı Ekinin geçerliliği, bir malın 
tercihli olmayan menşeinin belirlenmesi ve cihaz değerinin  % 42,43’nü oluşturan 
panelleri Güney Kore menşeli olup Polonya’da üretilen televizyonlara uygulanacak 
rejim hakkında Adalet Divanından yorum istenmiştir. Adalet Divanı, yaptığı ince-
lemede, ilgili Komisyon Tüzüğünün 11 sayılı Ekinde yer alan 8528 sayılı birleşik 
nomenklatur tarife dizininin geçerliliğine dokunulmadığı sonucuna varmıştır1275.

B. Diy-Mar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi ve Musa Akar/
Komisyon Davası
T-129/06 esas sayılı işbu dava, Siirt ve Diyarbakır İllerinde Eğitim Kurumları-

nın İnşaat Önlemlerine İlişkin 23 Aralık 2005 tarih ve MK/KS/DELTUR/(2005)/
SecE/D/1614 sayılı Kararın (EuropeAid/121601/C/W/TR) iptali ve ilgili ihale süre-
cinin durdurulması istemiyle Diy-Mar Inşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi ve Musa 
Akar tarafından Komisyon aleyhine açılmıştır1276.

İlk Derece Mahkemesinin (Genel Mahkeme) Dördüncü Dairesi, davayı usulsüz 
açılmış olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. 17 Ocak 2007 tarihli kararda; özetle, esaslı 
şekil kurallarının yerine getirilmediği, gerçek ve tüzel kişilerin bir üye devletin mah-
kemesi önüne çıkmaya yetkili olan bir avukatla temsil zorunluluğuna uyulmadığı ve 
sonradan usulüne uygun şekilde sunulan dava dilekçesinin geçikmiş olduğu gerek-
çelerine yer verilmiştir. 

Davacılar, İlk Derece Mahkemesi (Genel Mahkeme) kararına karşı Adalet Diva-
nında temyize başvurmuşlar, ancak başvuruları Adalet Divanı tarafından reddedil-
miştir1277. Adalet Divanı, ilgili Avrupa Birliği hukuku hükümleri gereğince mahke-
menin dava dilekçesinin Topluluk (Birlik) mahkemelerinin önüne çıkmaya yetkili 
olan bir avukat tarafından imzalanmadığını dava açan kişiye bildirmeye yükümlü 
olmadığı hususuna gönderme yapmıştır. Adalet Divanına göre, Statü ve Usul Tüzü-
ğü, bir dava dilekçesinin içerdiği eksiklikler belirli şekil gerekliliklerine uygun ol-
madığında sakatlığın giderilmesi imkânını tanımakla birlikte, bir üye devletin veya 
Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer bir taraf devletinin mahkemesi önüne 
çıkmaya yetkili olan bir avukatla temsil edilme yükümlülüğüne uyulmaması dava 
süresinin geçmesinden sonra sakatlığı giderilebilen gerekliliklere dahil değildir1278. 
Ayrıca Topluluk (Birlik) organları, ne hukukî işlemlerin muhataplarına açık kanun 

1274 Her ne kadar Vestel France şirketi bir Fransız şirketi olsa da, sonuçta bir Türk şirketinin Fransa’daki 
uzantısıdır. Bu nedenle, bu şirket tarafından açılan dava burada ele alınmıştır. 
1275 ABl. C 48, 25.2.2006.
1276 ABl. C 212, 2.9.2006.
1277 Adalet Divanı, 27 Kasım 2007 tarihli karar, Rs. C-163/07 P
1278 Bkz. kararın 25-26. paragları
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yollarını göstermeye ne de kanun yollarına başvurulabilme sürelerini bildirmeye yü-
kümlüdürler1279.

C. Marmara Import-Export GmbH/İç Pazar (Markalar, Numuneler 
ve Modeller) Uyumlaştırma Dairesi Davası
İşbu dava, Marmara Import-Export GmbH tarafından İç Pazar Uyumlaştırma Da-

iresi aleyhine açılmış olup, İç Pazar Uyumlaştırma Dairesinin Birinci Şikâyet Merci-
inin Marmara Import-Export GmbH ve Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifl eri 
Birliği arasındaki itiraz incelemesine ilişkin kararının iptaline yöneltilmiştir1280. İç 
Pazar Uyumlaştırma Dairesi Şikâyet Mercii önündeki yargılamaya katılan Bursa 
merkezli Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifl eri Birliği davaya müdahil olarak 
katılmıştır.

Ancak dava daha sonra davacı tarafından geri alınmıştır. Dava esastan halledil-
diği için hükme bağlanmamış ve 7 Ocak 2008 tarihinde kayıt defterinden silinmiş-
tir1281.

D. Devinlec/İç Pazar (Markalar, Numuneler ve Modeller) 
Uyumlaştırma Dairesi Davası
T-403/03 esas sayılı işbu dava, İç Pazar Uyumlaştırma Dairesinin üçüncü şikâyet 

mercinin Devinlec Développement innovation Leclerc SA ve der TIME Art Ulusla-
rarası Saat Ticareti ve Dış Ticaret AŞ arasındaki itiraz incelemesine ilişkin 30 Ocak 
2003 tarih ve R 109/2002-3 sayılı kararının iptali istemiyle Toulouse/Fransa merkez-
li Devinlec Développement Innovation Leclerc SA şirketi tarafından İç Pazar Uyum-
laştırma Dairesi aleyhine açılmıştır. Şikâyet Mercii önündeki yargılamaya katılan 
İstanbul merkezli TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve Dış Ticaret AŞ davaya 
müdahil olarak katılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi (Genel Mahkeme), 12 Ocak 2006 tarih ve Rs. T-147/03 
sayılı kararıyla1282, İç Pazar Uyumlaştırma Dairesinin Üçüncü Şikâyet Merciinin 30 
Ocak 2003 tarih ve R 109/2002-3 sayılı kararını bozmuştur.

T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve Dış Ticaret AŞ, İlk Derece Mahkeme-
sinin (Genel Mahkemenin) dördüncü daire kararını Adalet Divanında temyiz etmiş-
tir. Ancak başvurusu Adalet Divanınca haklı bulunmamıştır1283. Adalet Divanının 7. 
Dairesi, temyiz istemini şu gerekçelerle reddetmiştir1284:

Temyiz incelemesinde ileri sürülen nedenler bir defa usulsüzdür.

1279 Krş. kararın 41. paragrafı.
1280 ABl. C 71, 20.3.2004.
1281 Genel Mahkeme, 7 Ocak 2008 tarihli karar. 
1282 ABl. C 171 vom 19.7.2003.
1283 Adalet Divanı, 15 Mart 2007 tarihli karar, Rs. C-171/06 P.
1284 Bkz. kararın 22-51. paragrafl arı.
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Aynı veya benzer mal veya hizmetler için kayıtlı aynı veya benzer eski markanın 
sahibinin itirazı nisbi tescil engelidir.

Delil incelemesinin Adalet Divanınca kontrol edilmesi durumu delillerin çarpıtıl-
ması haricinde söz konusu değildir.

E. Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Şirketi/İç Pazar (Markalar, 
Numuneler ve Modeller) Uyumlaştırma Dairesi - Denim (VIGOSS)  
Davası
T-431/08 esas sayılı işbu dava, 1 Ekim 2008 tarihinde İstanbul merkezli Bulur 

Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi aleyhine 
açılmıştır1285. Davacı Türk şirketi, İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi İkinci Şikâyet 
Merciinin 18 Temmuz 2008 tarih ve R-1366/2007-2 sayılı kararının, İtiraz Komis-
yonunun 26 Haziran 2007 tarih ve B 923 005 sayılı kararına karşı itirazını reddettiği 
ölçüde iptal edilmesini ve hukukî ihtilafın masrafl arının davalıya yükletilmesini ta-
lep etmiştir. 14, 18 ve 24 nolu sınıfl arda yer alan mallara ilişkin “VİGOS” kelime-
li Topluluk (Birlik) markası, Şikâyet Mercii önündeki yargılamanın diğer katılanı 
adına kayıtlıdır. İtiraz edilen markanın/işaretin sahibi ise davacı Türk şirketidir. Bu 
marka veya işaret, 25. sınıf mallarına ilişkin uluslararası tescilli resimli “VİGOSS” 
markasıdır (Nr. 771 374). Dairenin İtiraz Komisyonu, Türk şirketinin marka tesci-
lini kısmen reddetmiştir. Daha sonra başvurulan Dairenin Şikâyet Mercii ise, İtiraz 
Komisyonu kararının kısmen kaldırılmasına ve diğer konulara ilişkin şikâyetin ise 
reddine karar vermiştir. Davacı Türk şirketi, İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi Şikâyet 
Merciinin kararının 40/94 sayılı Konsey Tüzüğünün 8 (1). maddesinin b bendine ay-
kırı olduğunu iddia etmiş, ilgili markalar arasında iltibas tehlikesinin bulunmadığını 
ve önemli tüm faktörlerin dikkate alınmamış olduğunu ileri sürmüştür.

Genel Mahkeme Altıncı Daire Başkanı, 12 Nisan 2010’da davanın kayıt defterin-
den silinmesine karar vermiştir.

F. Seba Dış Ticaret ve Nakliyat/İç Pazar (Markalar, Numuneler ve 
Modeller) Uyumlaştırma Dairesi Davası
T-506/10 esas sayılı işbu dava, 19 Ekim 2010 tarihinde Seba Dış Ticaret ve Nak-

liyat A.Ş. tarafından Avrupa Birliği İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi aleyhine açıl-
mıştır1286. Bu davada, İç Pazar Uyumlaştırma Dairesi Dördüncü Şikâyet Merciinin 
18 Ağustos 2010 tarih ve R-0559/2009-4 sayılı kararının iptali ve hukukî ihtilafın 
masrafl arının davalıya yüklenmesi istenmiştir.

Davanın maddi olayı şöyledir: İptal edilmesi istenilen kayıtlı Topluluk (Birlik) 
markası, “ESTABLISHED 1932 SEBA TRADITION” kelime ibarelerini içeren, 34 
nolu sınıf mallarına ilişkin renkli resim markasıdır. Topluluk (Birlik) markasının 

1285 ABI. C. 313, 06.12.2008, S.46.
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sahibi davacıdır. Johann Wilhelm von Eicken GmbH (Lübeck/Almanya), “ESTAB-
LISHED 1770 JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION” kelime ibare-
lerini içeren, 34 nolu sınıf mallarına ilişkin Alman resim markasıyla iltibas yarattığı 
itirazında bulunmuştur. Bu itiraz kabul edilmiştir. Davacı Türk şirketinin İç Pazar 
Uyumlaştırma Dairesinin Şikâyet Merciine yaptığı başvuru ise reddedilmiştir.

Şimdi Türk şirketi, işbu davayla, markalar arasında iltibas tehlikesinin bulunmadı-
ğından bahisle Topluluk (Birlik) Markasına İlişkin 26/02/2009 tarih ve 2007/2009 sayılı 
Tüzüğün1287 8 (1). maddesinin b bendine aykırılığın olmadığını ileri sürmektedir.

G. Nike International/İç Pazar (Markalar, Numuneler ve Modeller) 
Uyumlaştırma Dairesi Davası
T-233/10 esas sayılı işbu dava, 20 Mayıs 2010’da Beavrton (ABD) merkezli 

Nike International Ltd Şirketi tarafından İç Pazar (Markalar, Numuneler ve Model-
ler) Uyumlaştırma Dairesi aleyhine açılmıştır.

İşbu davaya temel teşkil eden maddi olay şöyle gelişmiştir: Nike International 
Ltd Şirketi, “JUMPMAN” yazı ibareli markayı 25 nolu sınıfta yer alan mallar için 
tescil ettirmek istemiştir. Ancak, 25 nolu sınıfta yer alan mallar için İspanya’da 2 
657 489 nolu tescilli “JUMP” kelime markasının ve 2 752 145 nolu tescilli “JUMP” 
Topluluk kelime markasının sahibi olan İstanbul merkezli Intermar Simanto Nah-
mias Şirketi bu tescile itiraz etmiştir. İtiraz Komisyonu bu itirazı kabul etmiştir. 
Nike şirketi, 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğünün 8 (1). maddesinin b bendine aykırı 
davranıldığı, çünkü bu karara İtiraz Komisyonunun ilgili markalar arasında iltibas 
tehlikesinin bulunduğunu isabetsiz şekilde kabul ettiği gerekçesiyle Şikâyet Mercii 
önünde itiraz etmiştir. Fakat Şikâyet Mercii bu itirazı reddetmiştir. Bunun üzerine 
Nike International Ltd Şirketi mahkemeye başvurmuştur.

Davacı şirket, İtiraz Komisyonunun ihtilafl ı tüm mallara ilişkin B 1 326 299 sa-
yılı kararını teyit ettiği ölçüde 11 Mart 2010 tarih ve R 738/2009-1 sayılı İç Pazar 
(Marka, Numune ve Modeller) Uyumlaştırma Dairesi Birinci Şikâyet Mercii kara-
rının bozulmasını ve Şikâyet Mercii önündeki yargılamaya katılan diğer katılanlara 
hukukî ihtilafa katılmaları durumunda masrafl arın yüklenilmesini talep etmiştir.

H. C.A.S/Komisyon Davası
T-23/03 esas sayılı işbu dava, C.A.S Şirketi tarafından Komisyon aleyhine açıl-

mıştır. Davayı ele alan İlk Derece Mahkemesi (Beşinci Daire), sonraki bir inceleme-
de yanlış olduğu anlaşılan menşe belgeleriyle Türkiye’den ithal edilen meyve suyu 
konsentreleri için talep edilen ithalat kesintilerinin tahakkuk ettirilmesi başvurusuna 
ilişkin 18 Ekim 2002 tarih ve REC 10/01 sayılı Komisyon kararının kısmen iptali 
istemiyle açılan işbu davayı 6 Şubat 2007 tarihinde reddetmiştir1288.

1287 ABl. 2009, L 78, S. 1.
1288 ABl. C 140, 23.06.2007.
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Şirket, bu kararı Adalet Divanında temyiz etmiştir. Temyiz incelemesinde, Türk 
makamlarının ve Komisyonun Toplulukların Gümrük Kodeksinin 239. maddesi 
anlamında özel bir durumu oluşturabilen yükümlülük ihlali ve kusurları, özel bir 
durumun varlığına ilişkin ispat yükü dağılımı ile belge ve olayların hukukî sınıfl an-
dırılması konuları ele alınmıştır. Adalet Divanı (Üçüncü Daire), yaptığı inceleme 
sonucunda İlk Derece Mahkemesi kararını bozarak Komisyonun 18 Ekim 2002 tarih 
ve REC 10/01 sayılı kararının 2. maddesini iptal etmiştir. 

Adalet Divanı kararının gerekçeleri şöyledir1289: 

Toplulukların (Birliğin) Gümrük Kodeksinin Belirlenmesine İlişkin 2913/92 sa-
yılı Tüzüğünün 239. maddesi anlamında özel bir durum, olayın koşullarından başvu-
ran kişinin aynı faaliyeti icra eden diğer ekonomi katılımcılarına nispeten olağanüstü 
bir durumda bulunduğu ve ilgili koşulların varlığı olmaksızın gümrük vergilerinin 
sonradan hesaplanarak belirlenmesiyle bağlanan dezavantajlardan halel görmeyece-
ği çıkarsa ispatlanır.

Bir ortaklık anlaşmasının Komisyon tarafından usulüne uygun şekilde uygulan-
masının kusurlu denetimi böyle bir özel durumu doğurabilir. Komisyon, somut ko-
şulların böyle bir özel durumu doğurup doğurmadığının incelenmesinde önemli tüm 
etkenleri dikkate almak zorundadır. Bunun sonucu olarak Komisyon, Toplulukların 
Gümrük Kodeksinin 239. maddesinin uygulanmasında gerçi değerlendirme hareket 
alanı üzerinde tasarruf eder. Ancak bu serbestlik onu, bir yandan Topluluğun güm-
rük kurallarının (bu bakımdan Topluluk kuralları ve Topluluğu bağlayan kuralları 
arasında fark yoktur) tam olarak dikkate alınmasına ilişkin menfaatini, diğer yandan 
iyi niyetli ithalatçının normal ticari risklerin ötesine geçen dezavantajlardan halel 
görmeme menfaatinin fi ilen karşılıklı olarak dengelenmesine ilişkin yükümlülüğün-
den kurtarmaz. Böylece Komisyon, ithalat kesintilerinin ödenmesi veya tahakkuna 
ilişkin bir başvurunun incelenmesinde ithalatçının ve ihracatcının davranışı ve ey-
lemlerinin değerlendirilmesiyle yetinemez, bilakis gözetme ve kontrol yükümlülüğü 
çerçevesinde özellikle ilgili olayda kendi davranışının somut duruma etkilerini de 
dikkate almak zorundadır.

Bundan başka, ATA 211. maddesi, AET/Türkiye Ortaklık Anlaşmasının 7. mad-
desi ve bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin birçok karardan, Komisyonun, AT Ant-
laşmasının ve onun dayanağında akdedilen anlaşmaların koruyucusu olarak, üçüncü 
bir ülke ile Topluluk arasındaki bir anlaşmada veya onun dayanağında kabul edilen 
kararların öngördüğü araçlarla ilgili ülkenin anlaşmadan kaynaklanan yükümlülük-
leri yerine getirmesini sağlamaya yükümlü olduğu çıkmaktadır. Bu bakımdan, ortak-
lık anlaşmasının usulüne uygun şekilde uygulanmasını gözetmek ve kontrol etmek 
yükümlüğünü yerine getirmek için bu kurallar nedeniyle haiz olduğu yetkilerini kap-
samlı şekilde kullanması Komisyonun ihtiyarında bulunur. Bu, tek ve aynı Topluluk 
limanı için belirlenmiş olan ihracatın tek ve aynı referans zamanı aralığı esnasında 
1289 Krş. paragraf numaraları 82, 88-89, 92-96, 99, 104-105, 117-118, 123-124, 126, 130-131, 136.
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tek ve aynı ihracatçı şirket üzerinden hem yanlış hem de sahte belgelerin yardımıyla 
girişilmiş olduğu bir durumda özel ölçüde geçerlidir.

Ortaklık Anlaşmasının, ilgili gümrük bürolarında kullanılan tercihli gümrük 
kurallarına uyulmasının etkin bir gözetimini mümkün kılan mühür ve imza numu-
nelerinin tedariki bakımından usulüne uygun şekilde uygulanmasını sağlama yü-
kümlülüğü Komisyonun sorumluluğunda bulunur. Komisyonun ve onun üzerinden 
üye devletlerin gümrük makamlarını etkin şekilde denetlemeleri, kendilerine müm-
kün kılan tüm bilgi ve veriler üzerinde her zaman tasarruf edebilmelerini gerektirir. 
Mühürlerin numune kalıpları ve imza numuneleri tartışmasız böyle bilgi ve verileri 
teşkil eder. Bu bakımdan uluslararası ticari dolaşımda gümrük makamları tarafın-
dan düzenlenen belgelerin kaydından vazgeçilemezken, AET/Türkiye Ortaklık An-
laşmasına ilişkin olarak Türk makamlarının A.TR.1 belgelerinin kayıt edilmesi yü-
kümlülüğü bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin kurallardan çıkmakta ve böylece 
Komisyonun birisi sahte diğeri gerçek olan aynı kayıt numarası altında Topluluğa 
(Birliğe) iki sefer ithalat yapılmış olabileceği bir olayda böyle ithalatların gerçekten 
yapılmış olup olmadığını A.TR.1 belgelerinin yardımıyla kontrol etmek zorundadır.

Eğer Komisyon, somut bir meselede Ortaklık Anlaşması çerçevesinde onun usu-
lüne uygun şekilde uyulanmasını temin etmek için sahip olduğu denetim ve gözetim 
yetkilerini yeterince kullanmamış olursa, yükümlülük ihlali Toplulukların Gümrük 
Kodeksinin 239. maddesi anlamında yanlış veya sahte belgeler temelinde tahakkuk 
ettirilmiş olan ithalat kesintilerinin tahsilini veya tahakkukunu haklı kılan özel bir 
durumu kurar.

İ. Schneider España de Informática/Komisyon Davası
T-153/10 esas sayılı işbu dava, Madrid (İspanya) merkezli Schneider España de 

Informática Şirketi tarafından 6 Nisan 2010’de Komisyon aleyhine açılmıştır. Dava-
cı Şirket, belirli bir durumda ithalat kesintilerinin sonradan hesaben gösterilmesinin 
haklı olduğu ve bu kesintilerin tahakkuk ettirilmesinin haksız olduğu saptamasına 
ilişkin 18 Ocak 2010 tarih ve C(2010) 22 fi nal sayılı Komisyon kararının iptal edil-
mesini ve yargılama masrafl arının Komisyona yüklenilmesini talep etmiştir.

İşbu davayla davacı Şirket, Gümrük Kodeksinin1290 220 (2). maddesinin b bendi-
nin koşulları mevcut olmadığı gerekçesiyle ABİA 263. maddesi gereğince 18 Ocak 
2010 tarihli Komisyon kararının iptalini istemiştir. Komisyon, söz konusu kararla, 
renkli televizyonlar için ithalat kesintilerinin hesaben gösterilmesi gerektiğini sapta-
mıştır. İtiraz edilen kararda ayrıca ithalat kesintilerin tahakkuk ettirilmesinin Güm-
rük Kodeksinin 239. maddesine göre haklı olmadığı saptanmıştır. Davacı Şirket, şu 
nedenleri ileri sürmüştür:

1290 Toplulukların Gümrük Kodeksine ilişkin 12 Ekim 1992 tarih ve 2913/92/AET sayılı Konsey Tüzüğü (ABl. L 
302, S. 1).
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Birinci olarak, davalı, münhasır şekilde kendisi tarafından sunulmuş olan dokü-
manlara dayandırılmış olan bir kararı kabul etmek suretiyle savunma haklarını ihlal 
etmiştir.

İkinci olarak, davalı, Gümrük Kodeksinin 236. maddesiyle bağlantılı olarak 220 
(2). maddesinin b bendine aykırı davranmıştır. Çünkü haksız şekilde üçüncü devlet-
lerden yapılan ithalatlara karşı kabul edilmiş olan anti damping düzenlemelerinin 
diğer bir şeye gerek kalmaksızın AB/Türkiye gümrük birliğinde serbest dolaşımda 
bulunan mallara uygulanabilir olduğunu esas almıştır. İktisadi katılımcılar 2584/98 
sayılı (AT) Konsey Tüzüğünün1291 AB/Türkiye gümrük birliğinde serbest dolaşımda 
bulunan mallara da uygulanabilir olduğu konusunda bilgilendirilmemişlerdir veya 
haksız şekilde yetkili makamların hata yapmamış oldukları esas alınmıştır. Çünkü 
İspanyol gümrük makamları, haksız şekilde şunu kabul etmişlerdir: Menşe belgeli 
mallar ek kesintilere veya ticari korunma önlemlerine tabi değildir. Bu yüzden onlar, 
bu malların Türkiye’den ithalinin bizatihi böyle malların serbest dolaşımda bulunsa 
dahi ticari korunma önlemlerine tabi olabileceği konusunda ithalatçıların bilgilendi-
rilmesini ihmal etmişlerdir. 

Bundan başka davacı Şirket, yetkili gümrük makamlarının işledikleri kusurun 
iyiniyetli hareket eden ve gümrük müracatına ilişkin geçerli tüm kurallara uyan 
gümrük borçluları tarafından müşahede edilemeyeceğini ileri sürmüştür.

Nihayet davacı Şirket, kendi konumunun Gümrük Kodeksinin 239. maddesinin 
anlamında özel bir durumu teşkil ettiğini ve kendisine bu kural anlamında kasıt veya 
aşikâr hata isnat edilemeyeceğine işaret etmiştir.

J. Eurocoton/Konsey Davası
T-192/98 esas sayılı işbu dava, Brüksel merkezli Comité des industries du coton 

et des fi bres connexes de l’Union européenne (Eurocoton) tarafından Konseye karşı 
açılmıştır1292.  Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı tarafından destek-
lenmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin (Genel Mahkemenin) genişletilmiş dördüncü dairesi, 
davayı kabul ederek, Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya ve Pakistan menşeili ham pa-
muklu örgülerin ithalatlarına ilişkin nihai bir anti damping vergisinin konulmasına, 
773/98 sayılı (AT) Tüzüğüyle1293 getirilen geçici gümrük vergisinin nihai tahsiline ve 
anti damping soruşturmasının Türkiye menşeili bu dokumaların ithalatı bakımından 
sona erdirilmesine ilişkin bir Konsey (AT) Tüzüğüne ilişkin 21 Eylül 1998 tarihli 
Komisyon önerisini1294 reddeden 5 Ekim 1998 tarihli Konsey kararını iptal etmiştir.

1291 Malezya, Çin, Kore, Singapur ve Tayland Menşeli Televizyonların ithalatına ilişkin Nihai Anti Damping 
Vergisinin Getirilmesi ile Geçici Vergilerin Nihai Şekilde Tahsiline ilişkin 710/95/AET sayılı Tüzüğü Değiştiren 
27 Kasım 1998 tarih ve 2584/98/AT sayılı Tüzük (ABl. L 324, S. 1).
1292 ABl. C 160, 5.6.1999.
1293 ABl. L 111, S. 19
1294 KOM-Dokument (1998) 540 endg.
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V. Türk Şirketlerinin Yargısal Korunma Yollarında Dayanabilecekleri
Uluslararası Hukuk Kuralları
Avrupa Birliğinde Türk şirketlerinin hukukî korunması bakımından uluslararası 

hukuk kuralları da önem taşır. Çünkü Türk şirketleri, Avrupa Birliği hukuku çerçe-
vesinde Avrupa Birliği için bağlayıcı olup, kendilerine bireysel haklar veren ulusla-
rarası hukuk kurallarına da dayanabilirler. Bu bakımdan en dikkat çeken uluslararası 
hukuk kuralları Türkiye/AB Ortaklık düzenlemeleri, AİHS ve DTÖ kurallarıdır. 

Aşağıda, çalışmanın amacı ve kapsamı nedeniyle ve Türk şirketleri için önemi-
ne binaen yalnızca Türkiye/AB Ortaklık düzenlemeleri çerçevesinde bir inceleme 
yapılacaktır. Türkiye/AB Ortaklık düzenlemelerinin somut olarak ele alınmasından 
önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Avrupa Birliği hukukunda uluslararası 
anlaşmaların yeri ve değeri konusuna girilmesinde yarar vardır. Dolayısıyla önce-
likle bu konu ele alınacak, daha sonra somut şekilde Ortaklık kuralları çerçevesinde 
değerlendirme yapılacaktır.

 A. Avrupa Birliği Hukukunda Uluslararası Anlaşmaların Yeri ve 
Değeri
Adalet Divanının yerleşik içtihadına göre, Avrupa Birliği tarafından üçüncü ül-

kelerle akdedilen uluslararası anlaşmalar, usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmele-
rinin ardından Avrupa Birliği hukukunun ayrılmaz parçası olurlar1295. Adalet Divanı, 
uluslararası anlaşmaları “Avrupa Birliği organlarının işlemleri” olarak görmektedir; 
çünkü onlar Avrupa Birliği organları tarafından imzalanıp onaylanmaktadırlar1296. 
ABİA 216 (2). maddesi gereğince Avrupa Birliği’nin taraf olduğu uluslararası anlaş-
malar, Avrupa Birliği organları ve üye devletler için bağlayıcıdır. Adalet Divanının 

1295 ATAD, Hageman kararı, Slg. 1974, 460. Adalet Divanının bu içtihadı öğretide büyük destek bulmaktadır. 
Buna karfl ılık öğretide, ATA 300 (7). maddesinin (ABİA md. 216 II) monist yaklaşım temelinde “hukukî bir 
transformasyon” olarak mı veya uluslararası anlaşmaya Avrupa Birliği hukuku niteliğinin tanındığı “genel bir 
transformasyon” olarak mı, yoksa basit bir “genel bir uygulama/icra emri” olarak mı değerlendirilmesi gerektiği 
tartıfl malıdır. Bkz. Krück, Völkerrechtliche Vertraege, s. 169; Bleckmann, Die Position des Völkerrechts im 
inneren Rechtsraum der Europaeischen Gemeinschaften, GYIL 18 (1975), s. 300; Geiger, EUV/EGV, Art. 300, 
Rn. 20; Tomuschat, Art. 228 EGV, Rn. 59; Vedder, Art. 228 EGV, Rn. 46; Schmalenbach, Art. 300 EGV, Rn. 56.
1296 Ortaklık normlarının üye devletlerin iç hukuk düzenlerinde etkisi bakımından farklı yetki alanları arasında 
bir ayrıma gidilmesi gerekir. Adalet Divanı, karma yapılı anlaşmaları Avrupa Birliği ve üye devletlerin 
yetki alanlarına göre bir ayrım yapmadan genel olarak “Avrupa Birliği hukukunun ayrılmaz parçası” olarak 
vasıfl andırmaktadır. Fakat öğretide, bu noktaya ilişkin olarak karma anlaşmaların farklı hükümler içermesiyle 
kurucu Antlaşmaların geçerliliğinin inikada uğramasının mümkün olamayacağına işaret edilmektedir. Avrupa 
Birliği için bağlayıcı bir anlaşma, sadece Avrupa Birliği organları tarafından yetkileri çerçevesinde akdedilebilir. 
Bunun sonucu olarak uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği ve üye devletleri arasında yetki kaydırılması 
yapılamaz. Böyle bir anlaşma, ancak Roma Anlaşması’nın uygun şekilde bir değişikliğinden sonra mümkün 
olabilir. Bundan dolayı, üye devletlerin hukuk düzenlerinde Avrupa Birliği hukuku olarak sadece Avrupa 
Birliği’nin yetki alanına giren anlaşma hükümleri geçerlidir. Üye devletlerin münhasır yetki alanlarına giren 
anlaşma hükümleri Avrupa Birliği hukuku kapsamında değerlendirilemez. Burada sadece salt bir uluslararası 
sözleşme ilişkisi söz konusudur. Dolaysıyla bu tarzdaki hükümler yalnızca her devletin anayasa hukuk 
kurallarına göre tanınan hukukî statüye tâbi olacaklardır. Ancak bu noktada, üye devletlerin Avrupa Birliği’nin 
yetkili olmadığı alanlarda da Avrupa Birliği hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinin olduğu bildirilmelidir. 
Zira bu yükümlülük, ABA 4. maddesinde düzenlenen “Avrupa Birliği’ne sadakat” ilkesinden çıkmaktadır. Karma 
yapılı anlaşmalardan üye devletler için Avrupa Birliği hukuku yükümlüklerinin yanında bağımsız uluslararası 
yükümlülükler de çıkmaktadır. Ancak üye devletler kendi özel yükümlülüklerini yerine getirirken “Avrupa 
Birliği’ne sadakat” ilkesine dikkat etmek zorundadır. Aksi halde, bu surette Avrupa Birliği’nin üçüncü devlete 
ilişkin sözleşme ilişkisi tümüyle zedelenebilir.
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görüşüne göre, üye devletlerin bu yükümlülüğü, sadece iç ilişkide Avrupa Birliği 
karşısında borçlanılan bir Avrupa Birliği hukuku yükümlülüğüdür1297. Üçüncü dev-
letler karşısında yükümlülük altına sokucu bir etkisi yoktur1298. Üye devletler, hu-
kuk düzenlerini Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirmek için, Avrupa 
Birliği’nin akdettiği uluslararası anlaşmaların hükümlerini iç hukuklarında düzenle-
meler yaparak yürürlüğe koymak zorundadırlar1299. Üye devletlerin yükümlülükleri, 
ABA 4 (3). maddesinde hükme bağlanan “Avrupa Birliği’ne sadakat” ilkesinden de 
çıkar. ABİA 216 (2). maddesi gereğince uluslararası anlaşmaların Avrupa Birliği bi-
rincil hukukuyla uyum içinde olması gerekir1300. Adalet Divanı, Latin Amerika ülke-
leri ile imzalanan muz ticareti hakkındaki bir çerçeve anlaşmanın kabul edilmesine 
ilişkin olarak alınan bir Konsey kararını kurucu Antlaşmaya aykırılık yüzünden iptal 
etmiştir1301. Oysa Adalet Divanı, bir uluslararası anlaşmanın maddi ve usuli kurallara 
aykırı şekilde imzalandığında, Avrupa Birliği organlarının ve üye devletlerin pozitif 
hukuk olarak kendi tasarrufl arını esas alıp alamayacakları konusuna ilişkin olarak 
açık bir yorum getirmemiştir1302. Konu, yoruma ve tartışmaya açıktır.

Diğer bir sorun, uluslararası anlaşmalara aykırı olan Avrupa Birliği ikincil hukuk 
kurallarının ABİA 216 (2). maddesine göre geçersizlik yaptırımına tabi tutulup tutu-
lamayacağı konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda da Adalet Divanının açık 
bir çizgisi oluşmamıştır. Adalet Divanı, International Fruit Company davasında, 
Topluluğun (Birliğin) bağlı olduğu bir antlaşma ile bağdaşmayan bir Topluluk (Bir-
lik) organı tasarrufunun hukuka aykırı olduğunu hükme bağlamış ve bu nedenle de 
söz konusu tasarrufu iptal etmiştir1303. Buna karşılık Adalet Divanı, Bananenmark-
tordnung davasında, doğrudan etkili olmayan bir uluslararası antlaşma hükmüne ay-
kırı olan bir Topluluk (Birlik) organı tasarrufunu geçersiz kılmamıştır1304.

Adalet Divanı, Demirel davasında, Ortaklık Anlaşmasının Avrupa Birliği hukuku 
kapsamına girdiğini açıklığa kavuşturmuştur1305. Yine Adalet Divanı, birçok kararın-
da, Ortaklık Konseyi kararlarının1306 da Ortaklık Anlaşması gibi yürürlüğe girmesiy-
le Topluluk (Birlik) hukukunun ayrılmaz parçası olduğunu hükme bağlamıştır1307. 

1297 Adalet Divanı, Rs. 104/81 (Kupferberg), Slg. 1982, 3662, Rn. 13.
1298 Krş. 1969 tarihli VAS md. 34 ve 1986 tarihli VAS md. 34.
1299 Avrupa Birliği hukuk düzeninde ortaklık hukukunun uygulanması üye devletler vasıtasıyla yapılır. Çünkü 
Avrupa Birliği organları hukuk kurallarının teknik idarî olarak uygulamaya koyan araçlara sahip değildir. Üye 
devletler, anlaşmaya uygun olarak ulusal alanda ortaklık hukukunun dikkate alınmasını sağlarlar.
1300 Adalet Divanı, Rs. C-61/94 (Komisyon/Almanya), Slg. 1996, I-3989, Rn. 52; Sevince kararı, Rn. 9.
1301 Adalet Divanı, Slg. 1998, I-973.
1302 Bkz. Schmalenbach, Art. 300 EGV, Rn. 50.
1303 Adalet Divanı, International Fruit Company kararı, Rs. verb. 21 bis 24/72, Slg. 1972, 1219.
1304 Adalet Divanı, Bananenmarktordnung kararı, Slg. 1994, I-4973.
1305 Adalet Divanı, Demirel kararı, Rn. 7.
1306 Ortaklık Konseyi kararları kavramı geniş yorumlanmalıdır. Bu kavram altında Ortaklık Konseyi’nin 
bağlayıcılığı olmayan tavsiye ve ilke kararları ve diğer ortaklık kurumlarının tasarrufl arı da dahil olmak üzere 
ortaklığın tüm ikincil hukuk kuralları anlaşmalardır. Bu anlamda krş. Adalet Divanı, Rs. C-188/91 (Deutsche 
Shell), Slg. 1993, I-363, Rn. 18.
1307 Adalet Divanı, Rs. C-188/91 (Deutsche Shell), Slg. 1993, I-363, Rn. 17; Sevince kararı, Rn. 9 ve
22; Tafl an-Met ve diğerleri kararı, Rn. 18-21.
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Ortaklık Konseyi kararlarının Avrupa Birliği hukukunda geçerli olması kural olarak 
Avrupa Birliği’nin bir aktarma işlemine bağlı değildir. Adalet Divanı, buna gerek-
çe olarak, Ortaklık Konseyi kararlarının Ortaklık Anlaşmasının uygulanması için 
çıkarıldığını ve bu nedenle Anlaşma ile doğrudan bağlantı içinde olduğunu ifade 
etmiştir1308. Adalet Divanının görüşüne göre, Ortaklık Konseyi kararlarının Ortaklık 
Anlaşmasına ilişkin doğrudan bağlantısı, Anlaşma hükümlerini yürürlüğe koyma iş-
levinden çıkar1309. Ortaklık ikincil hukuk kuralları, Anlaşma ile doğrudan bağlantısı 
nedeniyle anlaşma ile aynı sırada yer alır. Fakat Avrupa Birliği hukukunda bir ak-
tarma işlemi gerekli olursa, o zaman ortaklık ikincil hukuk kuralları Avrupa Birliği 
organlarının aktarma işlemleri ile aynı derecede yer alır1310.

Buna karşılık öğretide, Ortaklık Konseyi kararlarının bu bakımdan nasıl bir statü-
ye tâbi tutulacağı uzun süredir tartışmalı kalmıştır. Adalet Divanının Ortaklık Konse-
yi kararlarını Avrupa Birliği hukukuna dahil eden içtihadı tamamen paylaşılmamış-
tır. Öğretide savunulan aksi bir görüşe göre, Ortaklık Konseyi kararlarının Avrupa 
Birliği hukukunda geçerli olabilmesi için mutlak surette bir aktarma işlemine gerek 
vardır1311. Düalist teoriye uygun olarak ortaklık ilişkisinin sadece uluslararası hukuk 
karakterine sahip olduğu ve dolayısıyla bununla yaratılan organın Avrupa Birliği or-
ganı teşkil edemeyeceği itirazı ileri sürülmüştür. Ortaklık Konseyi kararları, hukukî 
etkilerini akit tarafl arın birbiriyle örtüşen irade açıklamalarından alır; dolayısıyla 
Avrupa Birliği’nin kendi tasarrufl arı olmayıp salt uluslararası hukuk tasarrufl arıdır. 
Bundan dolayıdır ki, Ortaklık Konseyi kararları ancak aktarma işlemiyle Avrupa 
Birliği hukukunda etki gösterebilir. Bu görüşü savunanlar, burada 64/737/AET sayı-
lı Antlaşmanın1312 2. maddesine dayanmışlardır. Bu maddeye göre, Ortaklık Konseyi 
kararlarının Topluluk (Birlik) hukukunda ve ulusal hukukta geçerliliği için, Ortaklık 
Konseyi kararlarının düzenleme konusunun Topluluk (Birlik) veya üye devletlerin 
yetki alanına girip girmediğine göre Topluluk (Birlik) Bakanlar Konseyinin ilgili bir 
kararı veya üye devletlerin işlemleri ile aktarılması gerekir. Konsey, şimdiye kadar 
ki uygulamasında kural olarak Ortaklık Konseyi kararlarının Avrupa Birliği hukuk 
düzeninde geçerli olabilmesi için aktarma işlemlerinin yapılmasının gerekli olduğu 
görüşüne dayanmıştır. Bunun sonucu olarak Konsey, Ortaklık Konseyi kararlarının 
Avrupa Birliği hukukuna aktarılması için devamlı olarak tüzükler çıkarmıştır1313.

Öte yandan öğretinin bir kısmı ise, Ortaklık Konseyi kararlarının uluslararası 
anlaşma niteliğinde olduğunu ifade ederek, Adalet Divanının gerekçesini gerekli 

1308 Adalet Divanı, Sevince kararı, Rn. 8.
1309 Bkz. Adalet Divanı, Rs. 30/88 (Yunanistan/Komisyon), Slg. 1989, 3711, Rn. 13; Sevince kararı, Rn. 9.
1310 Schmalenbach, Art. 300 EGV, Rn. 78.
1311 Richter, Die Assozierung osteuropaeischer Staaten, s. 173 vd.; Hailbronner, EuR 1984, 54; Vedder, Art. 
238 EVG, Rn. 36.
1312 ABl 1964, Nr. 217, 3703.
1313 Bunun için bkz. Gilsdorf, Art. 228 EWGV, Rn. 9.
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görmemiştir1314. Bu görüş1315, Ortaklık Konseyi kararlarının basit usulde imzalanan 
uluslararası anlaşma olarak değerlendirmekte ve bunun sonucu olarak ABİA 216 
(2). maddesini Ortaklık Konseyi kararlarına da uygulamaktadır. Bu hüküm uyarınca, 
Avrupa Birliği organ, kurum ve hizmet birimleri ile üye devletler, ayrı bir aktarma 
işlemine gerekli olmadan doğrudan Ortaklık Konseyi kararları ile bağlıdırlar.

Adalet Divanının Ortaklık Konseyi kararlarının Avrupa Birliği hukukunda 
hukukî sonuç doğurabilmesi için kural olarak Avrupa Birliği’nin bir aktarma işle-
minin gerekli olmadığı görüşü, gerekçe bakımından yetersiz olmakla birlikte payla-
şılmasının gerektiği kanısındayız. Çünkü Ortaklık Konseyine verilen yetki, sadece 
uluslararası (hukuk) alanında karar alma yetkisidir, yoksa tarafl arın (bu anlamda 
Birliğin) iç hukuk düzenlerinde doğrudan geçerli normlar yaratma yetkisi değildir. 
Adalet Divanının görüşüne itiraz edenler, Ortaklık Konseyi kararlarının yürürlüğe 
girdiği veya kabul edildiği tarihten itibaren Avrupa Birliği hukukunda geçerlilik 
kazandığının esas alınması halinde Avrupa Birliği yetkilerinin Ortaklık Konseyine 
devri anlamına geleceğini, oysa Avrupa Birliği’nin böyle bir yetkiye sahip olmadığı-
nı ileri sürmüşlerdir1316. Ancak burada gerçek anlamda bir yetki devrinin mevcut ol-
duğunu söylemek zordur. Çünkü Ortaklık Konseyi kararları, Ortaklık Anlaşmasının 
imzalanmasında olduğu gibi, her iki akit tarafın ortak iradesiyle kabul edilmektedir. 
Avrupa Birliği’nin muvafakati olmadan Ortaklık Konseyinde kararların alınmasının 
söz konusu olamayacağına göre, Avrupa Birliği hukukunda geçerli normların yara-
tılmasında yine sonuçta Avrupa Birliği organları işlev görecektir.

Kanımızca, Ortaklık Konseyi kararlarının Avrupa Birliği’nin hukuk düzeninde 
doğrudan geçerli olmasının hukukî dayanağı ABİA 217. maddesi ile bağlantısında 
216 (2). maddesinden çıkmaktadır. Üçüncü ülkelerle özel ve ayrıcalıklı ilişkiler ku-
ran ortaklık anlaşmaları imzalama konusunda Avrupa Birliği’ni yetkili kılan ABİA 
217. maddesi, bu kapsamda kurulan uluslararası organların Avrupa Birliği huku-
kunda geçerli olan kurallar koymaya yetkili kılınmasına cevaz verir niteliktedir1317. 
ABİA 217 (2). maddesi ise, Avrupa Birliği’nin akdettiği uluslararası anlaşmaların 
Avrupa Birliği organları ve üye devletler için doğrudan bağlayıcılığını öngörmekte-
dir. Bu fıkrada yer alan hükmün, akdedilen antlaşmayla kurulan bir organ tarafından 
alınan kararlara da uygulanmaması için ortada herhangi bir sebep yoktur. Zira bu 
kararlar, Adalet Divanının belirttiği gibi antlaşmanın uygulanmasını sağlamak üzere 
kabul edilmiştir ve antlaşma ile doğrudan bir bağlantı (yani antlaşmanın kapsamı) 
içinde bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, Ortaklık Konseyi kararlarının Avrupa 
Birliği’nin hukuk düzeninde - bir onay işlemi olmadan da - doğrudan uygulanabil-
mesi gerekir. Nihayet, 64/737/AET Antlaşmasının 2. maddesinde yer alan hüküm 
onay işlemi olarak görülemez. Çünkü bu madde, sadece Ortaklık Konseyi karar ve 
1314 Gittermann, Das Beschlussverfahren des Abkommens, s. 33; Gilsdorf, EuZW 1991, 461.
1315 Tomuschat, Art. 228 EGV, Rn. 75.
1316 Richter, s. 84.
1317 Benzer görüş için bkz. Schmalenbach, Art. 310 EGV, 34 no’lu paragraf. Buna karşılık diğer tür anlaşmalar 
ile uluslararası organlara norm yaratma yetkisinin verilmesi mümkün değildir. Çünkü Topluluğun böyle bir 
yetkisi yoktur.
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tavsiyelerinin yayımlanmasını ve böylece Avrupa Birliği hukukundaki uygulanma 
çerçevesini somutlaştırmayı amaçlamaktadır. Bunun ötesinde bu maddeden, Ortak-
lık Konseyi kararlarının Avrupa Birliği hukukunda geçerliliğinin bir Avrupa Birliği 
Konseyi kararını şart koştuğu anlamı çıkarılamaz. Kaldı ki Avrupa Birliği’nin ege-
menlik anlayışı ile devletlerin egemenlik anlayışı arasında kati bir benzerlik kurul-
ması da mümkün değildir.

B. Türk Şirketlerinin Hukukî Korunmasına Maddi Dayanak Teşkil 
Eden Türkiye/AB Ortaklık Kuralları
Avrupa Birliğinde Türk şirketlerinin hukukî korunmasına maddi dayanak sağ-

layan bazı ortaklık kuralları vardır. Bunların başında 12 Eylül 1963 tarihli Türkiye/
AB Ortaklık Anlaşması gelmektedir. Ortak Anlaşması, esas itibariyle gerçek ve tüzel 
kişiler (bu anlamda Türk şirketleri) için doğrudan etkili hükümlere yer vermemekle 
birlikte1318, ortaklık rejiminin uygulamasında son derece önemli yükümlülükler içer-
mektedir. Genel nitelikli olan bu yükümlülükler, Anlaşmanın 7 ve 8. maddelerinde 
düzenlenmektedir. 7. maddede “sözleşmeye sadakat” borcu, 9. maddede ise “ayrım-
cılık yapmama” yükümlülüğü yer almaktadır. Her iki yükümlülük, kendiliğinden 
bireylere doğrudan haklar sağlamamasına rağmen, haklar tanıyan diğer hükümlerle 
bağlantılı olarak hukukî etki gösterebilmektedir. Adalet Divanının bunu teyit ve tas-
dik eden kararları vardır1319.

23 Kasım 1970’de imzalanıp 1 Ocak 1973’te yürürlüğe giren Katma Protokol 
(KP)1320, Ortaklık Anlaşmasında düzenlenen alanların Türkiye’nin ekonomik duru-
muna uygun bir şekilde yürürlüğe konulmasını sağlayan bir “uygulama anlaşması”1321 
niteliği taşır. Özellikle, 40. maddesinde yer alan hizmetlerin serbest dolaşımı ve yer-
leşme serbestisine ilişkin mevcut durumun kötüleştirilmesi yasağı, Türk şirketlerinin 
hukukî korunmasına maddi dayanak oluşturması bakımından son derece önemlidir. 
Nitekim Adalet Divanı, bu maddenin yorumuyla ilgili önemli kararlar vermiştir. Bu 
kararlar aşağıda ayrıca incelenecektir.

1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı da Türk şirketleri için önemli güvenceler 
sunmaktadır. Gerçi 1/80 sayılı OKK, içeriği itibariyle işçilerin çalışma haklarını 
düzenlediğinden doğrudan şirketleri ilgilendirmez. Ne var ki 1/80 sayılı OKK’dan 
kaynaklanan hakların ihlali Türk şirketlerinin haklarına da halel verebilmektedir. 
Dolayısıyla Türk şirketleri bu ihlallere karşı çıkabilmelidirler. Nitekim aşağıda in-

1318 Zira Ortaklık Anlaşması hükümleri, akit tarafl arın somut yükümlülüklerinden ziyade, genel ilke ve kurallar 
getirmekte ve “Roma Antlaşmasının ilkelerinden esinlenmede uyuşmuşlardır” tarzından muğlâk ifadeler 
içermektedir. Yani bu hükümlerin birçoğunun normatif etkileri yoktur, yalnızca programsal karakterdedir. 
Uygulamada da görüldüğü üzere bu durum, âkit tarafl ara ortaklık rejiminin uygulanmasında geniş takdir alanı 
bırakmıştır. Ortaklık Anlaşmasının bu türden hükümleri bireylerin hukukî korunmasına dayanak teşkil etmesi 
bakımından neredeyse hiç öneme sahip değildir.
1319 Adalet Divanı, 29 Nisan 2010 tarihli karar, Rs. C-92/07 (Komisyon/Hollanda); 25 Temmuz 2008 tarihli 
karar, Rs. C-204/07 P (C.A.S. SpA/Komisyon).
1320 TBMM, Katma Protokolün onaylanmasını 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla uygun bulmuştur 
(Resmi Gazete, 29 Aralık 1972, No: 14406).
1321 Karluk, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Olan Ortaklık İlişkileri ve Türk Dış Ticareti İçinde 
Topluluğun Yeri, s. 20.
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celeneceği üzere bazı Adalet Divanı kararlarında, Türk şirketlerinin işçileri olmadan 
hizmet sunmalarının mümkün olamayacağına dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak, 1/80 
sayılı OKK’nın Türk şirketlerinin hukuki korunması bakımından en azından dolaylı 
etkiler gösterdiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Nihayet gümrük birliğinin son evresini uygulamaya koyan 1/95 sayılı OKK da, 
Türk şirketlerinin hukukî korunmasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu Karar, 
doğrudan şirketleri ilgilendiren ve onlara bireysel haklar veren önemli hükümler 
içermektedir. Bu hükümler ABİ Antlaşmasının malların serbest dolaşımını düzenle-
yen kuralları ile birebir örtüşmektedir. Yani, deyim yerindeyse, 1/95 sayılı OKK bu 
kurallardan birebir yararlanılarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliği mahkemeleri, malla-
rın serbest dolaşımı bağlamında geçmişte birçok karara imza atmışlar ve yeni dava-
lara da bakmaya devam etmektedirler. 1/95 sayılı OKK’nın Avrupa Birliği hukuku-
nun ayrılmaz parçasını oluşturduğu da düşünüldüğünde, Türk şirketleri için hukukî 
korunma güvencesinin önemli bir maddi dayanağın oluştuğu söylenebilir. Üstelik 
Avrupa Birliği yargısında, 1/95 sayılı OKK hükümlerinin bireyler için doğrudan et-
kili olduğu da teyit edilmiştir1322.

Ancak hukukî durum böyle olmakla birlikte, fi iliyattaki durum bunun tersidir. 
Zira bu çerçevede Türk şirketlerince açılmış davalar yok denecek kadar azdır. Bu 
bağlamda yalnızca birkaç dava açılabilmiştir. Aşağıda bunlara da yer verilmektedir.

VI. Türkiye/AB Ortaklık Kuralları Temelinde Verilen Yargı Kararları 
A. Genel Olarak
Türkiye/AB Ortaklık kuralları temelinde verilmiş olan kararlar şunlardır:

- 30 Eylül 1987 tarih ve 12/86 sayılı, Demirel kararı, Slg. 1987, 3719; 
- 14 Kasım 1989 tarih ve 30/88 sayılı Yunanistan/Komisyon kararı, Slg 1989, 

3711; 
- 20 Eylül 1990 tarih ve C-192/89 sayılı Sevince kararı, Slg. 1990, I-3461; 
- 16 Aralık 1992 tarih ve C-237/91 sayılı Kuş kararı, Slg. 1992, I-6781; 
- 5 Ekim 1994 tarih ve C-355/93 sayılı Eroğlu kararı, Slg. 1994, I-5113; 
- 6 Haziran 1995 tarih ve C-434/93 sayılı Bozkurt kararı, Slg. 1995, I-1475; 
- 10 Eylül 1996 tarih ve C-277/94 sayılı Tafl an-Met kararı, Slg. 1999, I-4085; 
- 17 Nisan 1997 tarih ve C-351/95 sayılı Kadıman kararı, Slg. 1997, I-2133; 
- 23 Haziran 1997 tarih ve C-171/95 sayılı Tetik kararı, Slg. 1997, I-329; 
- 29 Mayıs 1997 tarih ve C-386/95 sayılı Eker kararı, Slg. 1997, I-2697; 
- 5 Haziran 1997 tarih ve C-285/95 sayılı Kol kararı, Slg. 1998, I-7747; 

1322 Bunun için bk.z. örneğin Adalet Divanı, 13 Aralık 2007 tarihli karar, Rs. C-372/06, (Asda Stores Ltd / 
Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs)
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- 30 Eylül 1997 tarih ve C-36/96 sayılı Günaydın kararı, Slg. 1997, I-5159; 
- 30 Eylül 1997 tarih ve C-98/96 sayılı Ertanır kararı, Slg. 1997, I-5193; 
- 19 Kasım 1998 tarih ve C-210/97 sayılı Akman kararı, Slg. 1998, I-7537; 
- 26 Kasım 1998 tarih ve C-1/97 sayılı Birden kararı, Slg. 1998, I-7747; 
- 4 Mayıs 1999 tarih ve Sürül kararı, C-262/96 sayılı Slg. 1999, I-2766; 
- 10 Şubat 2000 tarih ve C-340/97 sayılı Nazlı kararı, Slg 2000, I-957; 
- 14 Mart 2000 tarih ve C-102/98 ve C-211/98 sayılı Koçak ve Örs kararı, Slg. 

2000, I-1287; 
- 16 Mart 2000 tarih ve C-329/97 sayılı Ergat kararı, Slg. 2000, I-1487; 
- 11 Mayıs 2000 tarih ve  C-37/98 sayılı Savaş kararı, Slg. 2000, I-2927;
- 22 Haziran 2000 tarih ve C-65/98 sayılı Eyüp kararı,  Slg. 2000, I-4747; 
- 19 Kasım 2002 tarih ve C-188/00 Kurz kararı, Slg. 2002, I-10961;  
- 8 Mayıs 2003 tarih ve C- 171/01 sayılı Waehlergruppe Gemeinsam kararı, Slg. 

2003, I-4301; 
- 21 Ekim 2003 tarih ve C-317/01 ve C-369/01 sayılı Abatay ve diğerleri kararı, 

Slg. 2003, 1-2301,
- 29 Nisan 2004 tarih ve C-373/02 sayılı Öztürk kararı, Slg. 2004, I-3605
- 30 Eylül 2004 tarih ve C-275/02 sayılı Ayaz kararı, Slg. 2004, I-8765
- 11 Kasım 2004 tarih ve C-467/02 sayılı Çetinkaya kararı; Slg. 2004, 1-10895 
- 25 Haziran 2005 tarih ve C-136/03 sayılı Ünal kararı, Slg. 2005, I-4759
- 7 Temmuz 2005 tarih ve C-283/03 sayılı Doğan kararı; Slg. 2005, I-4255
- 7 Temmuz 2005 tarih ve C-373/03 sayılı Aydınlı kararı;  Slg. 2005, I-6181
- 7 Temmuz 2005 tarih ve C-374/03 sayılı Gürol kararı; Slg. 2005, I-6199
- 10 Ocak 2006 tarih ve C-230/03 sayılı Sedef kararı; Slg. 2006 I-00157
- 16 Şubat 2006 tarih ve C-502/04 sayılı Torun kararı; Slg. 2006, I-1563
- 30 Mart 2006 Tarih ve T-367/03 Sayılı Yedaş kararı, Slg. 2006 II-00873
- C-48/02 sayılı Cargo Ray Taşımacışık Ltd Sirketi./ Sezgin Ergin Davasının 

Düşmesine İlişkin 10 Şubat 2004 Tarihli Avrupa Toplulukları Adalet Divanı 
Başkanı Kararı, ABl. 2004, C 1006/94. 

- 26 Ekim 2006 tarih ve C-4/05 sayılı Güzeli kararı; Slg. 2006, I-10279
- C-296/05 sayılı Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/L. Güneş da-

vasının düşmesine ilişkin 21 Kasım 2007 tarihli Adalet Divanı Başkanı kararı, 
ABl. 2008/C 64/46.

- 26 Ekim 2006 Tarih ve C-4/05 sayılı Güzeli / Oberbürgermeister der Stadt 
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Aachen Kararı
- 19 Mart 2007 tarih ve T-72/07 sayılı Göksan kararı
- 18 Temmuz 2007 tarih ve C-325/05 sayılı Derin/ Landkreis Darmstadt-Dieburg 

kararı, Slg. 2007, I-6495
- 20 Eylül 2007 Tarih ve C-16/05 Sayılı Tüm ve Darı/Secretary of State for the 

Home Department Kararı, Slg. 2007, I 7415
- 18 Aralık 2008 Tarih ve C-337/07 Sayılı Altun Kararı, Slg. 2008 I-10323
- 20 Eylül 2007 Tarih ve C-16/05 Sayılı Tüm ve Darı kararı, Slg. 2007, I-7415,
- 4 Ekim 2007 tarih ve C-349/06 sayılı Polat kararı; Slg. 2007, I-8167
- 24 Ocak 2008 Tarih ve C-294/06 Sayılı Ezgi ve Diğerleri Kararı, Slg. 2008, 

I-00203
- 25 Eylül 2008 Tarih ve C-453/07 Sayılı Er Kararı, Slg. 2008, I-7299
- 17 Eylül 2009 Tarih ve C-242/06 Sayılı Şahin Kararı, Slg. 2009, I-8465
- 21 Ocak 2010 Tarih ve C-462/08 Sayılı Bekleyen Kararı, Slg. 2010, I-0000
- 4 Şubat 2010 Tarih ve C-14/09 Sayılı Genç Kararı, Slg. 2010, I-0000
- 9 Aralık 2010 Tarih ve C-300/09 ve 301/09 sayılı Birleşik Toprak ve Oğuz 

kararı, Slg. 2010, I-0000.
- 22 Aralık 2010 Tarih ve C-303/08 Sayılı Bozkurt Kararı, Slg. 2010, I-0000.
- 19 Şubat 2009 Tarih ve C-228/06 sayılı Soysal ve Diğerleri Kararı, Slg. 2009, 

I-1031. 
- 29 Nisan 2010 tarih ve C-92/07 sayılı Komisyon/Hollanda kararı, Slg. 2010, 

I-0000.
- C-485/07 Sayılı Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersver-

zekeringen / H. Akdas ve Diğerleri Davası, ABI. C. 22, 26.01.2008, 24.
- C-484/08 Sayılı Pehlivan Davası, ABI. C. 8 vom 12.01.2008, S.8
Yukarıdaki kararların büyük çoğunluğu işçilerin serbest dolaşımına ilişkin ortak-

lık kurallarını (özellikle de 1/80 sayılı OKK’yı) ilgilendirmektedir. Ayrıca, YEDAŞ 
kararı hariç tüm kararlar ön karar usulü çerçevesinde verilmiştir.

B. Türk Şirketlerini Doğrudan İlgilendiren Yargı Kararları

Avrupa Birliği yargısında Türkiye/AB Ortaklık kuralları çerçevesinde Türk şir-
ketlerini doğrudan ilgilendiren kararlar da verilmiştir. Bunlar şunlardır: 

- Savaş kararı,  

- Abatay ve diğerleri kararı,

- YEDAŞ kararı,
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- Veli Tüm ve Mehmet Darı ve

- Soysal ve diğerleri kararı.

Her ne kadar Savaş ve Tüm/Darı davaları, maddi olayda gerçek kişiler (yani Türk 
vatandaşları) tarafından açılmış olsa da, bu davalarda verilen kararlar doğrudan Türk 
şirketlerini ilgilendirmektedir. 

Bu bağlamda ayrıca belirtilmelidir ki, YEDAŞ kararı dışındaki diğer tüm kararlar 
ön karar usulünde verilmiş olup, dolaylı bir davanın sonucunda verilen kararları-
dır. YEDAŞ kararı ise o dönemde İlk Derece Mahkemesi olarak adlandırılan Genel 
Mahkemede görülen tazminat davasına istinaden verilmiştir. Yani bir direkt dava 
kararıdır.

Adalet Divanının Türk vatandaşları ve şirketleri ile ilgili olarak vermiş oldu-
ğu ön kararlar, davaya taraf olan Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin davaya konu 
olan kişisel durumlarıyla doğrudan bağlantılı olarak, ulusal mahkemelerin karara 
bağlamakta zorlandıkları hususlara açıklık getirmek suretiyle, Türkiye/AB Ortaklık 
hukukunun ilgili kurallarının ulusal mevzuat ve uygulamalara yansıtılması kapsa-
mında ulusal makamlara yol gösteren, esas itibariyle bireysel nitelikli ve bağlayıcı 
kararlardır. Adalet Divanının bu kararlarında yer alan bazı genel geçerlikli yorumla-
rı, özellikle de Türkiye/AB Ortaklık hukuku kurallarının üye devletlerde doğrudan 
geçerli ve etkiye haiz olduklarına ilişkin değerlendirmeleri, diğer Türk vatandaşları 
ve şirketleri için de önem arz eder. Çünkü bu yorum ve değerlendirmelerin, ulusal 
mahkemeler önündeki hukukî korunmada emsal göstermek suretiyle durumlarına 
göre yararlanabilecekleri içtihat etkisi vardır.

C. Direkt Dava Kararı Olarak YEDAŞ Kararı
1. Davanın Hukukî Dayanağı
İşbu dava, Avrupa Topluluğunun sözleşme dışı sorumluluğuna istinaden Konsey 

ve Komisyon aleyhine açılan bir tazminat davasıdır.

2. Dava Konusu
Davanın konusu, bir Türk şirketi olan YEDAŞ Tarım ve Otomotiv Sanayi ve 

Ticaret AŞ’nin gümrük birliği uygulamalarından zarar gördüğü iddiasıyla Topluluk 
(Birlik) organları Konsey ve Komisyondan tazminat isteminden ibarettir.

3. Tarafl arın İddia ve Savunmaları1323

YEDAŞ, esas itibariyle gümrük birliği uygulamaları ile Topluluğun (Birliğin) 
üçüncü ülkeler ile imzaladığı anlaşmaların Türk ekonomisinin bütününe negatif et-
kiler göstererek haksız rekabet durumu yarattığını; Topluluk (Birlik) tarafından ta-
ahhüt edilen uyum yardımlarının gerektiği oranda verilmemesinin gerek kendisinin 
gerekse de Türkiye’nin zararına yol açtığını; çünkü Türkiye’nin, ekonomisini güç-

1323 Daha ayrıntılı inceleme için bkz. Sarıibrahimoğlu, s. 121 vd.
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lendirip sanayisini kaliteli Avrupa Birliği malları ve ithal edilen ucuz üçüncü ülke 
malları ile rekabet edebilecek düzeye getiremediğini iddia etmiştir. Bunun yanında 
YEDAŞ, Komisyonun kurumsal alanda bazı önlemleri almayı ihmal ettiği suçla-
masında bulunmuştur. Buna gerekçe olarak, Türkiye’nin ilgili Topluluk (Birlik) po-
litikalarının belirlendiği görüşmelere katılamadığını; Komisyon tarafından gerekli 
bilgilendirmelerin yapılmadığı gibi, sağlıklı bir rekabetin gelişmesine aykırı olan 
uygulamaların da giderilmediğini ileri sürmüştür.

Kendi zararına gelince YEDAŞ, tüm resim ve harçlar ve gümrük vergileri ile 
rulman ve yatak ithalatının üzerindeki diğer mali yüklerin gümrük birliğinin 1 Ocak 
1996’da yürürlüğe girmesiyle kaldırılmış olduğunu; buna bağlı olarak Türk pazarına 
Topluluk (Birlik) üye devletlerinden gelen yüksek kaliteli ithal mallar ile doğudan 
gelen kalitesiz ucuz malların yağdığını; bunun sonucunda kendi işletmesinin rulman 
üretimi biriminin zarar ettiğini; ayrıca gümrük birliğinin 1 Ocak 1996’da gümrük 
vergilerinin ortadan kaldırılmasının kendi ticaret biriminin ithalat işine negatif etki 
gösterdiğini; çünkü rekabetin yoğunlaşmasıyla kendi birimince ithal edilen malların 
sürümünün azaldığını bildirmiştir.

Davanın usulsüz açıldığı itirazında bulunan davalı Konsey ve Komisyon ise, da-
vacının 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile sebep olunan bir zararın tazminini 
talep ettiğini, oysa kendilerinin bir eyleminin söz konusu olmadığını, bu yüzden de 
OKK’nın tazminat davasının hukukî dayanağı olamayacağı görüşünü savunmuşlar-
dır. Ayrıca davacının talebinin zamanaşımına uğradığı ve dava dilekçesinin belirsiz 
olduğu itirazlarında bulunmuşlardır.

Bunlara ek olarak davalılar, Topluluğun (Birliğin) eylem ve işlemlerinin davacı 
tarafından iddia edilen zararlara yol açmış olabileceğine itiraz etmişlerdir. Konsey, 
Türkiye’ye verilen mali yardımın yetersiz olduğu iddiasını reddederken; Komis-
yon ise davacı tarafından bildirilen normların hiçbirisine aykırılığın bulunmadığı-
nı, Türkiye’nin üçüncü ülkelerden ithal edilen mallara ilişkin gümrük vergilerinin 
azaltılmasına veya kaldırılmasına katılmamış olduğunu beyan etmiştir. Davalıların 
düşüncelerine göre, hiçbir iktisadi katılımcı, daha önce gümrük vergileriyle korunan 
pazarın bir kısmına ilişkin mülkiyet hakkını gümrük duvarları ve diğer kısıtlamala-
rın kaldırılmasına karşı ileri süremez; zira bu durum şartların değişmesiyle riskleri 
sona erdiren geçici bir ekonomi pozisyonu teşkil eder.

Nihayet davalılar, iddia edilen hukuka aykırı davranış ile uğranılan zarar arasın-
daki nedensel bağlantının varlığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamış oldu-
ğuna dikkat çekerek itirazda bulunmuşlardır.

4. Mahkemenin Değerlendirmesi
Davanın esasına girmeden önce bir dizi ön izahatlarda bulunan (Genel) Mahke-

me, bir yandan davacının ileri sürdüğü argüman ve açıklamaların davanın usulden 
reddedilmesine engel olduğunu ve diğer yandan da davalılar tarafından ileri sürülen 
zamanaşımına ilişkin itirazın maddi olayın koşullarında karara bağlanmasına gerek 
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olmadığını tespit etmiştir. Ayrıca, ilgili mevzuat gereğince dava dilekçesinin dava 
konusu ve dava nedenleri hakkında yeterince açık ve belirgin açıklamalar içermesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Yani, davanın dayandığı maddi ve hukukî unsurların doğ-
rudan dava dilekçesinden açık ve anlaşılabilir şekilde çıkması gerekir.

Öte yandan (Genel) Mahkeme, maddi olayda Topluluğun (Birliğin) sözleşme dışı 
sorumluluğunun ortaya çıkıp çıkmadığını belirlerken yerleşik içtihatta kabul edilen 
aşağıdaki ölçütlere başvurmuştur. Bunlar şöyledir:

- Organın sorumlu tutulduğu davranış hukuka aykırı olmalıdır;

- bir zarar doğmalıdır ve

- sorumlu tutulan davranış ile uğranılan zarar arasında nedensel bir bağlantı bu-
lunmalıdır.

1. Davalıların Davranışlarının Hukuka Aykırılığı

Bu bağlamda (Genel) Mahkeme, Ortaklık Anlaşmasının ve adı geçen protokol-
lerin Topluluk (Birlik) hukukunun parçası olduğunu belirtmekle birlikte, Topluluk 
(Birlik) hukukundaki etkileri bakımından uluslararası hukuk kökenlerinin de dikkate 
alınması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Ortaklık Anlaşmasının ilgili maddelerini münferit olarak inceleyen (Genel) Mah-
keme, Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin 1. fıkrasının program karaktere sahip 
olduğunu, tam ve koşulsuz olmadığını ve uygulanması ile etkilerinin zorunlu olarak 
müteakip işlemlerin çıkarılmasına bağlı olduğunu belirterek, davacının durumunu 
doğrudan düzenlemeye uygun olmadığı sonucuna varmıştır. Bu hüküm ve 3. mad-
denin 1. fıkrasının bireylere haklar vermeyi amaçlamadığını da tespit eden Genel 
Mahkeme, davacı tarafından dayanak noktası yapılan 1970 tarihli Katma Protokolün 
de sonucu değiştirmediği kanısındadır. Benzer sonuçları, Ortaklık Anlaşmasının 3. 
maddesinin 1. fıkrası ve 6. maddesi bakımından da çıkarmıştır. Yani bu hükümler de 
ilgiliye herhangi bir hak vermemektedir.

Diğer yandan Genel Mahkeme, Ortaklık Anlaşmasına ek olarak iliştirilen mali 
protokollerin hangi hükümlerinin ihlal edilmiş olduğuna dair davacı tarafından 
herhangi bir bilgi verilmediğini saptamıştır. Davacı ihlal edilen hükmü açıkça be-
lirtmediği için, onun mali protokollere dayandırdığı argümanını Usul Tüzüğünün 
44. maddesinin 1. fıkrasının c bendi gereğince reddetmiştir. Nihayet, davacının bu 
protokoller çerçevesinde sunmuş olduğu herhangi bir yatırım planının Toplulukça 
(Birlik) reddedilmediğini not etmiştir.

 Genel Mahkeme, bu mülahazalardan bağımsız olarak Türkiye’ye verilen mali 
desteklerin yetersizliğinin Topluluğa yüklenemeyeceği görüşündedir; çünkü davacı-
nın görüşüne göre bu durum bir üye devletin direnmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ay-
rıca, Komisyonun burada ihlal davası açmakla yükümlü olmadığını; bundan dolayı 
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Topluluğun sözleşme dışı sorumluluğunun söz konusu olamayacağını belirtmiştir.

Genel Mahkeme, dava dilekçesinin bütünlüğü içinde Türkiye’nin çıkarlarının 
yeterince gözetilmediği ve bundan dolayı da davacının zarara uğradığı konusunda 
eksiklik olduğu görüşündedir. Çünkü dava dilekçesinde, davacının faaliyetlerine do-
kunmuş olan Topluluk kusurları somut biçimde belirtilmemiştir. Mahkeme, ticareti 
ilgilendiren ortak politikalara ilişkin olan ve özellikle de doğrudan gümrük birliği ile 
bağlantılı alanlardaki görüşmelere Türkiye’nin katılımının mümkün kılınmadığı ar-
gümanının da tutarsız ve belirsiz olduğuna karar vermiştir. Üstelik, Türkiye’nin ATA 
133. maddesine göre kurulan özel Komiteye katılmasının davacı yararına herhangi 
bir hakkı kurmaya uygun olmadığı sonucuna varmıştır.

Genel Mahkeme, davacının Komisyonun Türkiye’yi bilgilendirme ve sağlıklı bir 
rekabetin gelişmesini engelleyen uygulamaları engellemek için gümrük birliğinin 
uygulanmasını gözetme görevlerini yerine getirmediği suçlamasını da çok belirsiz 
bulmuştur. Çünkü davacının açıklamaları Komisyonun faaliyetiyle ilgili somut bir 
olaya dayanmamaktadır.

Genel Mahkeme, bir hukuk kuralına yapılan ihlalin yeterince nitelikli olma zo-
runluluğunun yalnızca ilgili Topluluk organının takdir yetkisine çizilen sınırları açık 
şekilde ve önemli derecede aştığında yerine getirilmiş olduğunu; fakat mevcut olay-
da, Topluluğun mali yardımların verilmesinde sahip olduğu geniş takdir yetkisini aş-
mış olduğunun ispat edilemediğini vurgulamıştır. Yine Topluluğun, üçüncü devletler 
ile anlaşmalar imzalarken Türkiye’yi gümrük birliğinin ve rekabetin gelişmesinin 
gerekli kıldığı politikaların belirlenmesine veya onların değerlendirilmesine katma-
yarak bu yetkisinin sınırlarını da aştığının ispat edilemediğini hükme bağlamıştır.

Davacının, Komisyonun Türkiye’ye 2,5 Milyar Euro tutarında bir mali destek 
verme taahhüdüne ilişkin tek tarafl ı açıklamasına aykırı davrandığı suçlamasını da 
kabul etmeyen Genel Mahkeme, Komisyonun böyle bir taahhüdünün 1/95 sayılı Or-
taklık Konseyi Kararına ek olarak iliştirilen açıklamalar arasında bulunmadığını; bu 
koşullar altında davacının iddiasının Usul Tüzüğünün 44. maddesinin 1. paragrafı-
nın c bendi anlamında kabul edilemez şekilde çok belirsiz olduğunu; bunun ötesinde 
davacının bu açıklamanın hukukî bir öneme sahip olabileceğine ilişkin açıklamalar 
yapmadığını; ayrıca dava dilekçesine göre sözü edilen tutarın Türk Hükümeti’nce 
verilmesinin gerekli olduğunu ve bunun sonucu olarak Komisyonun taahhüdünün 
bireyler için somut haklar vermediğini gerekçe olarak bildirmiştir.

Genel Mahkeme, özel bir eylem programı çerçevesinde yardım sözlerine uyma-
maya, makro ekonomik desteğe ve idarî işbirliği fonuna ilişkin olarak davacı tara-
fından ileri sürülen iddiaları da yetersiz bulmuştur. Bu bağlamda, bunların sorumlu 
tutulan davranışın kesin bir şekilde saptanması ve bu davranışların hukuka aykırılı-
ğının değerlendirilebilmesi için tam olmadığını, ayrıca davacının bireylerin bu taah-
hütten ne oranda bir hakkın çıkarabileceğini izah etmemiş olduğunu vurgulamıştır.
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Son olarak, Avrupa-Akdeniz işbirliği çerçevesinde ortaya çıkan zorluk ve so-
runlar hakkında içeriksel açıklamaların yapılmadığı ve onların davalının hukuka 
aykırı bir eylemine ne ölçüde uygulanabileceğine dair bir malumat verilmediği 
saptanmıştır.

 2. Nedensel Bağlantı

(Genel) Mahkeme, Türk devletine verilen mali desteğin yetersizliğine dayanan 
makroekonomik dengesizlik ileri sürülerek, bu kusurluluk ile davacının bireysel du-
rumu arasında oluşan doğrudan neden ve sonuç bağlantısının ispat edilemeyeceği 
görüşündedir. Keza, Topluluk tarafından alınması gerekli olan önlemlere ilişkin gö-
rüşmelere Türkiye’nin katılmamış olması, onun eksik bilgilendirilmesi ve Topluluk 
tarafından rekabetin eksik gözetilmesinin davacının zararına yol açtığına ilişkin doğ-
rudan bir illiyet bağı ispat edilememiştir. Davacının açıklamalarının şirketinin kendi 
amacıyla doğrudan bir bağlantı içerisinde bulunmadığını da bildirmiştir.

Genel Mahkeme, gümrük birliğinin yürürlüğe girmesiyle davacının kârlarının 
azalmasına tesadüf etmesi olgusunu da kusurlu eylemler ve iddia edilen zarar ara-
sında doğrudan bir bağlantıyı ispat etmek için yeterli bulmamıştır. Zira burada Türk 
pazarının yapısı, ilgili diğer pazarlarda davacının rakiplerinin uyumu, ulusal para 
biriminde dalgalanmalar ve Türkiye tarafından diğer ticaret anlaşmalarının imzalan-
ması gibi diğer esaslı etkenler de bulunmaktadır. Hatta Genel Mahkeme, davacının 
kendi kusurunun bizatihi olası bir illiyet bağını kestiğini tespit etmiştir.

Bu nedenlerle Genel Mahkeme, davacının kendisinin zarara sebep olduğunu ve 
bunun da hukuka aykırı davranış ve bu zarar arasında nedensel bağlantıyı kestiği 
sonucuna varmıştır.

3. Sonuç

Genel Mahkeme, maddi olayda hukuka aykırı olduğu iddia edilen davranış ile 
uğranılan zarar arasında illiyet bağının oluşmadığını tespit ederek davayı reddet-
miştir.

5. Kanun Yolları
YEDAŞ, T-367/03 esas sayılı davada 30 Mart 2006 tarihinde İlk Derece Mah-

kemesince (Beşinci Daire) verilen karara karşı Adalet Divanında temyize başvur-
muştur. Temyize bakan Adalet Divanı İkinci Dairesi, davayı (C-255/06 P) kısmen 
usulden kısmen de esastan reddetmiştir. Bunun üzerine YEDAŞ, yeni vakıalara da-
yanarak yargılamanın yenilenmesini talep etmiştir. Adalet Divanı İkinci Dairesi, yar-
gılamanın yenilenmesi davasında (C-255/06 P-REV) yaptığı inceleme sonucunda 
istemi 2 Nisan 2009 tarihli kararla reddetmiştir.
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6. Kararın Değerlendirilmesi
Karar, Türk şirketlerinin Topluluk mahkemelerinde taraf olabilmesi ve dava aça-

bilmesi bakımından son derece önemlidir. Ancak karar, sonuçta bir Türk şirketinin 
aleyhine verilmiş olup, gerekçesi bakımından geçiştirmeler, saptırmalar ve eksiklik-
lerle doludur. Bu yüzden karara tarafımızca ciddi eleştiriler yapılmaktadır. Yapılan 
eleştiriler şöyledir.

a. Birinci Eleştiri Hususu
Genel Mahkeme, Türkiye/AB Ortaklığının ilgili kurallarına hiçbir değer atfetme-

yip, onları program hüküm olarak ele alarak geçiştirmiştir. Gerçi Genel Mahkeme 
haklı olarak bu hükümlerin bireyler için doğrudan uygulanabilir nitelikte olmadığını 
vurgulamaktadır. Yani, bireyler doğrudan bu hükümlerden haklar çıkaramaz. Bunun-
la birlikte, bu hükümlerin hiçbir hukukî değerinin olmadığı sonucuna da varılamaz. 
Aksine onlar, 1/95 sayılı OKK temelinde işleyen mevcut gümrük birliğinin uygu-
lanması bakımından önemli olup, bireylerin haklarını koruyucu etkiler gösterebilir.

Anlaşmanın amacını düzenleyen 2. maddenin 1. fıkrası şöyledir:

“Anlaşma’nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk 
halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama ge-
reğini tümü ile göz önünde bulundurarak, tarafl ar arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.” 

Bu hükümden anlaşılmaktadır ki, Türkiye/AB Ortaklık ilişkisinin ve dolayısıyla 
gümrük birliği uygulamasının bu çerçevede yürütülmesi arzulanmaktadır.

Anlaşmanın 4. maddesinin 1. fıkrasında ise, gümrük birliğinin karşılıklı ve den-
geli yükümlülükler esası üzerinden kurulacağı öngörülmektedir.

Gümrük birliğinin uygulanma koşulları düzenlenirken bu maddelerde belirtilen 
kural ve kayıtlara riayet edilmesi gerekir. Oysa 1/95 sayılı OKK’da buna uyulmuş 
olduğunu söylemek zordur. Nitekim Türkiye öyle yükümlülükler altına girmiştir ki; 
bunun, 2. maddenin 1. fıkrasında belirtilen “Türkiye’nin gereklerinin gözetilmesi ve 
ilişkilerin dengeli güçlendirilmesi” ve 4. maddenin 1. fıkrasında öngörülen “karşı-
lıklı ve dengeli yükümlülükler esası” ilkeleriyle bağdaştırılması mümkün görünme-
mektedir.

Her ne kadar Topluluk, 1/95 sayılı OKK’nın içeriğinden (Ortaklık Anlaşması-
na aykırı olması durumundan) bizzat sorumlu tutulamazsa da, bu OKK’dan doğan 
yükümlülüklerini yerine getirirken ve haklarını kullanırken bilhassa Anlaşmanın 2. 
maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkın-
masını (…) sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurmak” yükümlülüğünü 
gözetmek zorundadır.
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Ayrıca Topluluğun, Anlaşmanın önsözünde yer alan “Türkiye ve Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’ndaki yaşama şartlarının, hızlandırılmış bir ekonomi ilerleyişi ve 
uyumlu bir alış veriş genişlemesi ile devamlı olarak iyileşmesini, böylece Türkiye 
ekonomisi ile Topluluk üyesi Devletlerin ekonomileri arasındaki arayı azaltmayı 
sağlamaya kararlı olarak” hükmünü de dikkate alması gerekir. 

Topluluğun bu özen yükümlülükleri, Anlaşmanın 7. maddesinde hükme bağlanıp 
Genel Mahkemenin kararında değinilmemiş olan “anlaşmaya sadık kalma” koşuluy-
la kuvvetlenmektedir. Bu hükme göre, 

“Akit tarafl ar, bu Anlaşma’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağ-
layıcı her türlü genel ve özel tedbirleri almak ve Anlaşma hedefl erinin gerçekleş-
tirilmesini tehlikeye düşürülebilecek her türlü tedbirden sakınmak zorundadırlar.”

 Dolayısıyla Topluluğun özellikle malların serbest dolaşımını, rekabeti ve dış 
ticareti ilgilendiren konularda düzenlemeler yaparken ve somut kararlar alırken 
Türkiye’nin hassasiyetlerini gözetmesi ve bunun için sürekli olarak Türk yetkilerle 
istişare içinde olması gerekir. Kaldı ki Topluluğun bu yükümlülükleri bizatihi 1/95 
sayılı OKK’da da açıkça öngörülmüştür. Bundan dolayı Genel Mahkemenin, dava-
cı Türk şirketince ifade edilen, Topluluğun üçüncü ülkelerle anlaşmalar yaparken 
Türkiye’nin çıkarlarını yeterince gözetmediği, Türkiye’nin bilgilendirilmediği ve 
sağlıklı bir rekabetin gelişmesini engelleyen uygulamaları engellemek için gümrük 
birliğini gözetme görevinin yerine getirilmediği iddialarına değer vermesi ve onların 
doğruluğunu araştırması gerekirdi. Bu iddiaların doğruluğunun tespit edilmesi halin-
de Topluluğun hukuka aykırı davranışından bahsedilebilecekti.

Bu bağlamda, Topluluğun yükümlülüklerinin yalnızca Türkiye karşısında söz 
konusu olduğu, bundan dolayı bireyler için hüküm ve sonuç doğurmadığı ileri sü-
rülebilir. Ne var ki, Türkiye/AB Ortaklık ilişkisi karşılıklı hak ve yükümlülükler 
içeren alelade bir uluslararası sözleşme ilişkisi değil, bunun ötesine geçen ve ortak 
gayesi olan bir bütünleşme hareketi teşkil etmektedir. Avrupa Birliği, mevcut du-
rumu itibariyle bir devlet değil, Avrupa halklarının ulus devletlerinden oluşan bir 
birliktir1324. Türk halkının da bu bütünleşme projesine katılması yönünde karar alın-
mıştır1325. Nitekim ortaklık ilişkisi ve hatta mevcut gümrük birliği bu amaca hizmet 
etmek için yapılandırılmıştır. Bunun içindir ki, Türkiye bu bütünleşme sürecinde 
büyük bir özveride bulunarak egemen bir devletin gerekleri ile bağdaştırılması ko-

1324 Avrupa Birliği Antlaşması’nın önsözünde ve 1. maddesinde, Avrupa halklarının daima daha sıkı bir 
Birliğinden bahsedilmiştir. Aynı şekilde Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın önsözünde de Avrupa halklarının 
daima daha sıkı bir birleşmesinin temelini yaratılması kararlılığı vurgulanmıştır. 
1325 Ortaklık Anlaşması’nın başlangıç hükümlerinde, Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya 
gelmiş halklar arasında gittikçe daha sıkı bağlar kurulmasına azmedildiği vurgulanmıştır. Anlaşma, üyeliğe 
götüren bir ortaklık ilişkisi tesis etmiştir.



-307-

lay olmayan yükümlülükler altına girmiştir1326. Öyle ki, 1/95 sayılı OKK’nın esasen 
bağımsız bir gümrük birliği ilişkisini getirmekten ziyade, Türkiye’yi Topluluğun 
(Birliğin) mevcut gümrük birliğine dahil eden bir düzenleme olduğu görülmektedir. 
Başka bir ifadeyle, Türkiye ile Topluluk arasında (şeklen) mevcut olan gümrük bir-
liği içerik itibariyle Topluluk hukuku rejimine tabi kılınmıştır. Bununla, Türkiye’nin 
bütünleşme hareketine katılım yönünde yeni bir adım daha atılmıştır. Bu nedenle, Av-
rupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkileri alelade uluslararası ilişkiler olarak değil, Avrupa 
Birliği dahilinde yürütülen ilişkiler olarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Türk 
şirketlerine “üçüncü ülke şirketi” statüsü değil, üye devletler şirketlerinin durumuyla 
karşılaştırılabilir “imtiyazlı” bir statü tanınmalıdır. Türk şirketlerine Topluluk organ-
larının zarar verici gümrük birliği uygulamalarına karşı korunma imkânı verilmelidir.

Kaldı ki Avrupa Birliği, alelade bir sözleşme ilişkisi olarak değerlendirilemez, 
aksine ulusal ve uluslararası hukuk düzenlerinden ayrı, kendine özgü bir hukuk dü-
zenine sahip olan ve devletleşme süreci yaşayan bir oluşumdur ve bu çerçevede 
kendine özgü ilke ve kurallara sahiptir. Bu durum, farklı nitelikli uluslararası hukuk 
kurallarının uygulanmasını engeller.

Avrupa Birliği’nin sorumluluğunun ortaya çıkabilmesi için her şeyden önce zarar 
göreni himaye etmeyi/ona haklar vermeyi amaçlayan daha üstün bir hukuk normu-
nun ihlali söz konusu olmalıdır. Yani ihlal edilen normun yalnızca genelin/kamunun 
korunmasını amaçlayıp, - az da olsa - ilgilinin menfaatlerine de hizmet etmesi ge-
rekir. Fakat Adalet Divanı burada çok katı koşullar aramamakta, aksine “koruyucu 
norm” kavramını oldukça geniş yorumlamaktadır.

İlgili hukuk kuralının bireylerin çıkarlarını koruyup korumadığı yorum suretiy-
le tespit edilir. Adalet Divanı, bu gereklilik için katı koşullar koymamaktadır. Bu 
nedenle, ilgili pazar katılımcının haklarının/menfaatlerinin korunmasına hizmet 
etmemekle birlikte, bireysel menfaatlerini düzenlemenin refl eksi olarak kapsayan 
hükümler de ABİA 340. maddesinin 2. fıkrası anlamında koruyucu norm olarak 
geçerlilik kazanır. Genel nitelikli bu menfaatler, Avrupa Birliği içi ticarete katılan 
münferit fi rmaların menfaatlerini de kapsayabilir. Adalet Divanı, hükmün koruyucu 
niteliğini belirlerken ilgiliye sübjektif haklar verip vermediğini değil, aksine onun 
sübjektif menfaatlerini koruyup korumadığını esas almaktadır. Avrupa Birliği usul 

1326 Türkiye, 1/95 sayılı OKK ile aslında Avrupa Birliği ile bir gümrük birliğine girmekten ziyade Birliğin mevcut 
gümrük birliğine dâhil edilmiştir. Ne var ki bu dâhil edilme esas itibariyle pasif şekilde gerçekleşmiştir. Gümrük 
birliğinin işleyiş mekanizmalarını belirlenmesi genelde Birliğe verilmiştir. Buna karşılık, Türkiye’nin ise esas 
itibariyle uyum yükümlülükleri vardır ve ayrıca ona kısmen de olsa gümrük birliği ile igili alanlarda Birlik 
politikaların belirlenmesine katılma imkânı verilmiştir. Ancak uygulamada Türkiye’nin katılımın etkin bir şekilde 
sağlanmadığını, Türk yetkililerinin katılımının, Türkiye’nin görüşlerinin alınmasını sağlamaktan ziyade Birliğin 
aldığı kararların ve politikaların duyurulmasına hizmet ettiği eleştirileri yapılmaktadır. Türkiye’nin, üyesi 
bulunmadığı Topluluğun kurumlarının verdiği/vereceği kararlar doğrultusunda mevzuatını değiştireceğine ve 
gümrük birliğinin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların çözümünde bu örgütün mahkemesinin içtihatları 
esas alacağına dair uluslararası yükümlülüğü Avrupa Birliği organlarına “dolaylı bir yetki devri”ni beraberinde 
getirmektedir. Şu da var ki, Türkiye’nin yararına işleyebilecek olan Ortaklığın diğer düzenleme alanları ve 
özellikle de kişilerin serbest dolaşımı ve mali işbirliği konularında da ilerlemeler sağlanamamıştır. Oysa bunlar 
hem Türkiye’nin ekonomik yönden gelişmesine ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının 
yükseltilmesini sağlanmasına hizmet edecek ve hem de Türkiye’nin gümrük birliğinin kurulması sürecinde 
yüklenileceği yükümlülüklerin karşılığını ve dengesini sağlama işlevini görecekti. 
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hukuku, “sübjektif kamu hakları” kuramı/doğması üzerine inşa edilmemiştir. Bu-
nunla birlikte, Avrupa Birliği hukukunun koruyucu normlarına ilişkin içtihadın ortak 
bir çizgisi bulunmamaktadır. Adalet Divanı içtihatları, ABİA 340. maddesinin 2. fık-
rasına göre Birliğin sorumluluğunun doğabilmesi için, Avrupa Birliği organlarının 
bireylere haklar veren bir hukuk kuralını mı, yoksa yalnızca onların menfaatlerini 
korumayı amaçlayan bir hukuk kuralını mı ihlal etmesi gerektiği konusunda açık 
değildir. Yani ihlal edilen hukuk kuralının doğrudan etkili olup olmadığı önem taşır 
mı? Gerçekten bu noktada bazen Adalet Divanının farklı kararları söz konusu ola-
bilmektedir.

Eğer menfaat ihlali yeterli görülürse, o takdirde davacı uğradığı zararı Avrupa 
Birliği’ne tazmin ettirmek için yukarıda belirtilen ortaklık hükümlerine başvurabilir. 
Buna karşılık, bir hak ihlali aranırsa, o zaman Avrupa Birliği organının davranı-
şının bu hükümlere aykırı olması sorumluluk için yeterli değildir. Avrupa Birliği 
hukukuna aykırı normatif tasarrufl ar için kurumsal sorumluluk, bireylerin korunma-
sına hizmet eden daha üstün bir hukuk kuralının yeterince nitelikli bir şekilde ihlal 
edilmesini şart koşar. Aksi halde, yasamanın faaliyet alanı, tehditkâr tazminat talebi 
ile halel getirilmesi tehlikesine maruz kalır. Adalet Divanı, yeni bir kararında, bu 
bakımdan artık yalnızca ekonomi politikası içeriği olup hukuk yaratan tasarrufl ara 
dayandırmayıp, Avrupa Birliği karar organına bir takdir alanı bırakan genel ve somut 
olaya ilişkin tüm tasarrufl arı da kapsama almıştır. Ancak Adalet Divanı, içtihadında 
şimdiye kadar yeterince nitelikli bir ihlalin belirlenmesine ilişkin ortak bir dogmatik/
kuram geliştirmemiştir.

ATA 300. maddesinin 7. fıkrası gereğince Türkiye/AT Ortaklık kuralları Avrupa 
Birliği organlarını bağlar ve dolayısıyla onlardan kaynaklanan Avrupa Birliği ikincil 
hukuk kurallarının üstündedir.

Her ne kadar yukarıda değinilen ortaklık hükümlerinden bireyler için somut hak-
lar çıkmasa da, gümrük birliği mali yardımlarının gereği gibi verilmemesi (beklenen) 
bir menfaatin ihlaline yol açabilir niteliktedir. Çünkü gümrük birliği kapsamında 
verilmesi gereken yardımların büyük bir kısmı Türk ekonomisinin rekabet gücünün 
artırılmasına yönelikti. Özellikle bazı sektörlerin gümrük vergilerin azaltılması veya 
kaldırılması sürecinde desteklenmesi kaçınılmazdı. Çünkü koruma amaçlı yüksek 
gümrük duvarlarının ve diğer mali yüklerin kaldırılması ve üçüncü ülkelere kar-
şı uygulanan gümrüklerin OGT’ye uyumlaştırılması büyük zorlukları beraberinde 
getirecekti. Zaten Avrupa Birliği tarafından mali yardım yapılmasının öngörülmesi-
nin esas amacı buydu. “Yapısal” nedenli bu rekabet baskısının çok yoğun yaşanılan 
alanlardan birisinde faaliyette bulunan YEDAŞ şirketinin de gümrük birliğinden en 
çok etkilenen şirketler arasında bulunduğu şüphesizdir. Çünkü 1/95 sayılı OKK’nın 
yürürlüğe girmeden önce bu sektör kapsamında uygulanan yüksek gümrük vergileri 
tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Hal böyle iken, bu yıkıcı baskıyı telafi  edici eko-
nomik ve mali yardımlar ise Avrupa Birliği’nin hareketsizliği (kusuru) nedeniyle 
mümkün olamamıştır.
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Şu da vurgulanmalıdır ki, gümrük birliği hibesi (375 milyon Euro) ve özel Av-
rupa Yatırım Bankası kredileri (750 milyon Euro) verilmesi konusunda Topluluğa 
herhangi bir takdir yetkisi tanınmış değildir. Dolayısıyla ortada yeterince nitelikli bir 
ihlalin söz konusu olduğu konusunda şüphe yoktur.

Kuşkusuz “ayrımcılık yasağını” düzenleyen Anlaşmanın 9. maddesi de bu bağ-
lamda önem taşır. Avrupa Birliği’nin dış ticaret politikası uygulamalarında üye dev-
let şirketlerinin çıkarları gözetilmesine karşın, aynı sektörde faaliyet gösteren Türk 
şirketlerinin böyle bir durumdan yararlan(a)mamış olması ve sonuçta Türk şirketle-
rinin aleyhine bir durum doğması halinde ayrımcılık söz konusu olur. Bu bağlamda 
Türk yetkililerinin düzenli şekilde ilgili Topluluk komitelerine katılımlarının sağ-
lanmaması ve Türkiye’nin görüşlerinin alınmaması hukuka aykırı bir durum olarak 
değerlendirilebilir. Bu durum, ilgili Türk şirketleri açısından olumsuz etkiler yara-
tabilir niteliktedir. Gerçi Türkiye, üye olmadığı için Avrupa Birliği’nin karar alma 
sisteminde oy hakkına sahip değildir. Ancak bu, Türkiye’nin görüşlerinin Avrupa 
Birliği için hiçbir öneminin olmadığı, yani onların dikkate alınamayacağı anlamına 
gelmez. Bu yükümlülük, genel olarak Ortaklığın genel ilke ve kurallarından ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca Ortaklığın bilateral yapısı da bunu gerektirir. Gümrük Birliği 
Komitesinde görüşmeler yapılabilir itirazı yerinde değildir. Çünkü bu Komite, karar 
alma yetkisine sahip olmayan teknik bir komitedir ve Avrupa Birliği’nin kararlarına 
doğrudan bir etki gösteremez.

Mali yardımlar dışında koruyucu hükümler olarak “mülkiyet hakkı”, “güvenin 
korunması” ve “ticari işletme kurma ve işletme özgürlüğü” ifade edilebilir. Bunlar, 
Adalet Divanının yerleşik içtihadı gereğince hukukun genel ilkeleri olarak Avrupa 
Birliği hukukunda uygulama bulur.

Eğer Avrupa Birliği organlarının yukarıda belirtilen ortaklık hükümlerini ihlal 
ettikleri tespit edilirse, bu durum hukukun genel ilkeleri olarak Avrupa Birliği huku-
kunda geçerli olan temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından onlara bir kusur 
olarak yükletilebilir. Fakat burada diğer bir sorun ortaya çıkmaktadır. Çünkü Avrupa 
Birliği’nin kusurlu bir hareketi ile zarar arasında doğrudan bir illiyet bağının bulu-
nup bulunmadığının tespit edilmesi kolay değildir.

b. İkinci Eleştiri Hususu
Genel Mahkeme, 2,5 Milyar Euro tutarındaki yardımın 1/95 sayılı OKK’ya ek 

olarak iliştirilmediği için ortaklık hukukunun bir parçası olamayacağı sonucuna 
varmaktadır. Ancak gümrük birliği uygulamaya konulurken Türkiye’ye mali yar-
dım yapılmasının öngörülmesi yeni bir durum değildir. Zira Avrupa Birliği tarafı 
bütünleşme sürecinde devamlı olarak mali ve ekonomik yardımlar ile Türkiye’yi 
desteklemek yükümlülüğü altında olmuştur. O halde, gümrük birliği yardımları, bu 
yükümlülüklerden biri olarak bu amaca hizmet etmektedir. Gerçi yardımın hukukî 
temelini bir mali protokol değil, Avrupa Birliği’nin tek tarafl ı bir deklarasyonu (irade 
açıklaması) oluşturmaktadır. Ayrıca 1/95 sayılı OKK’ya ek olarak iliştirilmemiştir. 



-310-

Ne var ki, Avrupa Birliği’nin bu taahhüdü hukukî bağlayıcılığı olan bir tasarruf olup, 
içeriğinden gümrük birliği ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu taahhü-
de yapılan aykırılıkların, gümrük birliği ilişkisinde de yansımasını bulması gerekir.

Genel Mahkeme, taahhüt edilen yardımların bir üye devletin vetosu yüzünden 
verilmediğini, bu nedenle kendisinin sorumlu tutulamayacağını ve hatta Komisyo-
nun Adalet Divanı nezdinde bu üye devlete karşı bir ihlal davası açmak zorunda 
olmadığını belirtmiştir. Genel Mahkemenin bu gerekçesi de yerinde değildir. Çünkü 
Ortaklık ilişkisi Türkiye ile Topluluk arasında kurulmuştur. Anlaşmanın 23. madde-
sinin 1. fıkrası ve Anlaşmaya 1 no’lu ek olarak iliştirilen “Ortaklık Anlaşmasında 
geçen ´Âkit Tarafl ar` Deyiminin Yorumu İle İlgili Bildiri” gereğince Avrupa Birliği 
ve sözleşmeye taraf olan üye devletlerin hepsi Türkiye karşısında tek taraf olarak 
temsil edilir. Bu hükümler birlikte mütalaa edildiğinde, mevcut Ortaklık ilişkisin-
de Türkiye’nin asıl muhatabının Avrupa Birliği’nin kendisi olduğu anlaşılmakta-
dır. Dolayısıyla, Yunanistan’ın mali yardımların verilmesini bloke etmesi Avrupa 
Birliği’nin sorumluluğuna yol açar. Kaldı ki Avrupa Birliği’nin organı olan Avrupa 
Parlamentosunun da bu konuda direnç gösterdiği bilinmektedir. Bu bağlamda şu da 
eklenmelidir ki, mali yardımların büyük bir kısmı Avrupa Birliği’nin bütçesinden 
karşılanacağı için, Yunanistan’ın vetosu esas itibariyle mali yardımın serbest bırakıl-
masına ilişkin Birlik Konseyi kararının alınmasını engellemiştir. Dolayısıyla ortada 
Avrupa Birliği’ne yükletilebilecek bir kusur (bir organ hareketsizliği) söz konusudur.

Avrupa Birliği’nin uluslararası hukuk alanında bağlayıcı etkiyi haiz olan mali 
yardım taahhüdü, hukukî niteliği itibariyle bir “organ tasarrufu” teşkil eder. Bu 
yüzden, gümrük birliği mali yardımların verilmemesi aynı zamanda Avrupa Birliği 
hukukuna da aykırıdır. Avrupa Birliği organlarının mali yardımların verilip verilme-
yeceği veya onu koşullara tabi tutma konusunda herhangi bir takdir yetkisi de ilgili 
deklarasyondan çıkmamaktadır.

Sözü edilen verilen mali yardımların Türk Hükümetince dağıtılması gerektiğin-
den bahisle Birliğin taahhüdünün bireyler için somut haklar kurmayacağı itirazı da 
kabul edilemez. Her ne kadar mali yardımlar Türk şirketlerine Türk Hükümetince 
verilecek olsa da, mali yardım kaynaklarının Avrupa Birliği tarafından sağlanması 
gerekmektedir. Ancak bu mali kaynaklar şimdiye dek sağlanamamıştır. Avrupa Bir-
liği, Türk şirketlerine mali yardım yapılıp yapılmayacağının belirsiz olduğu, eğer 
böyle bir yardım yapılacaksa bunun kendisince değil, Türk Hükümetince gerçek-
leştirileceği argümanına dayanıp kendi kusurunu örtmeye kalkışmasının dürüstlük 
kuralıyla bağdaştırılması zor görünmektedir. Zira taahhüt edilen mali yardımlar Av-
rupa Birliği tarafından Türk Hükümetine iletilmiş olup da dağıtılmamış değildir. O 
halde Avrupa Birliği vermemiş olduğu mali yardımların akibetini sorgulaması kabul 
edilebilir değildir. Avrupa Birliği organlarının bu savunmaları dürüstlük kuralına ay-
kırı görülmese dahi, kusurları tüm çıplaklığıyla ortadadır. Bunun elbette bazı hukukî 
sonuçları olmalıdır1327.
1327 Krş. Genel Mahkeme, Rs. T-23/03 (C.A.S/Komisyon), ABl. C 140, 23.06.2007.
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Konsey, Türkiye’nin yararına belirli sayıdaki mali araçların varlığına değinmiş-
tir. Ancak bunların doğrudan gümrük birliği bağlantısı yoktur. Ayrıca bu durum da-
vacıyı ilgilendirmemektedir.

c. Üçüncü Eleştiri Hususu
Genel Mahkeme, Ortaklık Anlaşmasına ek olarak iliştirilen mali protokollerin 

hangi hükümlerinin ihlal edilmiş olduğuna dair davacı tarafından herhangi bir bil-
gi verilmediğini, davacının bu protokoller çerçevesinde sunmuş olduğu herhangi 
bir yatırım planının Avrupa Birliği’nce reddedilmediğini, Türkiye’ye verilen mali 
desteklerin yetersizliğinin Avrupa Birliği’ne yüklenemeyeceğini, Komisyonun bu-
rada ihlal davası açmakla yükümlü olmadığını, Avrupa Birliği’nin sözleşme dışı 
sorumluluğunun söz konusu olamayacağını, dava dilekçesinin bütünlüğü içinde 
Türkiye’nin çıkarlarının yeterince gözetilmediği ve bundan dolayı da davacının za-
rara uğradığı konusunda eksiklik olduğunu, ticareti ilgilendiren ortak politikalara 
ilişkin olan ve özellikle de doğrudan gümrük birliği ile bağlantılı alanlardaki görüş-
melere Türkiye’nin katılımının mümkün kılınmadığı argümanının da tutarsız ve be-
lirsiz olduğunu, Türkiye’nin ATA 133. maddesine (ABİA md. 207) göre kurulan özel 
Komiteye katılmasının davacı yararına herhangi bir hakkı kurmaya uygun olmadı-
ğını, davacının Komisyonun Türkiye’yi bilgilendirme ve sağlıklı bir rekabetin geliş-
mesini engelleyen uygulamaları engellemek için gümrük birliğinin uygulanmasını 
denetleme ve gözetme görevlerini yerine getirmediği suçlamasının da çok belirsiz 
olduğunu, özel bir eylem programı çerçevesinde yardım sözlerine uyulmamasına, 
makro ekonomik desteğe ve idarî işbirliği fonuna ilişkin olarak davacı tarafından ile-
ri sürülen iddiaların da yetersiz olduğunu, bu bağlamda, sorumlu tutulan davranışın 
kesin bir şekilde saptanması ve bu davranışların hukuka aykırılığının değerlendirile-
bilmesi için bunların tam olmadığını ve ayrıca davacının bireylerin bu taahhütten ne 
oranda bir hak çıkarabileceğini izah etmemiş olduğunu vurgulamıştır.

Bu bağlamda yapılan eleştiriler şöyledir: Avrupa Birliği yargılama makamı, özel 
hukuk yargılamasındaki ulusal mahkemelerin aksine tarafl arın ileri sürdükleri hu-
suslarla katı şekilde bağlı değildir. Avrupa Birliği yargılama makamı, hangi tarafın 
bu vakıaları getirmiş olduğundan bağımsız şekilde kararını tarafl arın ileri sürdükleri 
tüm hususlara, yargılama yürütümü işlemlerine ve delillerin sonucuna dayandırabi-
lir. Kaldı ki Avrupa Birliği hukuku ilkeleri ispat konusu olarak nazarı itibara alınmaz.

Tazminat davalarında Avrupa Birliği organının hukuka aykırı davranışının ispa-
tından davacı sorumludur. Buna karşılık zarar görenin ortak kusuru şikâyet edilen 
organ tarafından ispatlanır. Davalı olası birçok nedenden hangisinin zarara yol aç-
tığının ispatlanmasına ilişkin olarak davacıdan daha iyi konumda bulunmaktaysa 
istisnai olarak ispat yükünün el değiştirmesi söz konusu olabilir. Adalet Divanı, bu 
“etki sahası” teorisini (ispat yükünün el değiştirme durumunu) bir memurun bir gö-
rev yolculuğu sırasında gerçekleşen bir trafi k kazasında uğradığı vücut zararlarının 
tazminini talep etmiş olduğu bir olayda uygulamıştır.  Olayda, hizmet arabasının 
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tekerleğinin çıkması suretiyle kaza gerçekleşmişti. Bilirkişi raporuna göre birçok 
değişik neden kazanın oluşmasına yol açmıştı. Bunlardan biri de arabanın bakım-
larının gerektiği gibi yapılmamış olmasıydı. Adalet Divanı, davalı Komisyonun bu 
koşulların kendi etki sahasında bulunmasına rağmen bu olası nedenlerden hangisinin 
bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil sunmadığından dolayı davacının lehine karar 
vermiştir. Davacı, olayda, Komisyonun arabanın bakımlarını yaptırma eksikliği şek-
lindeki kurum hatasının kaza için nedensel olduğunu iddia etmişti.

Delillerin değerlendirilmesinde Avrupa Birliği mahkemeleri, vakıa tahminleri-
nin veya ilk intiba ispatının yakına gelen1328 veya açık olan vakıaların karşısında 
karar için önem taşıyan diğer vakıaların muhtemel olması halinde hatta tümüyle is-
pat yükünün tersine dönmesine yol açan mülahazalara sık sık başvurmaktadırlar1329. 
Nitekim Genel Mahkeme, personel alımı sınavının sonuçlarına itiraz edilmesinde 
davalı organa sınavların yapılmasındaki usulsüzlüklerin sınav sonuçlarına tesir gös-
termediğine ilişkin ispat yükünü yüklemiştir1330. Adalet Divanı da, Avrupa Birliği 
kaynaklarından teşvik edilen bir proje için verilen paranın azaltılmasına ilişkin olan 
ve Komisyon memurlarının bu projenin yürütülmesine karışmış olduğu ve bu karış-
manın da projenin gelişimine tesir edebileceği ispatlanmış olan bir hukukî ihtilafta, 
teşvik alıcısının projeyi buna rağmen memnuniyet verici şekilde yürütebilecek du-
rumda olduğuna ilişkin ispat yükünü Komisyona yüklemiştir1331.

d. Dördüncü Eleştiri Hususu
Genel Mahkeme, davacının kendi kusurunun illiyet bağını kestiği görüşündedir. 

Ancak Mahkeme, gerek davacının gümrük birliğinin kurulması sürecinde sorunların 
çıkması nedeniyle ulusal pazarı korumacı politikaların izleneceğine ilişkin “güveni-
ne” veya “beklentisine” ve gerekse onun mevcut gümrük birliğinin bu şekilde yürü-
tülmesini “öngörememesine” hiçbir değer atfetmemiştir. Belki davacının yakın bir 
zaman içerisinde gümrük birliğinin kurulmayacağına ilişkin “güveni” veya “beklen-
tisi” “kişisel kusur” olarak kendisine yükletilebilir. Çünkü kendisinden kaynaklanan 
bir “yanılgı” durumunun söz konusu olduğu kabul edilebilir. Buna karşılık, davacı-
nın 1/95 sayılı OKK temelinde işleyen böyle bir gümrük birliği uygulamasını “ön-
görememesinden” sorumlu tutulması; başka bir ifadeyle, gümrük birliğinin sağlam 
temeller üzerinde yürütüleceğine ve özellikle mali yardımların verileceği ve sağlıklı 
bir rekabet ortamının sağlanacağına ilişkin “güvenin” korunmaması adil değildir. 
Çünkü gümrük birliğinin Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin 1. fıkrası ve 4. mad-
desinin 1. fıkrası ile bağdaşabilirliği ve özellikle uygulanma şeklinin pozitif hukukî 
temellerine uygunluğu konusunda önemli kuşkular vardır ve hatta bu konuda ciddi 
itirazlar yapılmaktadır. O yıllarda davacıdan, böyle bir “sorunlu” gümrük birliğinin 
kurulacağını öngörerek vaktinde harekete geçmesi beklenemezdi. Kaldı ki Avrupa 

1328 Everling, WuW 1989, 886.
1329 Baumhof, S. 38-42.
1330 Genel Mahkeme, Slg. 2001, II-395.
1331 Adalet Divanı, Slg. 1999, I-6795.
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Birliği böyle bir gümrük birliği ilişkisini Türkiye dışında hiçbir devlet ile kurmamış-
tır. Bu nedenle, Genel Mahkemenin yaklaşımı temelsizdir.

Konseyin ve özellikle de Komisyonun Ortaklık kurallarının Avrupa Birliği dahi-
linde usulüne uygun şekilde uygulanmaması karşısında kayıtsız kalmaları bir ihlal-
dir. Çünkü bu organlar, bir yandan Avrupa Birliği’nin gümrük kurallarının (bu ba-
kımdan Avrupa Birliği kuralları ve Avrupa Birliği’ni bağlayan kurallar arasında fark 
yoktur) tam ve doğru şekilde uygulanmaları, diğer yandan da iyi niyetli şirketlerin 
olağan ticari risklerin ötesine geçen dezavantajlardan halel görmesinin engellenme-
sine çabalamaları gerekirken hareketsiz kalmışlardır.

e. Beşinci Eleştiri Hususu
Genel Mahkeme, eksik inceleme ve değerlendirme yapmıştır. Gümrük birliği uy-

gulamalarının söz konusu sektör üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmadığı ve bu 
bağlamda davacı Türk şirketine zarar verip vermediği konusunda bilirkişi inceleme-
si yaptırması gerekirdi. Gerçi Genel Mahkeme haklı olarak davacının zararının oluş-
masında başka etkenlerin de devreye girebileceğini ve dolayısıyla uğranılan zararın 
Avrupa Birliği’nin davranışlarının nedensel bir sonucu olup olmadığının muğlâk 
kaldığını belirtmiştir.

Davacının zararı kuşkusuz çeşitli nedenlere de dayanabilir. Fakat bunlar davalıla-
rın kusurları sonucu sebep olunan zararın ödenmemesinin bir gerekçesi olamaz; şa-
yet davacının zararını artırıcı etki göstermişse tenkisi istenebilir. Avrupa Birliği’nin 
davranışının davacının mevcut zararını tek başına doğurabilecek nitelikte olması, 
illiyet bağının varlığı için yeterli olmalıdır. Aksi durum, zarar verici etkileri olan bir 
hukuka aykırılığın cezasız kalması demektir. Bu nedenle kabul edilmez1332. Ancak 
burada hakkaniyet gerektiren veya illiyet bağını kesen bir durumun olup olmadığı 
dikkate alınmalıdır.

Kuşkusuz illiyet bağının muğlâk olması davacının aleyhine etki gösterir. Çünkü 
davacı illiyet bağını ispat etmekle yükümlüdür. Ancak burada vurgulanmalıdır ki, 
ispat yükünün davacı üzerinde olması demek, her şeyin davacı tarafından bilfi il sağ-
lanmak zorunda olduğu anlamına gelmez. İşin doğası gereği bazı bilgilerin Avrupa 
Birliği organlarınca verilmesi gerekebilir. Örneğin, Türk yetkililerinin ilgili komite-
lere katılmasının sağlanmadığı suçlaması hususunda Komisyondan bilgi alınmalıdır. 
Davacı verilen bilginin doğru olmadığını iddia ederse ona ispat şansı tanınmalıdır. 
Bu bağlamda Türk makamlarından alacağı belgeleri de ibraz edebilmelidir. İlliyet 
bağının muğlâklığı hususu bir bilirkişi incelemesiyle sonuca kavuşturulmalıdır. Üs-
telik, ispat yükünün el değiştirme durumları da söz konusu olabilir.

1332 Fakat Adalet Divanı’nın aksi yönde içtihatları vardır.
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f. Sonuç
Genel Mahkeme, bu davada, bir yandan Avrupa Birliği’nin Ortaklık müktese-

batından çıkan ve özellikle gümrük birliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemek suretiyle davacının bir menfaatini (veya hakkını) ihlal edip etmediğini 
incelemek, diğer yandan bir ihlalin tespit edilmesi halinde davacının zararının Av-
rupa Birliği’ne yükletilebilir olup olmadığını, yani Avrupa Birliği’nin hukuka aykırı 
davranışı ile davacının zararı arasında doğrudan bir illiyet bağının (neden - sonuç 
ilişkisinin) mevcut olup olmadığını araştırmak zorundadır. Bu bağlamda, bilhassa 
Türk yetkililerinin gerektiği gibi ilgili Avrupa Birliği komitelerine katılımlarının 
sağlanamaması, önemli ve hassasiyet gerektiren konularda Türkiye’nin görüşleri 
alınmadan harekete geçilmesi, Türk şirketlerinin durumlarının gözetilmemesi, mali 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin Türk ekonomisi, ilgili sektör ve davacının 
işletmesi üzerinde ne gibi etkiler göstermiş olduğu hususları açıklığa kavuşturulma-
lıdır. Ayrıca gerektiğinde davacının durumu aynı sektörde faaliyette bulunan diğer 
fi rmaların durumuyla karşılaştırılmalıdır.

Yukarıda yapılan değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, Avrupa Birliği’nin 
sorumlu tutulabileceği hukuka aykırı davranışları bulunmaktadır. Buna karşılık, söz 
konusu hukuka aykırı davranışların ilgiliyi himaye eden bir hükmü ihlal edip etme-
diği veya bir Ortaklık normunu yeterince nitelikli bir şekilde ihlal edip etmediği ve 
uğranılan zarara doğrudan bir nedensel bağlantısının olup olmadığı hususu tartışma 
götürür.

Avrupa Birliği’nin sorumlu tutulacak hukuka aykırı bir davranışının bulunup 
bulunmadığının tespiti tümüyle hukukî bir yorum ve ispat sorunudur. İlliyet bağı 
hususu ise bunun ötesinde teknik bir inceleme sorunu da teşkil eder ve bu nedenle 
bir bilirkişi incelemesini gerektirir. Bu incelemeyle, davacının uğradığı zararının Av-
rupa Birliği’ne yükletilebilir olup olmadığı açıklığa kavuşturulur. Her ne kadar ilk 
bakışta Avrupa Birliği’nin davranışı ile davacının zararı arasında doğrudan bir illiyet 
bağının varlığı muğlâk görünse de, onun olmadığı sonucuna da varılamaz. İlliyet 
bağı için her şeyden önce davacının gümrük birliği uygulamalarından kaynaklanan 
gerçek bir zararının olması gerekir. Yani uğranılan zarar, ilgili sektörde makul suret-
te beklenebilecek olan ticari riskin ötesinde olmalıdır. Kanımızca, YEDAŞ şirketi 
için gümrük birliği ile bağlantılı “yapısal zararlar”ın varlığı kabul edilebilir. Zaten 
yardımlar öngörülürken böyle zararların giderilmesi amaçlanmış değil miydi?

Genel Mahkeme, her ne kadar davayı şeklen esastan reddetmiş olsa da, gerçek 
anlamda bir esastan reddetme yoktur, aksine daha ziyade usulden reddetme vardır. 
Yukarıdaki incelemeden anlaşılacağı üzere, mahkeme kararında yer alan red argü-
manları esas itibariyle Usul Tüzüğünde yer alan usuli kurallara dayandırılmıştır. 
Fakat aslolan, hukukî ihtilafın maddi olayın açıklığa kavuşturularak çözülmesidir. 
Hâlbuki davada ispat yüküne ilişkin kurallar tam ve doğru şekilde uygulanmadığı 
gibi, hukuka aykırılıkla zarar arasındaki nedensel bağlantının olup olmadığı konu-
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sunda bilirkişi incelemesi de yapılmamıştır. Dolayısıyla maddi olayın açıklığa ka-
vuşturulması bakımından yanlış ve eksik bir inceleme söz konusudur. Bundan dolayı 
temyiz incelemesinde ilk derece mercii kararının bozulması gerekirdi.

Maddi olayın tam olarak aydınlatılmadan karar verilmesinden anlaşıldığı üzere, 
davanın esastan kabul edilmesinin yol açacağı ağır sonuçlardan sakınılmak isten-
miştir. Bilirkişi incelemesinde belki nedensel bağlantının bulunmadığı sonucuna da 
varılabilecekti. Bu uzak bir ihtimal de değildi. Ancak dava konusu üzerinde bilirkişi 
incelemesi yaptırılması, Avrupa Birliği’nin hukuka aykırı davrandığının tescillen-
mesi anlamına gelecekti ve kabul edilemezdi. İşte bu saikle verilen kararla davanın 
Avrupa Birliği’ni lekelemeden bertaraf edilmesi sağlanmış ve Avrupa Birliği’nin bu 
yükten sıyrılmasının ve aklanmasının gerekçeleri maharetli bir şekilde ortaya kon-
muştur.

Bir Türk şirketi tarafından açılan bu dava, yalnızca kendi şahsi durumuyla sı-
nırlı bir öneme sahip değildir, bunun ötesinde Türkiye/AB gümrük birliğinin doğru 
şekilde uygulanıp uygulanmadığının sorgulanması açısından da önem taşımaktadır. 
Ancak ne yazık ki, gümrük birliğinin ağır ve yıpratıcı rekabet baskılarından sıkı-
şan/yok olan Türk Kobilerinin mücadelesinin bayraktarlığını yapan bu davada, il-
gili kamu kurumlarının bu Şirkete desteklerini esirgemeleri gerçekten üzüntü veri-
cidir1333. Yalnız kalan bir şirketin mücadelesinin de kolayca üstesinden gelinmiştir. 
Bu mücadele, son yıllarda moda olan “vizesiz Avrupa” tartışmaları ve bununla ilgili 
abartılı kampanya ve projelerden daha önemsiz değildir, aksine çok daha önemlidir. 
Çünkü “vizesiz Avrupa” tartışmaları gümrük birliğinin işleyişinin sadece bir yönünü 
ilgilendirir ve o da bireylerin serbest dolaşımıyla ilgilidir ve serbest dolaşımı da 
tam anlamıyla kurmamaktadır. Hâlbuki bu davaya ilgi uyandırılabilseydi, gümrük 
birliğinin Türk şirketleri aleyhine etki gösteren yapısal sorunlarının ele alınarak çö-
zülebilmesi için bir fırsat doğabilecekti. Bu fırsatın kaçırılmış olup olmadığı sorula-
cak olursa, verilecek cevap elbette hayır olacaktır. Ancak bunun için evvelâ gümrük 
birliğinin tek tarafl ı işlemesinden kaynaklanan yapısal sorunların gündeme getiril-
mesi gerekir. Tam üyelik sürecinde izlenilen politikalar nedeniyle savunmaya dayalı 
(defansif) strateji izlemek zorunda kalan veya bırakılan Türkiye’nin hücuma (ofan-
sife) geçerek masaya yumruğunu ne zaman vuracağı bilinmez. Bazı Avrupa Birliği 
üye devletleri o kadar akıllı strateji izlemektedirler ki, adeta Türkiye’nin başka bir 
şekilde hareket etmesi imkânı kalmamaktadır. Şöyle ki: Bilindiği üzere, Türkiye ve 
Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik müzakere süreci 3 Ekim 2005’ten beri devam 
etmektedir. Fakat müzakere sürecinin başlamasından kısa bir süre önce müzakere 
sürecinin ucu açık olduğu resmen deklere edilmiş ve bu politikaya paralel ve eş 
zamanlı olarak “imtiyazlı ortaklık” fi kri ortaya atılmıştır. Adeta gümrük birliği tam 
üyeliğin bir alternatifi  haline getirilmiştir. Türkiye, batılılaşma çabasının önemli bir 
aşamasını teşkil eden Avrupa Birliği üyeliğinden sapmak istemediğinden, aleyhine 
kurgulanmış olan ve bir o kadar da hazırlıksız girmiş olduğu gümrük birliğinin dü-

1333 YEDAŞ şirketi ise hukukî mücadelesinden dolayı kutlanmalıdır.
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zeltilmesi noktasında harekete geçememektedir. Sanılmaktadır ki, gümrük birliğinin 
yeniden ele alınması tam üyelik hedefi nden sapma olacaktır. Bu düşüncenin gerçek-
çi bir yanı yoktur. Gümrük birliği ve tam üyelik süreçleri birbirinden ayrı konulardır. 
Dolayısıyla ayrı ayrı ele alınmalıdır. Gümrük birliğinin kurulmasından 15 yıl geçmiş 
olmasına rağmen tam üyelik sürecinde kayda değer bir gelişme olmamıştır. Demek 
ki gümrük birliği çerçevesinde izlenilen pasif politika tam üyelik sürecinde ilerleme 
sağlayamamıştır. Gerçi 13 başlık müzakereye açılmış ve bunlardan bazıları da (geçi-
ci olarak) kapatılmıştır. Ancak bu gelişmeler gümrük birliği kurulmasının bir sonucu 
değildir. Birçok önemli fasıl hâlâ açılmamış olduğu gibi, malların serbest dolaşımı 
ile ilgili fasılların da açılması şarta (Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına giriş-
lerine izin verilmesi) bağlanarak askıya alınmıştır. Bu nasıl oluyor anlaşılamamak-
tadır. Tam üyelik müzakerelerinde gümrük birliğiyle ilgili fasılların hızlı bir şekilde 
geçilmesi gerekirken, bu olmayacak ve üstelik şarta bağlanarak askıya alınacaktır. 
Böyle bir duruma katlanmak makul ve anlaşılır değildir.

Sonuç olarak saptanmalıdır ki, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yönelik politikası 
olumsuz etkiler göstermekten başka bir işe yaramamaktadır. Nitekim Avrupa Birli-
ği, bu durumu değerlendirerek tam üyelik şartı olarak gümrük birliği ile ilgili yeni 
talepler getirmeye başlamıştır. Durum böyleyken ve tam üyeliğin ne zaman gerçek-
leşeceğinin belirsizliğini koruduğu göz önüne alındığında, gümrük birliğinin yapısal 
olarak yeniden ele alınması faydalı olacaktır..

D. Adalet Divanının Önkarar Usulü Çerçevesinde Verdiği Kararlar
1. Genel Olarak

Aşağıda incelenen Savaş, Abatay/Şahin, Tüm/Darı ve Soysal/Savatlı kararları, 
Avrupa Birliği üye devletlerinde iş kurma ve kendi hesabına çalışma durumunda 
olan Türk vatandaşları ve şirketlerine hukukî koruma sağlayan yargı kararlarıdır. 
İşbu kararların en dikkat çekici ve üye ülkelerde işyeri açarak kendi hesabına çalışan 
Türk vatandaşları ve şirketleri açısından en önemli kısımları, Katma Protokolün ev 
sahibi üye ülkede yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türk vatandaşları ve şirketle-
rinin o ülkede iş kurma özgürlükleri ve bunun doğal gereği olan ülkeye giriş ve 
ikamet hakları ile ilgili olarak ulusal mevzuat ve uygulamalarla yeni kısıtlamalar 
getirilmesini yasaklayan 41 (1). madde hükmünün esas alınacağını ve bu hükmün 
üye ülkelerde doğrudan geçerli ve doğrudan etkiye sahip olduğunu teyit ve tasdik 
eden paragrafl arıdır.

 Karar gerekçelerinin incelenmesinden kararların mahiyet ve şümulü ile ilgili 
olarak ana hatlarıyla şu hususların öne çıktığı görülmektedir:

- Yeni kısıtlamalar getirilmesi yasağının başlangıç tarihi, Katma Protokolün yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler için yürürlüğe 
giriş tarihi olan 1 Ocak 1973, bundan sonra girenler için Avrupa Birliği’ne giriş 
tarihleridir. Bu durumda, bu tarihten sonra üye olan devletler için uygulamanın 
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başlangıç tarihleri yukarıdaki tarihten farklı olacaktır.

- Karar metinlerinin lafzı genel anlamıyla ele alındığında ilk bakışta kararların tüm 
Türk vatandaşlarını kapsamakta olduğu şeklinde bir yorum yapma ihtimali bu-
lunmakla birlikte, Adalet Divanının ortaklık hukukunu yorumlayan önceki bir-
çok kararında belirtildiği gibi, üye ülkelere ilk giriş ve çalışma izninin verilmesi 
tamamen ulusal makamların yetkisi dahilinde bulunmakta ve ortaklık hukukunda 
bu yetkiye müdahale imkânı veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dola-
yısıyla söz konusu kararlar, esas itibariyle üye ülkelere usulüne uygun şekilde 
girmiş olan ve ulusal mevzuatta yer alan iş kurmaya ilişkin şartları taşıyan vatan-
daşlarımızı kapsamaktadır.

Avrupa Birliği müktesebatı içinde ağırlıklı bir yeri ve ulusal mevzuatın üzerinde 
bir konumu bulunan Adalet Divanı kararlarının, açıklık getirdiği ortaklık hukuku 
hükümlerinin kapsamına giren tüm Türk vatandaşlarına ve şirketlerine gecikmeksi-
zin teşmili prensip itibariyle doğru ve adil bir yaklaşım olarak beklenmekte ise de 
Avrupa Birliği’nin henüz tam işlerlik ve bütünlük kazanmamış hukuk sistemi içinde 
üye devletlerin bu konuda genelde hareketsiz kalmayı tercih ettikleri ve bu karar-
ları asgari yükümlülük çerçevesinde, bireysel bazda uygulamakla yetindikleri gö-
rülmektedir. Üye devletlerin büyük bir kısmı başlangıçta mezkur kararlara isteksiz 
yaklaşım sergilemiştir. Bununla birlikte, Avrupa Birliği mahkemelerinin ve Komis-
yonun desteğini arkasına alan, gerçekçi yorumlara ve somut hukukî verilere dayanan 
argümanlarla yürütülecek sistemli çalışmalarla bu sorunu zaman içinde aşmak müm-
kün görünmektedir. Nitekim bunun işaretleri görülmeye başlanmıştır.

2. Savaş Kararı
a. Davanın Hukukî Temeli
Adalet Divanının Savaş kararı1334, Türkiye/AB Ortaklık Anlaşmasının 13. mad-

desi ile Katma Protokolün 41. maddesi 1. fıkrasının yorumlanmasına ilişkin ola-
rak verilmiştir. Bu kararın temelini oluşturan dava, Büyük Britanya Birleşik Krallık 
Yüksek Mahkemesi tarafından ATA 234. maddesine (ABİA md. 267) göre sunulan 
bir önkarar istemine dayanmaktadır.

b. Davanın Maddi Konusu
Abdülnasır Savaş adlı Türk vatandaşı, 1984 yılında çalışma hakkı tanımayan l 

ay süreli turist vizesi ile İngiltere’ye gitmiş, vize süresinin bitmesinden sonra izinsiz 
olarak bu ülkede ikametini sürdürmüş ve ruhsatsız olarak açmış olduğu işyerlerinde 
ekonomik faaliyette bulunmuş, 1991 yılında yasal ikamet izni için İngiliz makamları 
nezdinde yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine yargıya başvurmuş, dilekçesinde-
ki Türkiye/AB Ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarının da dikkate alınması ta-
lebi üzerine davası, İngiliz Kraliyet Yüksek Mahkemesince 24 Nisan 1997’de Adalet 
Divanına intikal ettirilmiş ve 16 Şubat 1998 tarihinde mahkeme kayıtlarına girmiştir.

1334 Kararla ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalar esas itibariyle http://www.uni-koeln.de/studenten/turk-
unid/kararlar/20savas.htm adresinden erişilen sayfada yer alan açıklamalara dayanmaktadır (erişim tarihi: 
31.01.2011).
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c. Ön Karar Soruları
İngiliz Kraliyet Yüksek Mahkemesi, Türk vatandaşı Abdülnasır Savaş için kulla-

nılmak üzere aşağıdaki sorularla ilgili ön karar istemiştir: 

- 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanan, Türkiye ile AET arasında ortaklık 
kuran Anlaşma ile 23 Kasım 1970’de Brüksel’de imzalanan Katma Protokolün 
bir üye ülkenin göç yasasına aykırı olarak a) o ülke topraklarına giren veya b) o 
ülke topraklarında bulunan bir Türk vatandaşına hak sağladığı şeklinde bir yo-
rum yapılabilir mi? 

- Yukarıdaki sorunun iki bölümünden birinin cevabının “evet” olması halinde a) 
söz konusu Anlaşmanın 13. maddesi b) Katma Protokol’ün 41. maddesi üye ül-
kelerin ulusal hukuk düzenlerinde doğrudan etkiye sahip midir?

- Bir üye ülkenin, kendi ulusal yasaları kapsamında mezkur Türk vatandaşına sırf 
ülkeye giriş şekli veya ülkede kalma izninin süresinin dolmuş olması nedeniyle 
izin vermemesi halinde, söz konusu Anlaşma ve Katma Protokol birlikte ele alın-
dıklarında üye ülkenin bu uygulamasını yasaklayabilirler mi? 

- Bir üye ülkenin yetkili makamı, bir Türk vatandaşının o ülke topraklarında kalma 
başvurusunu değerlendirmek üzere yetkisini kullanırken, ulusal mevzuatındaki 
hükümlere rağmen, Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokolün varlığını dikkate 
almak zorunda mıdır? 

- Yukarıdaki 4. sorunun cevabının “evet” olması halinde, üye ülkenin yetkili maka-
mı, takdir yetkisini kullanırken “oranlılık ilkesini” dikkate almak zorunda mıdır?

- Bir önceki (5.) sorunun cevabının “evet” olması halinde, yetkili makamın sınır 
dışı etme uygulamasının makul olup olmadığını saptamak üzere hangi faktörleri 
dikkate alması gerekmektedir?

Adalet Divanına intikal ettirilen ön karar sorularından Ortaklık Anlaşmasının 
yerleşme serbestliğine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını öngören 13. maddesi 
ile Katma Protokolün aynı mahiyetteki 41. maddesinin bir üye ülke yetkili maka-
mının, ulusal yasalara aykırı davranarak ülke topraklarına giren ve orada kalan bir 
Türk işçisini sınır dışı etme kararına etkisi hususuna açıklık getirilmek istendiği an-
laşılmaktadır.

d. Kararın Değerlendirilmesi
Adalet Divanın karara esas teşkil eden yaklaşım ve argümanları, dava kapsamın-

da yer alan bazı hususlara Türkiye/AB Ortaklık hukuku bağlamında açıklık getirmek 
amacıyla İngiliz Kraliyet Yüksek Mahkemesince Adalet Divanına yöneltilen altı so-
runun ilk üçü etrafında yoğunlaşmıştır. Adalet Divanı, bir üye ülkede yasal ikamet 
hakkı kazanmanın ön koşullarının, Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokolün bazı 
maddelerinin doğrudan etkilerinin ve iç hukuk açısından etki sınırlarının irdelendiği 
bu soruları cevaplandırmış, diğer üç sorunun cevaplandırılmasına ise gerek kalma-
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dığı kanaatine vararak şöyle hüküm kurmuştur:

 “Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti, diğer taraftan, AET ve Topluluk Üyesi Ülke-
lerce 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 23 Aralık 1963 tarih 64/732/
EEC sayılı Konsey Kararı ile Topluluk adına sonuçlandırılan, tasdik ve teyit edilen 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında Ortaklık tesis eden Anlaşmanın 
13. maddesi ile 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve 19 Aralık 1972 
tarih No 2760/72 sayılı (AET) Konsey Tüzüğü ile Topluluk adına sonuçlandırılan, 
tasdik ve teyit edilen Katma Protokolün 41(2). maddesi üye ülkelerin iç hukuk düze-
ninde doğrudan uygulanabilir Topluluk kuralları değildir. 

Katma Protokolün 41(1). maddesi üye ülkelerde doğrudan etkiye sahiptir. 

Katma Protokolün 41(1). maddesi, özü itibariyle, bir üye ülkenin ulusal göç ya-
sasını ihlal eder şekilde ülke topraklarında kalmış ve kendi hesabına kar amaçlı faa-
liyette bulunmuş bir Türk vatandaşına o ülkede iş kurma hakkı ve bunun gerekli bir 
sonucu olarak ikamet hakkı bahşetme gücünü haiz değildir. 

Bununla birlikte, Katma Protokolün 41(1). maddesi, bu Protokolün bir üye ülke-
de yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türk vatandaşlarının o ev sahibi üye ülkede 
iş kurma özgürlüklerine ve ikamet haklarına ulusal mevzuat ve uygulamalarla yeni 
kısıtlamalar getirilmesini yasaklar. 

Üye ülkedeki yargı sürecinde davacıya uygulanan kuralların, Katma Protokolün 
yürürlüğe girmiş olduğu tarihte geçerli olanlara kıyasla daha müsait olup olmadı-
ğının belirlenmesi amacıyla iç hukukun yorumlanması hususu ulusal mahkemenin 
yetki alanına giren bir konudur.”

Adalet Divanı, Ortaklık Anlaşmasının 13. ve Katma Protokolün 41 (2). maddele-
rinin üye ülkelerin iç hukuk düzeninde doğrudan etkiye sahip olmadıkları yorumunu 
getirirken, bunların uygulamaya yönelik açık ve ek bir koşula bağlı bulunmayan, 
net hükümler ihtiva etmediklerini, 13. maddenin Avrupa Toplulukları Antlaşması-
nın 52, 56 ve 58. maddelerine atıf yoluyla ileriye dönük niyet içeren ve uygulama 
programı gerektiren bir mahiyet arz ettiğini, 41 maddenin 2. fıkrasının ise iş kurma 
ve hizmetlerin sunulması konusundaki kısıtlamaların Ortaklık Konseyi kararlarıyla 
tedricen ortadan kaldırılacağını ifade eden bir madde olması ve Ortaklık Konseyinin 
bu yönde bugüne kadar karar almamış olması nedeniyle uygulanma imkânının orta-
ya çıkmadığını göz önüne aldığını kaydetmektedir.

Abdülnasır Savaş’ın ortaklık hukukunun ikamet ve çalışmaya ilişkin hükümle-
rinden yararlanma hakkının bulunmadığına ilişkin yorum, Tetik,  Sevince, Kuş ve 
Kol kararlarında da zikredilmiş olduğu gibi, üye ülke iş piyasasına geçerli bir ikamet 
izni olmadan dahil olma veya yasa dışı konumda ikamet ve çalışma durumunda bu 
hakkı kazandıran yasal ve güvenli bir statüye sahip olunamayacağı şeklindeki Adalet 
Divanının yerleşmiş içtihadından kaynaklanmaktadır.
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e. Kararın Önemi
Savaş kararı, gerekçeleri ve muhakemeyle ilgili genel görüşlerle birlikte yorum-

landığında sonuç itibariyle Abdülnasır Savaş’ın kişisel konumu bakımından olum-
suz görünmekle birlikte, Türkiye/AB Ortaklık hukukunun AB üye devletleri ma-
kamlarınca daha iyi anlaşılması ve uygulanması açısından önemli bir yargı kararıdır. 
Katma Protokolün 41 maddesinin 1. fıkrasının AB üyesi devletlerde doğrudan etkiye 
sahip olduğunun Adalet Divanı tarafından ilk kez teyit edilmiş olması, kararın en 
olumlu yönünü teşkil etmektedir. Türk vatandaşları ve şirketlerinin, özellikle AB 
bünyesinde yasal statüde kendi hesabına ekonomik faaliyet gösteren Türk girişim-
cilerinin iş kurma ve hizmet sunma özgürlüklerine ve bunların doğal gereği olan 
ikamet haklarına Protokolün yürürlüğe giriş tarihinden sonra yeni kısıtlamalar geti-
rilemeyeceği hususunun tescil edilmiş olması, ulusal adli ve idarî makamlar önünde 
hak arama yolunda etkili bir içtihat hükmü olarak ele alınabilecektir. Adalet Diva-
nının 41. maddesinin 1. fıkrası ile ilgili bu yorumu bir işverene tabi olarak (genel 
tanımıyla ‘işçi’ statüsünde) çalışmayla ilgili bir dizi karardan sonra bağımsız olarak 
iş kurma ve hizmet sunma konusunda ilk karar olması yönünden de dikkat çekicidir. 
Kararın mukayese ve emsal oluşturma açısından önemli bir dayanak olacaktır.

3. Abatay ve Şahin Kararı1335

a. Davanın Konusu ve Hukukî Temeli
21 Ekim 2004 tarih ve C-317/01 ve C-369/01 esas sayılı kararın konusu,  Katma 

Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrası ile 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 13. 
maddesinin yorumlanmasıdır. Bu karara temel teşkil eden davalar, Alman Federal 
Sosyal Mahkemesinin 7 ve 8. Senatoları tarafından ATA 234. maddesi (ABİA md. 
267) gereğince bir önkarar usulü çerçevesinde Adalet Divanı önüne getirilmiştir. Ön-
karar istemleri bağlantılı olduğundan, ADUT 43. maddesi uyarınca birleştirilmiştir.

b. Ulusal Yargılama Sürecine İlişkin Maddi Olaylar ve Yargısal Aşamalar
1) Eran Abatay ve Diğerleri Davasına İlişkin Olarak
Türk vatandaşları olan ve Türkiye’de ikamet eden Eran Abatay ve diğer kişi-

ler, sınıraşan eşya taşımacılığında sürücü personeli olarak Mersin’de (Türkiye) 
bulunan Bağır Dış Tic. ve Paz. Ltd Şti tarafından istihdam edilmektedir. Bu şir-
ket, Almanya’da kayıtlı olan Bagir GmbH şirketinin Türkiye’deki bir uzantısıdır. 
Abatay ve diğer kişiler, Türkiye’de yetişen meyve ve sebzeleri Bagir GmbH adına 
Almanya’da kayıtlı tırlar ile Türkiye’den Almanya’ya taşıma işi yapmaktadırlar. Bu 
sürücülere 30 Eylül 1996’ya kadar çalışma izni muafi yeti tanınmıştı; fakat bu ta-
rihten sonra ulusal mevzuatta çalışma izni muafi yetine ilişkin koşullarda kısıtlayıcı 
değişiklikler getirilmesi üzerine vize almak zorunda kalmışlardır.

Açılan davalar üzerine Nürnberg Sosyal Mahkemesi, 27 Ekim 1998 tarihli ka-
rarıyla, davacıların çalışma iznine ihtiyaçlarının olmadıklarını hükme bağlamıştır. 
1335 Bunun için bkz. Can, 21 Ekim 2003 Tarih ve C-317/01 Sayılı Abatay (Diğerlerinin yanında) ve C-369/01 
Sayılı Nadir Şahin – Federal Çalışma Kurumu Kararı”, s. 435 vd. 
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Her ne kadar Federal Çalışma Kurumu, Bavyera Eyalet Sosyal Mahkemesi nezdinde 
itirazda bulunmuş ise de sonuç alamamıştır. İstinaf başvurusunu inceleyen Bavye-
ra Eyalet Sosyal Mahkemesi, 1/80 sayılı OKK 13. maddesinde öngörülen mevcut 
durumun geriye götürülmemesi koşulunun Türk tır sürücülerinin Almanya’da faali-
yetlerine başlamış olduğu zamanda geçerli olan haklarını güvence altına aldığını ve 
Türk sürücülerinin anılan düzenlemede değinilen işgücü pazarlarında çalışmasını da 
kapsadığını kabul etmiştir. Bundan dolayı, yürürlükteki ulusal mevzuatın ilgili Türk 
sürücülerinin Alman işgücü pazarına katılmasına önemli bir kısıtlama getirmiş oldu-
ğu vurgulanarak, 1/80 sayılı OKK’nın ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Federal Çalışma Kurumu, temyiz başvurusunda, KP 41. maddesine konulan dü-
zenleme şekli içinde işçiler lehine bir mevcut durumun geriye götürülmemesi ko-
şulunun öngörülmediğini; 1/80 sayılı OKK 13. maddesinin sadece bir üye devletin 
sınırları içinde yasal olarak ikamet eden Türk işçileriyle ilgili olduğu ve bu nedenle 
mevcut olaya uygulanamayacağını ileri sürmüştür. Ayrıca Federal Çalışma Kurumu, 
1993 ve 1996 yıllarında ulusal hukukta yapılan değişikliklerin KP 41. maddesinde 
düzenlenmiş olan tarafl ar arasında yeni kısıtlamaların konulması yasağına aykırı ol-
madığını; çünkü hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin bu koruma hükmünün işgücü 
pazarına giriş hakkına yönelik dolaylı etkilerinin olamayacağını; aksi halde, Ortak-
lık Anlaşmasının ruhu ve amacına aykırı bir durumun doğacağını ifade etmiştir.

Buna karşılık davacılar Abatay ile diğerleri, çalışma izni muafi yetinin tespitine 
ilişkin haklarının doğrudan doğruya 1/80 sayılı OKK 13. maddesinden kaynaklandı-
ğını; bir yıllık yasal çalışmadan sonra aynı işveren yanında çalışma iznini yeniletme 
hakkını tanıyan bu OKK 6. maddesi uyarınca, 1993’de başlayan ve 1996’ya kadar 
süren zaman içinde ulusal iş hukukuna göre kazanılan bir statüyü elde etmiş olduk-
larını iddia etmişlerdir.

Temyiz incelemesi yapan Federal Sosyal Mahkemesinin 11. Senatosu, bir Türk 
işverenin işçileri olarak davacılar Abatay ve diğerlerinin, Alman hukukuna göre sı-
nıraşan yük taşımacılığında çalışma izni olmadan Almanya’da kayıtlı araçları kul-
lanmaya haklarının olmadığını tespit etmiş olmakla birlikte, davacılar Abatay ve 
diğerleri tarafından istenen çalışma izni muafi yetinin, 1/80 sayılı OKK 13. maddesi 
ile KP 41. maddesinin 1. fıkrasından ortaya çıkabileceğini ihtimal dairesinde gör-
müştür. Zira Çalışma İzni Tüzüğünün 1 Eylül 1993 ve 10 Ekim 1996’de yürürlüğe 
giren değişikliklerinin 13 ve 41. maddeler anlamında yeni kısıtlamalar olarak görü-
lebilme durumu vardır. Bu nedenle 11. Senato, Adalet Divanından önkarar isteminde 
bulunmuştur. 

2) Nadi Şahin Davasına İlişkin Olarak
Aslen Türk vatandaşı olup 1991’de Alman vatandaşlığına geçen Nadi Şahin, 

hem Göppingen’de (Almanya) kurulmuş Sahin Internationale Transporte nakliye 
şirketinin hem de merkezi İstanbul’da bulunan Anadolu Dış Ticaret AŞ adlı şirketin 
sahibidir. Sahin Internationale Transporte, Almanya ile Türkiye, İran ve Irak gibi 
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üçüncü ülkeler arasında sınıraşan taşımacılıkta kullanılan birçok tıra sahiptir. Tüm 
tırlar Almanya’da kayıtlıdır. Sahin Internationale Transporte ve Anadolu Dış Ticaret 
AŞ arasında yapılan acentecilik anlaşmasında, Anadolu Dış Ticaret AŞ’nin sınıraşan 
taşımacılık hizmetleri için Sahin Internationale Transport fi rması tırlarının kullanı-
lacağı kabul edilmiştir. 1 Eylül 1993’den önce Nadi Şahin, Türkiye’de yaşayan ve 
bu tarihten önce Anadolu Dış Ticaret AŞ ile iş sözleşmeleri yapmış olan 17 Türk 
vatandaşını Almanya’da kayıtlı tırların sürücüleri olarak istihdam etmiştir. Her defa-
sında Alman İstanbul Başkonsolosluğu tarafından bu işçilere Almanya’da çalışmak 
için giriş vizesi verilmiştir. Ancak ulusal mevzuattaki yeni düzenlemeler sonrasında 
Federal Çalışma Kurumu, Almanya’da kayıtlı araçları kullanan yabancı sürücülerin 
yabancı işletmelerle ilgileri olsa da artık çalışma izni muafi yetine sahip olamayacak-
larını gerekçe göstererek, bu işçilere çalışma izni muafi yetini tanımamıştır. Bunun 
üzerine Nadi Şahin, yargı yoluna başvurmuştur.

Ulm Sosyal Mahkemesi, 10 Şubat 1998 tarihli kararı ile adı geçen 17 işçinin 
çalışma izni zorunluluğundan muaf olduğunu tespit etmiştir. Baden-Württemberg 
Eyalet Sosyal Mahkemesi, Federal Çalışma Kurumunun istinaf başvurusunu 27 
Temmuz 2000 tarihli kararıyla KP’nin 41. maddesinin 1. fıkrasına gönderme yapa-
rak reddetmiş ve 1 Ocak 1973’de geçerli olan hukukî durumun devam ettiğini tespit 
etmiştir. Federal Çalışma Kurumu, bu karara karşı yapmış olduğu temyiz başvurusu 
ile özellikle AÇİT 9. maddesinin 2. numarasına bir aykırılığın olduğunu ileri sür-
müştür. Buna karşılık davacı Şahin, gerek KP 41. maddesinin 1. fıkrasının, gerekse 
1/80 sayılı OKK 13. maddesinin Türk işçilerinin çalışma izni muafi yetine ilişkin hiç 
bir yeni kısıtlamanın konulamayacağını ortaya koyan mevcut durumun geriye götü-
rülmemesi koşulunu içerdiğini ileri sürmüştür.

Temyiz incelemesini yapan Federal Sosyal Mahkemesinin 7. Senatosu, Baden-
Württemberg Eyalet Sosyal Mahkemesi tarafından tespit edilen sürücülerin çalışma 
izni muafi yetlerinin, işverenlerin kim olduğuna göre farklı değerlendirilebileceğini 
belirtmiştir. 7. Senato, bunun için gerekli olan somut saptamalarda bulunmaya yetki-
li olmadığını, bu nedenle meselenin yalnızca Eyalet Sosyal Mahkemesine geri gön-
derilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştir. Fakat mahkeme, sürücülerin 1973’te 
mevcut olan hukukî durum ilişkisinde Avrupa Birliği hukukundan doğan bir hakları 
varsa, bu koşullar altında geri gönderme kararına gerek duyulmayabileceğini de ek-
lemiştir. Bu bağlamda ilgili hükmün KP 41. maddesinin 1. fıkrası veya 1/80 sayılı 
OKK 13. maddesi ve herhalde yan yana olmak üzere her iki hüküm olacağı belirtil-
miştir. 7. Senato, her iki hükmün gerek biri gerekse diğerinin söz konusu somut olay 
silsilesine ilişkin kurallar öngörüp öngörmediği sorusu ortaya çıktığından Adalet Di-
vanının yorumuna ihtiyaç duymuştur.
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c. Önkarar Süreci
1) Önkarar Soruları
a) Alman Federal Sosyal Mahkemesinin 11. Senatosu Tarafından 
Yöneltilen Sorular
Alman Federal Sosyal Mahkemesinin 11. Senatosu, aşağıdaki sorular önkarar 

verilmesi için Adalet Divanına sunmuştur:

1. 1/80 sayılı OKK 13. maddesi şu anlamda yorumlanabilir mi?: Bu hüküm, 
1 Aralık 1980’de geçerli olan ulusal hukukî durum ile mukayesesinde ge-
nel olarak Türk işçilerinin işgücü pazarına girişine ilişkin yeni kısıtlamalar 
öngören bir ulusal düzenlemenin kabul edilmesini bir Topluluk (Birlik) üye 
devletine yasaklar mı? Yoksa, 1/80 sayılı OKK 13. maddesi gereğince yeni 
kısıtlamalar getirme yasağı, ilk defa bir işçinin usulüne uygun (yasal) olarak 
ikamet ettiği ve çalıştığı zamana mı ilişkindir? 

2. 1/80 sayılı OKK 13. maddesi, Türkiye’de istihdam edilip, sınıraşan yük ta-
şımacılığında uzun yol sürücüleri olarak bir Topluluk (Birlik) üye devletinin 
düzenli işgücüne dahil olmaksızın yasal şekilde bu üye devletten geçen işçi-
lere de uygulanabilir mi? 

3. KP 41. maddesinin 1. fıkrası şu anlamda yorumlanabilir mi?

a) Bir Türk işçisi, hizmetlerin serbest dolaşımının KP’ye aykırı şekilde kısıtlan-
dığını iddia etme hakkına sahiptir, ve - eğer böyleyse -

b) o zaman hizmetlerin serbest dolaşımının yeni bir kısıtlanması mevcuttur; ye-
ter ki bir Topluluk (Birlik) üye devleti, KP’nin yürürlüğe girmesinden sonra 
Türk işçilerinin işgücü pazarına girişlerini sınırlamış ve böylece işçileri istih-
dam eden Türk şirketinin hizmetlerin serbest dolaşımına katılmasını zorlaş-
tırmış olsun.

b) Alman Federal Sosyal Mahkemesinin 7. Senatosu Tarafından 
Yöneltilen Sorular
Alman Federal Sosyal Mahkemesinin 7. Senatosu, aşağıdaki sorulara önkarar 

verilmesi için Adalet Divanına sunmuştur: 

1. KP 41. maddesinin 1. fıkrası şu anlamda yorumlanabilir mi?:

a) Bir Türk işçisi, hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin KP’ye aykırı bir kısıtla-
manın var olduğunu ileri sürebilir - eğer böyle ise -

b) o zaman hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin bir kısıtlama vardır; yeter ki 
bir Topluluk (Birlik) üye devleti, Türkiye’de yerleşik olan bir (Türk) işve-
ren yanında istihdam edilip sınıraşan yük nakliyesi yapan Türk sürücülerinin 
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mevcut bir çalışma izni muafi yetini ortadan kaldırmış olsun.

2. Böyle bir kısıtlama, yalnızca hizmetlerin serbest dolaşımına mı ilişkindir, 
yoksa aynı zamanda veya yalnızca 1/80 sayılı OKK 13. maddesi anlamında 
işe giriş koşullarına mı ilişkindir?

3. 1/80 sayılı OKK 13. maddesi, Türkiye’de yerleşik olan bir işverenin, bir Top-
luluk (Birlik) üye devletinin (düzenli) işgücüne katılmadan sınıraşan yük nak-
liyesinde uzun yol sürücüleri olarak bu üye devletten yasal olarak yalnızca 
geçen Türk işçilerine de uygulanması gerekli midir?

2) Önkarar Soruları Çerçevesinde Yorumlanması Gereken Hukukî 
Metinler
KP 41. maddesinin 1. fıkrası ve 1/80 sayılı OKK 13. maddesi bu dava kapsamın-

da yorumlanmıştır.

KP 41. maddesinin 1. fıkrası:

“Tarafl ar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtla-
malar getiremezler.”

1/80 sayılı OKK 13. maddesi:

“Topluluk Üye Devletleri ve Türkiye, kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet eden 
ve istihdam edilen işçiler ve bunların aile üyelerine uygulanan işe girme şartlarına 
yeni kısıtlamalar getiremezler.”

3) Adalet Divanı Önünde Yapılan İtirazlar 
a) Alman Hükümetince Yapılan İtirazlar1336 
Alman Hükümeti, 1/80 sayılı OKK 13. maddesinin üye devletlerin 1 Aralık 

1980’den sonra da Türk vatandaşlarının işgücü pazarına girişlerinde yeni kısıtla-
malar koyma hakkını etkilemediğini, çünkü bu yetkinin zaten üye devletlerin yetki 
alanında bulunduğunu ileri sürmüştür. Alman Hükümeti’nin görüşüne göre, bu mad-
dede yasaklanan istihdama giriş koşulları konusunda getirilen kısıtlamalar, sadece 
önceden yasal bir çalışmayı yerine getiren ve bu nedenle de kısıtlamaların konuldu-
ğu sırada ev sahibi üye devlette oturma hakkına sahip olan ve istihdam edilen kişiler 
ve bunların aile bireyleri için geçerlidir. Öyle ki, 1/80 sayılı OKK 13. maddesinde, 
“kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden ve istihdam edilen işçiler ve aile bi-
reyleri” kavramı esas alınmıştır.

b) Hollanda Hükümetince Yapılan İtirazlar
Hollanda Hükümeti, hizmetlerin serbest dolaşımı alanındaki hükümlerin genel 

1336 Alman Hükümeti’nin itirazı, genel olarak Alman Federal Çalışma Kurumu’nun tarafından yapılan itiraz ve 
Alman Sosyal Mahkemesi’nin 11. Senatosunun görüşü ile örtüşmektedir. Bkz. 33 ve 38. parag.
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olarak ve KP 41. maddesinin 1. fıkrasının özel olarak özelliği nedeniyle KP 42. mad-
desinde düzenlenen ulaştırma/taşıma sektörüne uygulanmayacağını, çünkü ulaştır-
ma sektöründeki hizmetlerin AT Anlaşmasında (ABİA) da açıkça hizmetlerin serbest 
dolaşımından istisna tutulmuş olduğunu, bunlar için özel bir düzenlemenin geçerli 
olduğunu savunmuştur.

d. Adalet Divanının Değerlendirmeleri
1) İlgili Hükümlerin Doğrudan Etkisi
Adalet Divanı, yukarıda belirtilen her iki hükmün doğrudan etkisine ilişkin me-

selenin önceki içtihatlarında tespit edilmiş olduğunu belirterek, bunların açık, kesin, 
koşullara bağlanmamış olan hareketsizlik hükümlerini içerdiğini ve akit tarafl ara 
hukukî açıdan salt hareketsizlik zorunluluğunu içeren bir yükümlülük yarattığını 
kabul etmiştir. Bundan dolayı bu hükümlerin kapsamına giren Türk vatandaşları, 
ulusal hukukun bağdaşmayan kurallarının uygulanmasını önlemek için ulusal mah-
kemeler önünde bunlara dayanabilirler.

2) İlgili Hükümlerde Yer Alan “Mevcut Durumun Geriye 
Götürülmemesi” Koşulunun Anlamı
Adalet Divanı, burada ilk olarak, KP 41. maddesinde öngörülen mevcut durumun 

geriye götürülmemesi koşuluna ilişkin olarak daha önceden inceleme yaptığı Savaş 
kararına gönderme yapmıştır. Bu karara göre, mevcut durumun geriye götürülme-
mesi koşulu,

- tek başına Topluluk (Birlik) hukukundan doğrudan çıkan ne bir yerleşme hakkı-
nı, ne de bir oturma hakkını tesis eder;

- söz konusu üye devleti bir Türk vatandaşının istihdamını ve ikametini bu düzen-
lemelerin yürürlüğe girdiği anda ülkesinde geçerli olan koşullardan daha ağır 
koşullara tâbi tutma amacı veya sonucu olan yeni önlemleri almaktan men eder.

Adalet Divanı, 1/80 sayılı OKK 13. maddesinin ifadesinin KP 41. maddesiyle 
tüm noktalarda örtüşmemiş olsa da, her iki hükümdeki mevcut durumun geriye gö-
türülmemesi koşulunun aynı işleve sahip olduğunu vurgulamıştır.

 Adalet Divanı, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin mevcut durumun geriye götü-
rülmemesi koşulunun yerleşme serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanındaki 
benzer koşuldan daha az kapsamlı yorumlanmasını haklı kılabilecek bir argümanın 
(katılanlarca da) ortaya konulamadığına dikkat çekerek, Savaş kararının 69. parag-
rafında ve mevcut kararın 66-68. paragrafl arında KP 41. maddesinin 1. fıkrasına 
ilişkin olarak yapmış olduğu yorumun 1/80 sayılı OKK 13. maddesi için de geçerli 
olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla 13. madde, üye devletleri, genel olarak Türk 
vatandaşlarının işe girişleri açısından mevcut durumun geriye götürülmemesi ko-
şulunun yürürlüğe girdiği andaki (1 Aralık 1980) durumdan daha az uygun işlem 
yapmaktan alıkoyar.
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Adalet Divanı, Alman Hükümetince yapılan itirazı reddetmiştir. Adalet Divanı-
nın görüşüne göre, Alman Hükümetinin yorumu, 1/80 sayılı OKK ile oluşturulan 
sistemi göz ardı etmekte ve bu OKK 13. maddesinin pratik geçerliliğini ortadan 
kaldırmaktadır. Ayrıca Adalet Divanı, 1/80 sayılı OKK’nın sosyal konulara ilişkin 
hükümlerinin işçilerin serbest dolaşımının teminine yönelik olarak atılmış diğer bir 
adımı oluşturduğunu, özellikle 1/80 sayılı OKK 6. maddesi 1. fıkrasının öngörü-
len koşulları yerine getiren göçmen Türk işçilerine açık haklar verdiğini, işçi olarak 
yasal bir çalışmanın yerine getirildiği süreye göre kademelenerek genişletilen ve 
ev sahibi üye devlette ilgilinin durumunu sağlamlaştırmayı amaçlayan bu hakların, 
doğrudan doğruya Topluluk (Birlik) hukuku suretiyle verildiğini, üye devletlerin bu 
hakları şartlara tâbi tutmaya veya bunların kullanılmasını sınırlamaya yetkili olma-
dığını vurgulamıştır.

Adalet Divanı, bir çalışmanın yerine getirildiği yerde Türk vatandaşlarının hak-
larının güvence altına alınmasının 1/80 sayılı OKK 13. maddesinin konusu olama-
yacağını tespit etmiştir. Çünkü bu haklar, daha önceden 1/80 sayılı OKK 6. maddesi 
tarafından tümüyle kapsam altına alınmıştır1337. Bu 13. madde, lâfzından anlaşıldığı 
gibi daha ziyade üye devletlerin yeni önlemler ile Türk vatandaşlarının işe girmele-
rine kısıtlama getirilmesini yasaklamaktadır. Fakat Adalet Divanı, bu yorumun bir 
ikileme sebep olabileceğine ve 1/80 sayılı OKK 13. maddesinin içeriğini boşaltabi-
leceğine dikkat çekmektedir. Zira bir üye devlette yasal bir çalışmayı önceden yerine 
getiren bir Türk vatandaşının işe girme bakımından mevcut durumun geriye götürül-
memesi koşuluyla korunma altına alınmasına ihtiyacı yoktur, çünkü işe girişi önce-
den gerçekleşmiştir ve dolayısıyla o, üye devlette devam eden mesleki kariyeri için 
açıkça 1/80 sayılı OKK 6. maddesinde güvence altına alınan haklardan yararlanır.

Öte yandan Adalet Divanı, serbest dolaşımın aşamalı olarak kurulmasının ilk kıs-
mı esnasında bir işe giriş konusunda mevcut olan ulusal kısıtlamaların varlığını ka-
bul etmekle birlikte, 13. maddede öngörülen mevcut durumun geriye götürülmemesi 
koşulunun üye devletleri 1/80 sayılı OKK’nın amacını zedeleyen kuralları kabul 
etmekten alıkoyduğunu hükme bağlamaktadır.

Son olarak Adalet Divanı,  13. maddenin lâfzından bu koşulun sadece Türk işçi-
leri için değil, onların aile bireyleri için de geçerli olduğu sonucuna varmaktadır. Bu 
bağlamda Adalet Divanı, bu kişilerin bir üye devlette yasal olarak bulunan bir Türk 
işçisi ile aile birleşimi amacıyla önceden bu üye devletin ülkesine giriş yapmalarının 
1/80 sayılı OKK uyarınca “işçi olarak bir çalışmanın yerine getirilmesi”ne bağlı 
kılınamayacağını, ancak bu hükmün sadece söz konusu üye devletin ülkesinde ika-
metleri ve çalışmaları yasal olan işçiler ile onların aile bireylerine ilişkin olduğunu 
açıklığa kavuşturmaktadır. O halde, bir Türk vatandaşının, ev sahibi üye devletin 
ülkesine giriş, ikamet ve gerekirse çalışma alanındaki kurallarına riayet etmiş olması 
1337 Adalet Divanı, kararın 87. paragrafında ilgili kararlara atıfta bulunarak bu kişilerin, işgücü pazarında 
yasal olarak yer aldığını ortaya koymuştur. Ancak 6. maddeden kaynaklanan bir haklarının olup olmadığını 
açık bir şekilde ifade etmeyerek; kararın bütününde bu kişilerin, işgücü pazarıyla bütünleşmediğini ortaya 
koyarak dolaylı yoldan 6. maddenin korumasını bertaraf etmiştir. Eran Abatay ve diğerleri 6. madde de 
öngörülen hakları dayanmış olmalarına karşın, Adalet Divanına bu konuyla ilgili herhangi bir önkarar sorusu 
yöneltilmemiştir. Bkz. 34. parag.
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ve buna uygun şekilde bu devletin ülkesinde yasal olarak bulunması halinde, mevcut 
durumun geriye götürülmemesi koşuluna dayanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

3) İlgili Hükümlerin Maddi Olaya Uygulanabilirliği
Adalet Divanı, bu iki hükmün aynı işleve sahip olsa da, her birinin kendine özgü, 

tam olarak belirlenmiş alanlarının olduğu, dolayısıyla bu hükümlerin birlikte uygu-
lanamayacağı sonucuna varmıştır.

Adalet Divanı, 1/80 sayılı OKK 13. maddesiyle ilgili olarak, davacılar Abatay ve 
diğerlerinin yasal statüde bulunduklarını kabul etmiştir. Çünkü onlar söz konusu üye 
devletin ülkesine giriş ve bir mesleki faaliyetin icrasına ilişkin yasal ve idarî kural-
larının koşullarını yerine getirmişlerdir. Fakat Adalet Divanı, burada bu kişilerin ev 
sahibi üye devlet olarak Almanya Federal Cumhuriyeti’nin işgücü pazarına enteg-
re olma niyetine sahip olmadıklarının altını çizmiştir. Zira bu kişiler, Türk menşeli 
malları oraya götürmek, orada boşaltmak veya Türkiye, İran veya Irak gibi ülkelere 
götürmek için sadece kısa bir zaman için oradan mallar almak üzere Almanya’da 
bulunmakta ve her seferden sonra ailelerinin oturduğu veya istihdam edildiği ve üc-
retlerinin verildiği fi rmanın merkezinin bulunduğu Türkiye’ye geri dönmektedirler. 
Bundan dolayı Adalet Divanı, 1/80 sayılı OKK’nın Türk işçilerinin ev sahibi devle-
te aşamalı olarak entegrasyonunu önemli bir amaç olarak gördüğünü vurgulayarak, 
1/80 sayılı OKK 13. maddesinin söz konusu hukukî ihtilafl ara uygulanamayacağına 
karar vermiştir. Adalet Divanının görüşüne göre, 1/80 sayılı OKK’nın işçilerin ser-
best dolaşımına ilişkin hükümleri ahenk içindedir, bu nedenle 1/80 sayılı OKK’nın 
bir bütün olarak yorumlanması gereklidir. Adalet Divanının bu tespitine ek olarak 
diğer bir gerekçe de söylenebilir: Türk sürücülerinin işverenlerinin ikametgâhının/
merkezinin Türkiye’de bulunması, işçiler ile işveren arasındaki ilişkiyi Türk huku-
kuna tâbi kılar. Bu durumdan, söz konusu iş ilişkilerinin Türkiye’nin işgücü paza-
rında gerçekleşmiş olduğu ve Almanya’da yapılmış olan taşımacılık faaliyetlerinin 
Alman işgücü pazarıyla herhangi bir ilgisinin olmadığı sonucu çıkarılabilir. 

Adalet Divanı, KP 41. maddesine ilişkin olarak Hollanda Hükümetince yapılan 
itirazı da reddetmiştir. Adalet Divanının görüşüne göre, AT Antlaşması (ABİ Antlaş-
ması) ulaştırma konusunda özel bir başlık içermesine karşın, Türkiye/AB Ortaklı-
ğında durum farklıdır. Çünkü Türkiye/AB Ortaklık kurallarına göre, AT Antlaşma-
sının (ABİ Antlaşmasının) ulaştırma ile ilgili hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti’ne 
teşmil etmenin ayrıntıları ve koşulları, her şeyden önce Türkiye’nin coğrafi  durumu 
göz önünde bulundurularak tespit edilecektir. Dolayısıyla bu alanda neşredilecek 
kuralların AT Antlaşması (ABİ Antlaşması) nedeniyle uygulanan kurallara uygun 
olması gerekli değildir. Keza Ortaklık Konseyi tarafından şimdiye kadar ulaştırma 
alanında uygulanan Topluluk (Birlik) hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne teşmil 
edilmesine ilişkin hiç bir önlem alınmamış olduğundan, Türkiye/AB Ortaklığının şu 
andaki gelişim aşamasında bu alanda hiçbir spesifi k düzenleme mevcut değildir. Bu 
nedenle, Türkiye/AB Ortaklığı çerçevesinde olduğu gibi sınıraşan yük taşımacılığı 
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alanında söz konusu olan hukukî durum, Avrupa Birliği dahilinde geçerli olan hukuk 
ile eş değer tutulamaz. Öyleyse, bu Ortaklığa ilişkin olarak ulaştırma hizmetleri, 
Avrupa Birliği içi ulaştırma hizmetlerinden farklı olarak genelde hizmetlerin dolaşı-
mına uygulanan kurallara tâbidir. 

Adalet Divanı, yukarıdaki açıklamalardan, KP 41. maddesinin 1. fıkrasındaki 
mevcut durumun geriye götürülmemesi koşulunun söz konusu hukukî ihtilafl ara uy-
gulanabileceği sonucunu çıkarmaktadır. Bu yorumun, ekonomik alanda hizmetlerin 
serbest dolaşımı da dahil olmak üzere bazı serbestilerin aşamalı olarak gerçekleşti-
rilmesini sağlayan Türkiye/AB Ortaklığının ruhu ve amacıyla da uyuştuğu vurgu-
lanmıştır.

Adalet Divanı, bir diğer husus olarak, KP 41. maddesinin 1. fıkrasının kişi bakı-
mından uygulanma alanını incelemektedir. Yasal şekilde bir üye devlette hizmetler 
sunan ve merkezi Türkiye’de bulunan bir işletme, şüphesiz bu hükme dayanabilir. 
Bundan başka, bu işletme tarafından istihdam edilen uzun yol Türk sürücüleri de 
aynı şekilde KP 41. maddesinin 1. fıkrasına dayanabilir1338. Zira hizmet sunan birisi, 
çalışanları olmadan hizmetlerini sunamaz. Fakat yerleşik içtihada göre, hizmet su-
nan birisi, yerleşik olduğu devlet karşısında ancak hizmetler diğer bir üye devlette 
yerleşik olan hizmet alıcılarına sunulduğunda hizmetlerin serbest dolaşımına daya-
nabilir. 

4) KP 41 (1). Maddesinin Temel Yargı Süreçlerinde Söz Konusu Olan
Ulusal Düzenlemeye Uygulanmasının Sonuçları 
Adalet Divanı, yerleşik içtihadında, bir ulusal düzenleme ile yurtiçindeki hiz-

metlerin diğer bir üye devlette yerleşik bir fi rma aracılığıyla yapılması resmi makam 
onayına bağlı kılındığında hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesinin kısıtlanmış olaca-
ğını kabul etmektedir. Adalet Divanı, Ortaklık Anlaşmasının 14. maddesi ve Ortak-
lığın amacı nedeniyle AT Antlaşmasının (ABİ Antlaşmasının) hizmetlerin serbest 
dolaşımına ilişkin hükümleri çerçevesinde geçerli olan ilkelerin mümkün olduğu ka-
dar Türk vatandaşlarına aktarılması gerektiğini vurgulamıştır. Adalet Divanı, Alman 
mevzuatındaki düzenlemeyi Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin hizmet 
sunma hakkının kısıtlaması olarak değerlendirmiştir. Zira söz konusu düzenleme, 
hizmet sunanlar için sadece masrafl ar ve ilave idarî ve ekonomik yükler yaratmaz, 
aynı zamanda onları ilgili üye devlette hizmetlerini sunma kabiliyetinden tamamen 
mahrum eder.

Adalet Divanı, üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından istihdam edilen ve 
geçici olarak bir üye devlette hizmetlerin sunulması için gönderilen, bununla birlikte 
görevlerini yerine getirdikten sonra tekrar yurtlarına veya oturdukları ülkeye geri 
dönecek olan ve bu devletin işgücü pazarına girişi arzulamayan işçilerden, yabancı 

1338 Genel savcı, Adalet Divanı ile aynı kanıdadır. Genel savcının mütalasına http://www.curia.eu.int/en/actu/
communiques/-cp03/aff/cp0338en.htm - 9k adresinden erişilebilir. 
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işçilerin ulusal işgücü pazarına girişlerini düzenleyen bir çalışma iznine sahip olun-
masının talep edilmesini uygun bir önlem olarak görmemiştir.

Adalet Divanı, söz konusu yasal değişikliklerin yeni bir kısıtlama teşkil edip 
etmediği sorusuna ilişkin olarak, bu düzenlemenin Türk sürücülerinin durumunu 
KP’nin Almanya’da yürürlüğe girdiği zamanda (1 Ocak 1973) orada kendileri için 
geçerli olan kurallardan ortaya çıkan öteki durum karşısında ağırlaştırdığı anlamında 
yeni olup olmadığını tespit etmenin tek başına ulusal hukuku yorumlamaya yetkili 
olan ulusal mahkemelerin meselesi olarak görmüştür.

5) Sonuç
Adalet Divanının değerlendirmeleri iki açıdan eleştirilebilir. İlk eleştirinin ko-

nusunu, 1/80 sayılı OKK 13. maddesinde düzenlenen mevcut durumun geriye gö-
türülmemesi koşulunun kapsamına ilişkin yapılan tutarsız değerlendirmeler oluştur-
maktadır. Adalet Divanı, bir yandan 13. maddenin OKK’nın yürürlüğe girdiği tarih 
olan 1 Aralık 1980’den sonra getirilen tüm kısıtlamaları genel olarak yasakladığını 
belirtirken (74. parag.), diğer yandan ise bu maddenin sadece söz konusu üye devle-
tin ülkesinde ikametleri ve çalışmaları yasal olan işçilere ve onların aile bireylerine 
ilişkin olduğunu ve bu nedenle ilgililerin ev sahibi üye devletin ülkesine giriş, ika-
met ve gerekirse çalışma alanındaki kurallarına riayet etmiş olması ve buna uygun 
şekilde bu devletin ülkesinde yasal olarak bulunması halinde mevcut durumun geri-
ye götürülmemesi koşuluna dayanabileceğini açıklamıştır. (84. parag.). 

Adalet Divanının ilk yorumu kabul edilemez. Gerçi 13. maddenin hükmü, Adalet 
Divanının anladığı gibi çok genel ve geniş yorumlanmaya imkân vermektedir. An-
cak bu hükmü, Alman makamları tarafından bildirildiği gibi, yalnızca yasal olarak 
ikamet edilen ve istihdam edilen işçilerin ilk ikamet ve ilk işe girişlerinden sonra işe 
girme şartlarında yeni kısıtlama getirilemez şeklinde çok dar olarak yorumlamak 
da mümkündür. Kanımızca, Alman makamlarının görüşü benimsenmelidir. Eğer bu 
maddede öngörülen mevcut durumun geriye götürülmemesi koşulunun 1/80 sayılı 
OKK’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Aralık 1980’den itibaren söz konusu olan 
tüm kısıtlamaları kapsadığı esas alınacak olursa; bu OKK’nın sistematiğine aykırı 
bir durum doğar. Çünkü bu OKK, Adalet Divanının da belirttiği gibi1339, işçilerin ilk 
kez ülkeye giriş ve istihdamı konusunda ev sahibi devletin yetkilerine dokunma-
maktadır. Ev sahibi devlet, doğaldır ki bu yetkisi kapsamında kısıtlayıcı düzenle-
meler de getirebilir. Gerçi 13. maddede öngörülen kısıtlama yasağı, ilk kez ülkeye 
giriş ve istihdam ile ilgili değildir, mamafi h bu aşamayı geçmiş olan ve yasal olarak 
ikamet eden ve istihdam edilen işçiler ve onların aile bireylerinin durumlarını esas 
almaktadır. Fakat 13. maddenin geniş yorumlanması bir çelişkiye sebep olur. Çünkü 
ev sahibi devletin yabancı işçilerin ilk kez istihdama giriş koşullarını belirleme yet-
kisi çerçevesinde yapmış olduğu yasal değişiklikler bu kişilerin aleyhine bir durum 
yaratıyorsa, o zaman onun 13. madde anlamında kısıtlama olarak değerlendirilmesi 
gerekecektir. Oysa bu durum, 1/80 sayılı OKK’nın doğasına ve sistematiğine ay-
kırıdır. Bu nedenle 13. maddenin ifadesinin, 1 Aralık 1980’den sonra getirilen tüm 
1339 Krş. 65. parag.
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kısıtlamaları kapsayıcı şekilde genel olarak değil, bilakis her durum için ayrı olarak 
değerlendirilmesi gereklidir. Keza 13. maddede öngörülen mevcut durumun geriye 
götürülmemesi koşulu sadece “yasal olarak ikamet eden ve istihdam edilen işçiler ve 
bunların aile bireylerinin” durumlarını güvence altına almaktadır.

İkinci eleştiri, KP 41. maddesinin 1. fıkrasının kişiler bakımından uygulanma 
kapsamı konusunda Adalet Divanının yapmış olduğu değerlendirmeye ilişkindir. 
Adalet Divanı, yalnızca bir üye devlette hizmet sunan ve merkezi Türkiye’de bu-
lunan şirketlerin değil, bu şirketlerde çalışanların da hizmetlerin serbest dolaşımı-
nın kısıtlanmasına itiraz için KP 41. maddesinin 1. fıkrasına dayanabileceği kanı-
sındadır. Adalet Divanının görüşüne göre, hizmet sunan birisi, çalışanları olmadan 
hizmetlerini sunamaz. Bu saptama doğru olmakla birlikte, varılan sonuç yanlıştır. 
Ulusal mevzuatta çalışan personel için getirilmiş olan yeni kısıtlayıcı düzenleme-
ler, tabii ki fi rmaların hizmet sunma serbestisini engeller. Ancak buradan, bunun 
ötesinde çalışanlar için haklar çıkarılamaz. Zira hizmetlerin serbest dolaşımı sadece 
bağımsız şekilde hizmet sunan kişiler için geçerlidir. Bunlar nezdinde çalışanlar, 
sadece iş ilişkileri çerçevesinde hizmetlerin sunumuna katılırlar. Ayrıca bu kişiler, 
hizmetleri kendileri adına değil, işverenleri adına sunarlar, dolaysıyla KP 41. mad-
desinin 1. fıkrasının muhatabı olamazlar.

e. Kararın Özeti (Hüküm)
Adalet Divanı, (Alman) Federal Sosyal Mahkemesi tarafından 20 Haziran 2001 

ve 2 Ağustos 2001 tarihli kararlar ile yöneltilen soruları şöyle cevaplandırmıştır: 

- 23 Kasım 1970’de Brüksel’de imzalanan ve 19 Aralık 1972 tarih ve 2760/72 
(AET) sayılı Konsey Tüzüğü ile Topluluk (Birlik) adına akdedilmiş, onaylanmış 
ve teyit edilmiş olan Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrası ve Avrupa Eko-
nomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ile yaratılan Ortaklık 
Konseyi tarafından kabul edilen Ortaklığın Geliştirilmesine İlişkin 19 Eylül 1980 
tarih ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 13. maddesi üye devletlerde doğ-
rudan etki göstermektedir. Öyleyse, bu hükümlerin geçerli olduğu Türk vatan-
daşları, ulusal hukukun muhalefet eden kurallarının bertaraf edilmesi için onlara 
ulusal mahkemeler önünde dayanabilirler.

- Değinilen hükümler, yerleşme serbestisi, hizmetlerin serbest dolaşımı ve işçilerin 
serbest dolaşımına ilişkin ulusal kısıtlamaların konulmasını bu hükümlerin ait 
olduğu hukukî düzenlemenin üye devlette yürürlüğe girdiği zamandan itibaren 
genel olarak yasaklamaktadır; 

- 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 13. maddesi, Türk vatandaşlarına ancak 
ev sahibi üye devletin ülkesinde aşamalı olarak entegre olabilmesi için orada 
sadece yasal olarak değil, ayrıca yeterli uzunluktaki bir süre içinde bulundukları  
takdirde uygulanabilir.

- Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrasının, temel yargı süreçlerindeki gibi 
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koşullar altında Türk menşeli yüklerin sınıraşan taşınmalarına uygulanması gere-
kir; yeter ki hizmetler bir üye devletin ülkesinde sunulsun.

- Yalnızca bir üye devlette hizmetler sunan ve merkezi Türkiye’de bulunan şir-
ketler değil,  bu şirketlerin çalışanları da hizmetlerin serbest dolaşımının yeni 
kısıtlanmasına karşı koymak için Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrasına 
dayanabilirler. Buna karşın bir üye devlette merkezi bulunan şirket, eğer hizmet 
alıcıları aynı üye devlette yerleşik iseler, bunun için bu hükme dayanamaz;

- Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrası, bir üye devletin ulusal hukukunda 
yurtiçindeki hizmetlerin merkezi Türkiye’de bulunan müteşebbisler vasıtasıyla 
sunulması için çalışma iznine sahip olunmasının zorunlu kılınmasını yasakla-
maktadır; yeter ki böyle bir çalışma izni Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 
sırada gerekli olmasın.

- Davacılar gibi Türk vatandaşlarına uygulanan iç hukuk düzenlemesinin Katma 
Protokolün yürürlüğe girdiği sırada onlar için geçerli olan durumdan daha az 
uygun olup olmadığının tespiti ulusal mahkemelerin meselesidir. 

f. Genel Değerlendirme
Adalet Divanının Eran Abatay ve Diğerleri ve Nadi Şahin kararı, Türk girişimci-

leri ile bunlar tarafından istihdam edilen Türk işçilerinin Türkiye/AB Ortaklık ilişkisi 
çerçevesinde sahip oldukları haklarının içeriği ve kapsamının belirlenmesi açısından 
önem taşır. Adalet Divanı, Alman Federal Sosyal Mahkemesinin 7. ve 11. Senatoları 
tarafından yöneltilen soruları olumlu şekilde cevaplandırmıştır. Esas itibariyle Savaş 
kararı üzerine inşa edilmiş olan bu karar, özellikle 1/80 sayılı OKK 13. maddesinin 
kapsamı ile KP 41. maddesinde öngörülen hizmetlerin serbest dolaşımından kimler 
tarafından ve hangi koşullarda yararlanabileceğini açıklığa kavuşturmuştur. Dolayı-
sıyla KP’nin yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa Birliği üye devletlerinde getirilen 
vize uygulamalarının önlenmesine ilişkin diğer bir hukukî dayanak sunmaktadır.

5. Veli Tüm ve Mehmet Darı Kararı1340

a. Davanın Hukukî Temeli
Adalet Divanının Veli Tüm ve Mehmet Darı kararı, KP 41. maddesinin 1. fıkra-

sının yorumlanmasına ilişkindir. Kararın temelini oluşturan dava, Büyük Britanya 
Birleşik Krallığı House of Lords (Lordlar Kamarası) tarafından madde ATA 234. 
maddesine (ABİA md. 267) göre sunulan bir önkarar istemine dayanmaktadır1341.

1340 Bunun için bkz. Can, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın “Veli Tüm ve Mehmet Darı Kararına Dair Kısa 
Bir Değerlendirme, s. 398 vd.
1341 Adalet Divanı, Topluluğun (Birliğin) uluslararası antlaşmalarının Topluluk (Birlik) bakımından kurucu Antlaş-
malar anlamında bir “organ tasarrufu” teşkil ettiğini ve bu nedenle Topluluk (Birlik) hukukunun ayrılmaz bir 
parçası olduğunu kabul etmekte ve bunları Topluluk (Birlik) hukuku kapsamında yorumlamaya kendisini yetkili 
görmektedir Bkz. Adalet Divanı, 30 Nisan 1978 tarihli karar, Rs. 181/73 (Haegemann), Slg. 1974, 460.
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b. Davanın Maddi Konusu
Türk vatandaşları Veli Tüm 2001 yılında Almanya’dan, Mehmet Darı ise 1998 

yılında Fransa’dan deniz yoluyla yasa dışı şekilde İngiltere’ye gelmelerinin ardından 
1971 tarihli Büyük Britanya Birleşik Krallığı Göç Yasasının 11 (1) maddesi uyarınca 
ülkeye geçici olarak kabul edilmişlerdir. Ancak geçici kabul edilme, onlara bağım-
sız bir şekilde çalışma izninin verildiği anlamına gelmemekteydi. Bu ülkede bulun-
dukları sırada Mehmet Darı, Londra’nın Herne Bay semtinde bir pizzacı dükkânı 
açarken, Mehmet Tüm ise Kuzey Londra’da bir temizlik şirketi kurmuştur. Her ikisi 
de bu işyerlerini işletebilmek için ülkeye yasal giriş için başvurmuşlardır. Fakat Sec-
retary of State, 12 Mayıs 2003 tarihli kararında, 1971 tarihli göç mevzuatının yeri-
ne 1994 yılında getirilen değişiklikleri esas alarak, Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın 
başvurularını reddetmiştir. Bu red kararına karşı açılan iptal davasında High Co-
urt of Justice, 19 Kasım 2003 tarihinde Veli Tüm ve Mehmet Darı’yı haklı bularak 
başvurularının 1973 yılında yürürlükte olan göç kurallarına göre değerlendirilmesi 
gerektiğine karar vermiştir. Mahkeme, kararında Katma Protokolün 41. maddesinin 
1. fıkrasında düzenlenen mevcut durumun kötüleştirilmemesi kuralının bu bağlam-
da uygulanması gerektiğini açıkça hükme bağlamıştır. High Court’un bu kararı, 24 
Mayıs 2004 tarihinde Court of Appeal (İngiltere&Galler) tarafından uygun bulun-
muştur. Secretary of State, 9 Temmuz 2004 tarihinde Court of Appeal’ın kararına 
karşı Lordlar Kamarası nezdinde temyiz talebinde bulunmuştur. Lordlar Kamarası 
bu tartışmalı hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla AT Antlaşmasının 234. mad-
desi (ABİA md. 267) uyarınca görüş istemek üzere Adalet Divanına başvurmuştur. 

c. Önkarar Sorusu
House of Lords’un önkarar sorusu şöyledir:

“Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrası, bir üye devlete Protokolün o üye 
devlette yürürlüğe girdiği günden itibaren ülkesinde bağımsız bir çalışma yapmak 
amacıyla yerleşmek isteyen bir Türk vatandaşına ülkesine giriş koşulları ve usu-
lü bakımından yeni kısıtlamalar getirilmesini yasakladığı yönünde yorumlanabilir 
mi?”

d. Adalet Divanı Önünde Görülen Yargılama 
1) İlgililerin Açıklamaları
İngiliz Hükümeti, KP 41. maddesinin 1. fıkrasının Türk vatandaşlarınca suistimal 

edildiğini belirterek, daha önce iltica başvurusunda bulunmuş veya ülkeye kaçak 
yollardan girmiş kişilere oturum verilmemesi gerektiğini savunmuştu. Çünkü Savaş 
kararı gereğince bir Türk vatandaşı, ancak bir üye devlete usulüne uygun şekilde gir-
miş olması halinde mevcut durumun kötüleştirilmemesi kuralına dayanabilir. Adalet 
Divanı önünde açıklama yapan Hollanda Hükümeti, esasen Birleşik Krallığın görü-
şünü paylaşmıştır. Yine Adalet Divanı Genel Savcısı L.A. Geehoed de, ön karar so-
rusunun olumsuz cevaplandırılmasını önermiştir. Görüşüne göre, KP 41. maddesinin 
1. fıkrasında yer alan yerleşme serbestisi Türk vatandaşlarının üye devletlere giriş ve 
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orada oturma izni alma şartlarını kapsamaz. Dolayısıyla, oturma veya ülkeye giriş 
hakkı ile çalışma hakkının ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu çıkmalıdır.  

Buna karşılık, Veli Tüm ve Mehmet Darı ise bu kişilerin herhangi bir sosyal 
yardım almadan, ticaret yaptıklarını ve hukuksal açıdan oturum ve çalışma hakkına 
sahip olmaları gerektiğini öne sürmüşlerdir. Adalet Divanı önünde açıklama yapan 
Slovak Hükümeti, genel olarak Türk vatandaşlarının görüşlerine katılmıştır. 

2) Adalet Divanının Ön Saptamaları
(i) Türk Vatandaşlarının Usulüne Uygun Şekilde Ev Sahibi Ülkeye Giriş Yap-

mamış Oldukları

Adalet Divanı, ilk önce söz konusu Türk vatandaşlarının Birleşik Krallığın ülke-
sine yasal şekilde girmemiş olduklarının altını çizmiştir.

(ii) Mevcut Durumun Kötüleştirilmemesi Koşulunun Doğrudan Etkisi

Adalet Divanı, KP 41. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen mevcut durumun kö-
tüleştirilmemesi koşulunun Topluluk (Birlik) hukukunda doğrudan etkili olduğunu 
yeniden teyit etmiştir.

(iii) Üye Devlet Mevzuatının Yeni Bir Kısıtlama Niteliğinde Olması

Adalet Divanı, Büyük Britanya Birleşik Krallığı’nın halen uygulanmakta olan 
göç mevzuatının KP 41. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen kötüleştirmeme ko-
şulu anlamında “yeni bir kısıtlama” getirdiğini açıkça ifade etmiştir. Ayrıca, tarafl ar 
arasında bu bağlamda herhangi bir ihtilafın söz konusu olmadığının altı çizilmiştir.  

(iv) Doğrudan Mevcut Durumun Kötüleştirilmemesi Koşulundan Haklar Çık-
maması 

Mevcut durumun kötüleştirilmemesi koşulu, Türk vatandaşlarının bir üye devlete 
yerleşmesini Katma Protokolün orada yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olanlardan 
daha katı kurallara tabi tutulmasını amaçlayan yeni önlemlerin getirilmesini yasak-
lar. Ne var ki bir Türk vatandaşına ne bu koşuldan ne de onu içeren KP 41. madde-
sinden doğrudan bir yerleşme hakkı ve buna bağlı şekilde bir ikamet hakkı çıkmaz. 
Kuşkusuz bu durum ev sahibi üye devletin ülkesine ilk giriş için de geçerlidir. Çünkü 
böyle bir pozitif hak, hâlihazırda geçerli olan Topluluk (Birlik) hukukundan çıkarı-
lamaz, aksine ulusal hukuka tabi olmaya devam eder. Keza Ortaklık Konseyi, akit 
tarafl arın yerleşme serbestisinin mevcut kısıtlamalarını Ortaklık Anlaşmasının 13. 
maddesinin ilkelerine göre etkin bir şekilde kaldırmaları yönünde şimdiye kadar KP 
41. maddesinin 1. fıkrası temelinde henüz hiçbir önlem almamıştır.  

Böylece mevcut durumun kötüleştirilmemesi koşulu, KP 41. maddesinin 1. fık-
rasında yer aldığı gibi, yerine geçtiği ilgili maddi hukuk normunu uygulanamaz hale 
getiren bir maddi kural etkisine sahip değildir, aksine pratik olarak bu üye devlette 



-334-

yerleşme serbestisinden faydalanmak isteyen bir Türk vatandaşının durumunu bir 
üye devlet düzenlemesinin hangi hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini 
zamansal açıdan düzenleyen bir usul kuralı teşkil eder. O halde mevcut durumun 
kötüleştirilmemesi koşulu, üye devletlerin ulusal göç politikalarının düzenlenmesi-
ne ilişkin ilkesel yetkilerini tartışmaya açmaz. Zira bununla bağlanan bir hareketsiz 
kalma yükümlülüğü, bu yolla yabancılar hukukuna ilişkin üye devletlerin egemen 
yetkilerinin özüne dokunulmuş olduğunun kabul edilmesine olanak vermez.

e. Adalet Divanı Kararının Gerekçesi
KP 41. maddesinin 1. fıkrasının mevcut durumun kötüleştirilmemesi koşulu, 

1/80 sayılı OKK 13. maddesinde öngörülen benzer kuraldan farklı olarak, belirli 
özel açıları kuralın koruma alanından istisna tutmak suretiyle uygulanma alanını 
sınırlamaz. Aksine söz konusu kural, üye devletlere mevcut olan koşulların zorlaş-
tırılmasıyla bu serbesti için yeni engeller getirilmesini mutlak şekilde yasaklayarak, 
üye devletler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yerleşme serbestisinin kademeli şe-
kilde kurulmasının uygun koşullarının yaratılmasına yönelir Dolayısıyla bu hüküm, 
Ortaklık Anlaşmasının 13. maddesinin gerekli tamamlanması olarak çıkar, onun çer-
çevesinde yerleşme serbestisinin devlet içi kısıtlamalarının kademeli olarak gideril-
mesinin vazgeçilemez bir önkoşulunu oluşturur. Her ne kadar yerleşme serbestisinin 
kademeli kurulmasının ilk dönemi esnasında mevcut ulusal kısıtlamalar muhafaza 
edilebilse de, bu serbestinin kademeli bir şekilde getirilmesini fazladan engelleyebi-
lecek yeni bir engel getirilmemesine de dikkat edilmesi gerekir. Dolayısıyla mevcut 
durumun kötüleştirilmemesi koşulu, Ortaklık Anlaşması kapsamında yer alan yer-
leşme serbestisinden faydalanmak isteyen Türk vatandaşlarının bir üye devlete ilk 
kabul edilmelerine uygulanacak mevzuat için de geçerlidir.  

Adalet Divanı, Birleşik Krallığın, diğer her aksi yorumun sonunda kandırıcı veya 
istismar edici davranışların desteklenmesine yol açacağı nedeniyle sığınma başvu-
rusunda bulunan, fakat sınırdışı edilen kişilerin KP 41. maddesinin 1. fıkrasında 
düzenlenen mevcut durumun kötüleştirilmemesi kuralına dayanmalarının mümkün 
olmadığına ilişkin destekleyici argümanına şöyle karşılık vererek reddetmiştir: Yer-
leşik içtihada göre hak sahibi kişilerin, bu davranışları kandırma veya istismar etme 
düşüncesiyle yaptıklarında zaten Topluluk (Birlik) hukukuna dayanamayacaklardır. 
Ayrıca ulusal mahkemeler, somut olayda ilgilinin istismar veya kandırmaya yönelik 
davranışlarını objektif koşullar temelinde dikkate alarak, gerektiğinde onlara Top-
luluk (Birlik) hukukunun öne sürülen hükümlerinden çıkan avantajı reddedilebile-
ceklerdir. Fakat Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın somut olayda kandırmaya yönelik 
herhangi bir eylemde bulunduklarına dair ortada bir isnadın bulunmadığı ve ayrıca 
kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı gibi korunması gerekli haklı devlet 
menfaatlerinin de söz konusu olmadığı açıktır. Nitekim, yalnızca Topluluk (Birlik) 
hukukunda öngörülen avantajları istismar edici bir şekilde elde etmek için mevcut 
durumun kötüleştirilmemesi kuralına dayanılmış olduğu somut bir biçimde ortaya 
konulmamıştır. O halde, Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın Birleşik Krallık topraklarına 
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giriş için başvuru yapmadan önce yerleşme serbestisinden faydalanmak amacıyla 
sığınma başvurusu yapmış olmaları ve bu başvurunun bu üye devletin yetkili ma-
kamları tarafından reddedilmiş olmasının içinde istismar ve dolandırıcılık eylemi 
görülemez. Kaldı ki KP 41. maddesinin 1. fıkrası, uygulanma alanını sığınmacı sta-
tüsü verilmeyen Türk vatandaşları karşısında sınırlandırılmasını da içermemektedir. 
Dolayısıyla Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın sığınma başvurularının reddedilmiş ol-
ması, bu hükmün ulusal yargıda görülen davalarda uygulanabilir olup olmadığının 
hükme bağlanması bakımından tamamen önemsizdir. 

f. Önkarar Sorusunun Cevaplandırılması
Adalet Divanı, tüm bu gerekçelerle ön karar sorusunu şöyle cevaplandırmıştır: 

“23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve 19 Aralık 1972 tarih ve 
2760/72/ sayılı AET) Konsey Tüzüğü ile Topluluk adına akdedilen, kabul ve tasdik 
edilen Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrası, Katma Protokolün ilgili üye dev-
lette yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, bu devlette bağımsız bir şekilde çalışmak 
amacıyla yerleşmek isteyen Türk vatandaşlarının bu devletin ülkesine ilk defa kabul 
edilmesine ilişkin maddi ve/veya usulü koşulları ilgilendiren kısıtlamalar da dahil 
olmak üzere, yerleşme serbestisinin kullanılmasına ilişkin yeni kısıtlamaların geti-
rilmesini yasakladığı yönünde yorumlanmalıdır.”

g. Genel Değerlendirme
1) Bağımsız Çalışanların Hukukî Durumu 
Bağımsız çalışanların yerleşme serbestisi ve hizmet edimi sunma serbestisi, işçi-

lerin serbest dolaşımı ile birlikte kişilerin serbest dolaşımının kısımları olarak Ortak-
lığın hukukî temelleri arasındadır. Serbest dolaşıma ilişkin düzenlemelerde, serbest 
dolaşımın Ortaklık Konseyince çıkarılacak kararlarla kademeli şekilde kurulması 
düşüncesi açık biçimde ifadesini bulmaktadır.

Bağımsız çalışanların serbest dolaşım hakları, Ortaklık Anlaşmasının 13 ve 14. 
maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeler, işçilerin serbest dolaşımını düzenleyen 
Ortaklık Anlaşmasının 12. maddesine benzer bir formülasyon ile akit tarafl arın yer-
leşme serbestisine ilişkin mevcut kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Avrupa 
Topluluğunu kuran Roma Antlaşmasının (ABİ Antlaşmasının) ilgili maddelerinden 
esinlenmekte uyuşmuş olduklarını öngörmektedir. Bu hükümler, KP 41. maddesinde 
şöyle somutlaştırılmıştır: Bir yandan akit tarafl arın, aralarında, yerleşme hakkı ve 
hizmetlerin serbest edimine yeni kısıtlamalar koymaktan (kötüleştirme yapmaktan) 
sakınacaklar, diğer yandan da yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest sunumuna iliş-
kin mevcut kısıtlamaları aşamalı olarak kaldıracaklardır.

Akit tarafl ar, her şeyden önce yerleşme serbestisi ve hizmetlerin serbest dola-
şımına ilişkin mevcut durumun geriye götürülmemesiyle yükümlüdür. Burada bir 
standstill kuralından kaynaklanan negatif bir yükümlülük söz konusudur. Bu yü-
kümlülük, Topluluk (Birlik) hukuku kuralı olarak başkaca bir düzenlemeye gerek 
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olmaksızın doğrudan üye devletlerin iç hukuklarında uygulanabilir niteliktedir1342. 
Bu nedenle ilgili Türk vatandaşları, bulundukları ülkenin idarî ve yargı mercileri 
nezdinde bu hükme dayanarak hak talebinde bulunabilirler. Yani, bir norm ihtilafı 
durumunda, ulusal hukuk karşısında Topluluk (Birlik) hukukunun önceliği prensibi 
nedeniyle ulusal hukukun ilgili kuralının uygulanması bertaraf edilir.

Tarafl arının yeni kısıtlamalar koyamayacakları açık olmakla birlikte, mevcut 
kısıtlamaların kaldırılması konusunda doğrudan bir yükümlülükleri yoktur. Bunun 
için ek düzenlemelere ihtiyaç vardır. KP 41. maddesinin 2. fıkrasına göre, mevcut 
kısıtlamaların kaldırılması için Ortaklık Konseyi kararları gereklidir. Ayrıca kısıt-
lamaların kaldırılması yalnızca aşamalı bir şekilde gerçekleşebilir. Katma Protoko-
lün işçilerin serbest dolaşımının kurulmasını öngören 36. maddesinden farklı olarak 
burada bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla yerleşme ve hizmet sunma haklarının 
nihai şekilde ne zaman gerçekleşeceği belirsizdir. Bundan dolayıdır ki, yerleşme 
serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda günümüze kadar bir ilerleme 
sağlanamamıştır.

2) Adalet Divanı Kararının Değerlendirilmesi
Adalet Divanının bu kararı ve önceki kararları, Türkiye karşısında insan hakları 

ve demokratikleşme konularında oldukça hassas davranan, ulusal hukukta yapılan 
köklü ve kapsamlı mevzuat değişikliklerine rağmen, uygulamayı da görmek isteyen 
Avrupa Birliği üye devletlerinin yaklaşımları karşısında tümüyle bir ironik durumu 
gözler önüne sermektedir. Öyle ki, Türkiye’nin olası bir Avrupa Birliği üyeliğinde 
kişilerin serbest dolaşımına ilişkin sürekli deregasyonların (istisnaların) konulma-
sı istenirken ve gündemdeyken, Adalet Divanının içtihatları sayesinde Türk vatan-
daşlarının hakları Avrupa Birliği dahilinde güvence altına alınmış ve bir yandan da 
yeni hakların tanınmasına devam edilmektedir. Böylece Adalet Divanı, yalnızca bir 
mahkeme olarak faaliyette bulunmamakta, aynı zamanda bunun ötesinde bir “bütün-
leştirme faktörü” olarak Avrupa’nın Türkiye karşısındaki yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesini de sağlamaktadır.

Tezcan, Adalet Divanının bu kararının çok abartılmaması gerektiğini, bir kapı 
açılmakla birlikte, ancak nihayetinde bunun bir yargı kararı olduğunu, bir yasal dü-
zenlemenin genelliğini bunda aramanın yersiz olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, 
Ortaklık Konseyinde genel açılımların sağlanamadığı bir konjonktürde bu tür yargı 
kararlarıyla adım adım ilerlemelerin sağlanmasının dahi umut verici olduğunun al-
tını çizmektedir1343. Bu görüşe katılmamak elde değildir. Ancak söz konusu kararın 
öneminin küçümsenmesi de büyük bir yanılgı olur. Zira Adalet Divanının kararı, her 
şeyden Büyük Britanya Birleşik Krallığı’nın Katma Protokolden çıkan söz konusu 
yükümlülüğü yerine getirmeyerek Katma Protokolün 41. maddesinin 1. fıkrasını, 
bununla da Topluluk (Birlik) hukukunu ihlal etmiş olduğunu açıkça ortaya koymak-

1342 Bkz. Adalet Divanı, Savaş kararı, Slg. 2000, I-2927. 
1343 Tezcan, Tüm ve Darı Kararı ya da Yaşasın Standstill Kuralı, 2/10/2007, Erişim: (http://stratejikgundem.
com/yazarlar.php?id=796&type=12, 27.11.2007. 
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tadır. Bu karar, ayrıca benzer durumda bulunan diğer Avrupa Birliği üye devletlerini 
de ilgilendirir. Avrupa Birliği içinde işyeri kurmak isteyen veya mesleki bir faaliyet-
te bulunmak isteyen Türk vatandaşlarının yerleşmelerine artık yeni kısıtlamaların 
getirilmesinin mümkün olamayacağı bir yargı kararıyla bir kez daha açıkça tescil-
lenmektedir. 

Cevaplandırılması önem arz eden iki husus, Adalet Divanının kararından tam 
olarak çıkarılamamaktadır. Birincisi mevcut durumun kötüleştirilmesi koşulunun 
başlangıç noktasının tayini, diğeri ise bu koşulun etki boyutu ile ilgidir. 

Yeni kısıtlamaların getirilmesi yasağının başlangıç noktasını Katma Protokolün 
ilgili üye devlette yürürlüğe giriş tarihi oluşturur. Bunun sonucu olarak üye dev-
letler bakımından farklı tarihler geçerli olabilmektedir. Nitekim Almanya, Fransa, 
Belçika, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İngiltere ve İrlanda 1973’ten, 
Yunanistan 1981’den, Portekiz ve İspanya 1986’den, Finlandiya, Avusturya ve İsveç 
1995’ten, merkezi ve doğu Avrupa ülkeleri 2004’ten ve son olarak Bulgaristan ve 
Romanya 2007’den itibaren bu yasağa uymak zorundadırlar. Ancak bu bağlamda bir 
üye devletin sonradan yerleşme serbestisinin kolaylaştırılmasını sağlayan yeni dü-
zenlemeler getirmiş olması durumunda, bir ihlalin varlığının saptanmasının Katma 
Protokolün yürürlüğe giriş tarihine göre mi, yoksa sonradan getirilen lehteki düzen-
lemenin yürürlüğe giriş tarihine göre mi değerlendirilmesi gerektiği açık değildir. 
Gümrükçü, sonradan ulusal mevzuatta pozitif bir değişiklik yapılmışsa onun dikkate 
alınması zorunluluğunun bulunduğu kanısındadır1344. Fakat Katma Protokolün 41. 
maddesinin 1. fıkrasının lafzından doğrudan bu sonuca gitmek sorunsuz değildir. Bu 
yaklaşım kabul edildiğinde, yabancıların hukukî durumlarının düzenlenmesine iliş-
kin devletlerin egemen yetkilerinin içinin boşaltılması anlamına gelir. Bunun üzerin-
den yerleşme serbestisinin kurulması gerçekleşir ki, yerleşme serbestisinin kademeli 
kurulacağını hükme bağlayan aynı maddenin 2. fıkrasının anlamı ortadan kalkar. 
Maddenin her iki fıkrasının sistematik yorumuyla şu sonuca varılabilir:

- Mevcut durumun kötüleştirilmesinin söz konusu olup olmadığı belirlenmesinde 
Katma Protokolün ilgili devlette geçerli bir şekilde yürürlüğe girdiği anda yürür-
lükte bulunan mevzuat esas alınır.

- Ev sahibi devlet tarafından sonradan getirilen lehteki hükümler koruma kapsamı-
na girmez. Bu hükümlerden geriye bir dönüş, Katma Protokolün 41. maddesinin 
1. fıkrasının ihlali anlamına gelmez. 

Zaten Adalet Divanı da göç politikası bağlamında devletlerin egemen yetkilerini 
tanımıştır. 

Diğer bir sorun ise, mevcut durumun geriye götürülmemesi koşulunun etki bo-
yutu açısından ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu koşul, üye devletlerin iç hukukunda 

1344 Bunun için bkz. 17.10.2007 tarihli “Türklere yapılan tüm kısıtlamalar kalkacak” başlıklı gazete haberine, 
erişim  http://www.postgazetesi.com/c/ho.asp?id=6781, 27.11.2007. 
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Türk vatandaşları için de geçerli olan kurallar konulmasını engellemez. Dolayısıyla 
hak sahibi Türk vatandaşları, İngiltere gibi bazı üye devletlerin ülkelerine vizesiz 
girme imkânına sahip olsalar bile, ev sahibi üye devletin iş yeri kurmaya ve mesle-
ki faaliyete ilişkin mevcut ulusal kuralların gereklerini yerine getirmek zorundadır. 
Fakat, bir üye devlet tarafından iç hukukunda iş yeri kurulmasına veya bağımsız 
çalışmaya ilişkin olarak herkes için geçerli olan yeni zorlaştırıcı kuralların getiril-
mesi, Katma Protokolün 41 (1). maddesinin “mevcut durumu geriye götürülmemesi 
kuralı”yla bağdaşırlılığı açısından tartışmaya açıktır.

6. Soysal ve Savatlı Kararı
a. Davanın Hukukî Temeli
Adalet Divanının işbu kararı, Katma Protokolün 41 (1). maddesinin yorum-

lanmasına ilişkin olarak verilmiştir. Bu kararın temelini oluşturan dava, Almanya 
Berlin-Brandenburg Eyalet Mahkemesi tarafından ATA 234. maddesine (ABİA md. 
267) göre sunulan bir önkarar istemine dayanmaktadır.

b. Davaya Temel Teşkil Eden Maddi Olay
Soysal ve Savatlı, Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları olup, sınıraşan yük 

taşımacılığı yapan bir Türk şirketinde Almanya’da bir Alman şirketi adına kayıtlı 
olan tırların şoförleridir. Almanya Federal Cumhuriyeti, 2000 yılına kadar bu Tü rk 
işçilerine taleplerine istinaden defalarca her biri için Türk plakalı tırların şoförü 
olarak ülkeye giriş ve Almanya’da hizmet sunumu için vize vermiştir. Ne var ki 
Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 2001 ve 2002 yıllarında  sunulan vize baş-
vurularını reddetmiştir. Soysal ve Savatlı, vize başvurularının  reddine karşı Berlin 
İdare Mahkemesinde dava  açarak sınıraşan yük taşımacılığında hizmetler sunan sü-
rücüler olarak Almanya’ya vizesiz gelme haklarının olduğunun tespitini istemişler-
dir. Bunun için, Katma Protokolün 41 (1). maddesinin 1 Ocak 1973’ten sonra kabul 
edilmiş olan 239/2001 sayılı Tüzükte öngörülen vize yükümlülüğü karşısında da 
öncelik gösteren mevcut durumun kötüleştirilmemesi koşuluna dayanmışlardır. Ber-
lin İdare Mahkemesi, 2 Temmuz 2002 tarihli kararıyla açtıkları davaları reddetmiştir. 
Bunun üzerine Soysal ve Savatlı, Berlin-Brandenburg Eya let İdare Mahkemesinde 
istinaf yoluna başvurmuşlardır. Bu Mahkemenin görüşüne göre, kendisinde görülen 
hukukî ihtilafın karara bağlanması Katma Protokolün 41 (1). maddesinin yorumuna 
bağlıdır. Ön karar isteminde bulunan Mahkeme, bununla ilgili olarak, kendisinde 
görülen davanın davacılarının Türkiye’de merkezi olup düzenli olarak Almanya’da 
hizmetler sunan bir teşebbüsün Türk şoförleri olarak istihdam edildiğini bildirmiştir. 
Bu işçiler, Alman mevzuatına göre izin şartına bağlı olan bir işçi taşeronluğu çerçe-
vesindeki faliyetlerini yük taşımacılığında kullandıkları tırların sahibi olan Alman 
şirketi için yapmamışlardır. Çünkü bunlara çalışma talimatları verme hakkı, Alman 
şirketi için faaliyette bulundukları süre esnasında da esas itibariyle istihdam edildik-
leri Türk şirketine aitti.  Öte yandan mahkeme, 21 Ekim 2003 tarihli Adalet Divanı 
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kararından1345 ulusal yargıda görülen davanın davacıları gibi Türk işçilerinin yaptık-
ları iş bakımından Katma Protokolün 41 (1). maddesine dayanabilecekleri çıktığını 
vurgulamıştır. Nihayet,  bu Protokolün yürürlüğe girdiği sırada Almanya’da sınıraşan 
bir yük taşımacılığında faaliyette bulunan böyle işçilerin bu üye devletin ülkesine vi-
zesiz girmelerine müsaade edilmiştir. Nitekim vize yükümlülüğü, ilk defa 1 Temmuz 
1980’de o devletin ulusal hukukuna gir miştir. Ancak, vize yükümlülüğünün ulusal 
yabancılar hukuku veya Topluluk (Birlik) hukuku ile getirilmesinin Katma Protoko-
lün 41 (1). maddesi anlamında yeni bir hizmetlerin serbest dolaşımı kısıtlaması olup 
olmadığı sorusuna ilişkin herhangi bir Adalet Divanı içtihadı hala yoktur.

Gerçi Savaş kararının 69 ve 70. par agrafl arı, Katma Protokolün 41 (1). mad-
desinin genel ülkeye giriş ve ikamet hakkı bakımından da kapsamlı kötüleştirme 
yasağı olarak anlaşılabileceği yorumuna destek çıkmaktadır. Dolayısıyla yalnızca, 
ilgili önlemin yerleşme ve hizmet sunma serbestisi bakımından bir Türk vatanda-
şının durumunun Katma Pr otokolün yürürlüğe girdiği anda geçerli olandan daha 
katı koşullara tabi tutmayı amaçlayıp amaçlamadığı veya sonucunu doğurup doğur-
madığına dayandırılabilir1346. Ancak bu yoruma, bu hükmün üye devletlerin genel 
düzenleme yetkisinin kuvvetlendirilmesi olarak anlaşılamayacağı itirazı yapılabilir. 
Diğer yandan Adalet Divanı, KP 41 (1). maddesinin akit tarafl ara yönelen lafzının 
bu hükümde yer alan mevcut durumun kötüleştirilmemesi koşulunu yalnızca üye 
devletlerin hukuk kuralları için değil, aynı zamanda Toplululuk (Birlik) hukuku ku-
ralları için de geçerli olduğu görüşüne yakın dursa da bu soruya ilişkin olarak henüz 
bir açıklama yapmamıştır.

c. Önkarar Soruları
Bu arka planda Berlin-Brandenburg Eyalet M ahkemesi, yargılamaya ara vererek 

aşağıdaki soruları ön karar için Adalet Divanına sunmuştur:

1. Katma Protokolün 41 (1). maddesi, sınıraşan taşımacılık alanında bir Türk 
şirketi için Almanya’da kayıtlı bir tırda şoför olarak çalışan bir Türk vatan-
daşının, Katma Protokolün yürürlüğe girdiği anda Almanya Federal Cumhu-
riyetine vizesiz girebilirken, İkamet Yasasının § 4 I ve § 6 ve 539/2001 sayılı 
Tüzüğün 1 (1). maddesi gereğince Almanya’ya giriş için bir Şengen vizesinin 
sahibi olmak zorunda olmasının içinde hizmetlerin serbest dolaşımı kısıtla-
masının görülebileceği şeklinde yorumlanabilir mi?

2. Eğer birinci soruya olumlu cevap verilirse, Katma Protokolün 41 (1). madde-
sinin yukarıdaki soruda değinilen Türk vatandaşlarının Almanya’ya giriş için 
herhangi bir vizeye gerek duymadıkları şeklinde yorumlanması gerekir mi?

1345 Adalet Divanı, Abatay ve diğerleri kararı, Rn. 106.
1346 Bu anlamda krş. Adalet Divanı, Abatay ve diğerleri kararı, Rn. 116.
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d. Adalet Divanının Değerlendirmeleri
1) Yetkisine İlişkin Olarak
Adalet Divanı, ön karar sorularını cevaplandırmadan önce bu dava bakımından 

yetkili olup olmadığı hususunu açıklığa kavuşturmuştur. Çünkü Alman Hükümeti, 
önkarar isteminin usulsüz olduğu itirazını yapmıştır. Alman Hükümetinin görüşüne 
göre, yöneltilen sorular AT Antlaşması Üçüncü Kısım Dördüncü Başlığa dayandırı-
lan bir tüzüğün geçerliliğini ilgilendirmekte olduğundan, ATA 68 (1). maddesi an-
lamında iç hukukunun kanun yollarıyla kararlarına itiraz edilebilen bir mahkeme 
tarafından Adalet Divanına başvurulması mümkün değildir. Adalet Divanı bu itiraz ı 
kabul etmemiş, bu soruların açıkça ve münhasıran AET/Türkiye Ortaklık hukuku-
nun yorumlanmasına ve özellikle de Katma Protokolün 41 (1). maddesine ilişkin 
olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla ATA 234. maddesine (ABİA md. 267) göre ge-
çerli bir başvuru söz konusudur1347 ve başvuran mahkemenin ATA 234. maddesinin 
bir istisnasını teşkil eden ATA 68 (1). maddesinde belirtilen mahkemelere dahil ol-
madığı durumu önem arz etmez. Zaten Lizbon Antlaşmasıyla bu sınırlandırma tama-
men ortadan kaldırılmıştır.

2) Ön Karar İstenilen Sorulara İlişkin Olarak
a) Birinci Soru Bakımından
Başvuran mahkeme, birlikte incelenmesi gereken her iki sorusuyla Katma Proto-

kolün 41  (1). maddesinin bu Protokolün yürürlüğe girdiği zamandan itibaren temel 
davanın davacıları gibi Türk vatandaşlarının Türkiye’de yerleşik bir teşebbüs için 
bir üye devlette hizmet sunmak istediklerinde o üye devletin ülkesine girişleri için 
vize şartının getirilmesini yasakladığı şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağını 
sormuştur. Adalet Divanı, öncelikle temel davanın davacılarının Türkiye’de ikamet 
eden, bu devlette yerleşik bir teşebbüste sınıraşan yük taşımacılığı alanında çalışan 
ve Almanya’da kayıtlı tırlarla düzenli olarak bu ülke ile Almanya arasında nakliye 
yapan uzun yol Türk sürücüleri olduklarını hatırlatmaktadır. Bu bağlamda ulusal 
mahkeme, gerek nakliyelerin gerekse sürücülerin nakliye faliyetlerinin tümüyle hu-
kuka uygun olduğunu belirtmiştir. Temel davanınınki gibi bir durumda Katma Pro-
tokolün 41 (1). maddesinin tam kapsamını bulmak için öncelikle hatırlatılmalıdır ki, 
yerleşik içtihada göre bu hüküm doğrudan etkiye sahiptir. Zira açık, belirgin ve ko-
şullara bağlanmamış ve farklı yorumlara sebebiyet vermeyen bir koşul içermektedir. 
Bu koşul, hukuken akit tarafl arın mutlak hareketsizliğini gerektiren bir yükümlülük 
kurar1348. Bunun sonucu olarak bu hükmün geçerli olduğu Türk vatandaşları ulusal 
mahkemeler önünde onun kendilerine verdiği haklara dayanabilirler1349. Böylece, 
ulusal yargıda görülen davanın davacıları gibi uzun yol Türk sürücüleri, Katma Pro-
tokolün 41 (1). maddesine dayanabilirler. Çünkü hizmet sunan çalışanları olmadan 

1347 Krş. Adalet Divanı, 20 Eylül 1990 tarihli Sevince kararı, Rn. 8-11 ve orada değinilen yargı içtihatları.
1348 Krş. Adalet Divanı, Savaş kararı, Rn. 46-54 ve 71, Abatay ve diğerleri kararı, Rn.  58, 59 ve 117 ve Tüm 
ve Darı Kararı, Rn. 46.
1349 Diğerlerin yanı sıra krş. Savaş kararı, Rn. 54 ve Tüm ve Darı kararı, Rn. 46.
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hizmetlerini sunamazlar1350. Nihayet yerleşik içtihada göre, Katma Protokolün 41 
(1). maddesinde yer alan mevcut durumun kötüleştirilmemesi koşulu kendiliğinden 
Türk vatandaşlarına münhasıran Topluluk (Birlik) hukuku temelinde bir yerleşme 
hakkını ve bununla kapsanan bir ikamet hakkını vermeye elverişli değildir ve ne hiz-
metlerin serbest sunumuna ne de bir üye devletin ülkesine girişe ilişkin bir hak ve-
rebilir1351. Ancak böyle bir koşul, genel olarak bir üye devlette bir Türk vatandaşının 
iktisadi serbestilerden yararlanmasının Katma Protokolün o üye devlette yürürlüğe 
girdiği zamanda bunun için geçerli olandan daha katı koşullara bağlanmasını yasak-
lar1352. Bu nedenle Adalet Divanı, Katma Protokolün 41 (1). maddesinin Türkiye’de 
yerleşik bir teşebbüs ve onun Türk vatandaşı olan çalışanları tarafından bu üye dev-
lette hizmet sunulmasını Katma Protokolün bu devlet için yürürlüğe girdiğinde var 
olmayan çalışma izni şartına bağlanmasını yasakladığına karar vermiştir1353. Ayrı-
ca Adalet Divanı, bu hükmün Katma Protokolün yürürlüğe girdiği andan itibaren 
yerleşme serbestisinin kullanılmasına ilişkin yeni kısıtlamalarına karşı geldiğini 
saptamıştır. Yasak kapsamına giren kısıtlamalar, ilgili üye devlette bağımsız şekilde 
kazanç getirici bir işi yapmak için yerleşmek isteyen Türk vatandaşlarının o üye dev-
letin ülkesine kabul edilmesine ilişkin maddi ve/veya usuli koşulları ilgilendirir1354.

b) İkinci Soru Bakımından
Bu yargılamada Türk vatandaşlarına bir üye devletin ülkesine girişlerini veya 

kazanç getirici bir faaliyetin yapılmasını Katma Protokolün yürürlüğe girdiği za-
manda ilgili üye devlette geçerli olanlardan daha katı maddi ve/veya usuli koşullara 
bağlayan ulusal düzenlemelerin Katma Protokolün 41 (1). maddesi anlamında yeni 
kısıtlamalar olarak görülüp görülemeyeceği sorusu söz konusudur. Ulusal yargıda 
görülen davada da bu durum söz konusudur. Zira başvuru kararından çıkmaktadır 
ki, temel davanın davacıları gibi Türk vatandaşları, Katma Protokolün Almanya Fe-
deral Cumhuriyeti için yürürlüğe girdiği sırada (1 Ocak 1973’te) bu amaçla vizesiz 
olarak bu üye devletin ülkesine girmek hakkına sahipti. Alman yabancılar hukuku, 
ilk defa 1 Temmuz 1980’den itibaren bu tür faaliyetleri yerine getirmek isteyen Türk 
vatandaşları da dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşları için vize öngörmekte-
dir. Halihâzırda temel davanın davacıları gibi Türk vatandaşları için Almanya’ya 
girişlerine ilişkin vize yükümlülüğü İkamet Yasasında yer almaktadır. Gerçi İkamet 
Yasasıyla, sadece bir Topluluk (Birlik) ikincil hukuk düzenlemesi (539/2001 sayılı 
Tüzük) yürürlüğe konulmaktadır. Söz konusu Tüzük, ilk mülahaza gerekçesinden 
de çıktığı gibi, özgürlük, güvenlik ve adalet alanında kişilerin serbest dolaşımıy-
la doğrudan bağlantılı olan ve ATA 62. maddesinin temelinde kabul edilmiş olan 
bir önlemdir. Komisyonun duruşmada dikkat çektiği gibi, Şengen vizesi koşulları, 
ulusal İkamet Yasasının § 4 I ve § 6 II’e göre koşullar gibi, Katma Protokolün bu 

1350 Krş. Abatay ve diğerleri kararı, Rn.106 ve 117.
1351 Krş. Savaş kararı, Rn. 62 ve Tüm ve Darı kararı, Rn. 52.
1352 Krş. Savaş kararı, Rn. 69 ve 71, Abatay ve diğerleri kararı, Rn. 66 ve 117 ve Tüm ve Darı kararı, Rn. 49 ve 53.
1353 Abatay ve diğerleri kararı, Rn. 117.
1354 Tüm ve Darı kararı, Rn. 69.
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üye devlette yürürlüğe girdiği sırada temel davanın davacılarının durumundaki Türk 
vatandaşları için geçerli olan koşullar karşısında bazı avantajlar gösterdiği gerçek-
tir. Zira bir Türk vatandaşı yalnızca Almanya’nın ülkesi ile sınırlı bir giriş hakkına 
sahipken, İkamet Yasasının §  II’ye göre verilen bir vize ona 1985 tarihli Şengen 
Anlaşmasına taraf olan tüm devletlerde serbest dolaşımı sağlamaktadır. Bu Anlaş-
ma1355,19 Haziran 1990’da Şengen’de imzalanan bir uygulama anlaşmasıyla1356 so-
mutlaştırılmıştır. Uygulama Anlaşması, iç sınırların ortadan kaldırılmasının denge-
lenmesi olarak tüm anlaşma tarafl arın sınırlarının güvenliğine ilişkin işbirliği önlem-
lerini öngörmektedir. Ne var ki bu faaliyeti Topluluk (Birlik) uyruklularından talep 
edilemeyen bir vizenin verilmesine bağlı kılan bir ulusal düzenleme, temel davanın 
davacıları gibi Türk vatandaşları açısından fi ilen bu serbestinin kullanılmasına halel 
vermeye elverişlidir. Bu, geçerliliği zamansal olarak sınırlı olan böyle bir iznin elde 
edilmesi için harcanan ek ve tekrarlanan idarî çabalar ve mali masrafl ar yüzünden 
çıkar. Bundan başka, vize başvurusu temel davanın olayında olduğu gibi reddedilir-
se, böyle bir düzenleme bu serbestinin kullanılmasını engeller. Buna göre, 1 Ocak 
1973’te mevcut olmayan böyle bir düzenleme, en azından temel davanın davacıları 
gibi Türk vatandaşları tarafından Ortaklık Anlaşmasında güvence altına alınan ik-
tisadi serbestilerin kullanılmasını Katma Protokolün ilgili üye devlette yürürlüğe 
girdiği sırada geçerli olan koşullardan daha katı koşullara tabi tutulması sonucunu 
doğurur. Temel davada söz konusu olduğu gibi bir düzenleme, bu koşullar altında 
Türkiye’de ikamete sahip Türk vatandaşlarının Almanya’da hizmet sunma hakkı 
için Katma Protokolün 41 (1). maddesi anlamında yeni bir kısıtlama teşkil eder. Bu 
sonuç, halihâzırda Almanya’da geçerli olan düzenlemenin yalnızca Topluluk ikincil 
hukukunun bir düzenlemesinin yürürlüğe konulmasını sağladığı hususuyla şüphe-
ye konamaz. Bu bakımdan Topluluk tarafından imzalanan uluslararası anlaşmaların 
Topluluk ikincil hukuk tasarrufl arı karşısında öncelikten yararlandığı bilgisi yeterli-
dir. Bu öncelik, Topluluk ikincil hukuk tasarrufl arının ilgili uluslararası anlaşmaya 
uygun şekilde yorumlanmasını gerekli kılar1357. Bunun ötesinde, başvuran mahkeme 
tarafından Katma Protokolün 41 (1). maddesinde yer alan mevcut durumun kötüleş-
tirilmemesi koşulunun uygulanmasının yasa koyucuya ait düzenleme yetkisini sağ-
lamlaştırılmasına yol açılacağına ilişkin olarak belirtilen itiraz da izlenilemez. Zira 
Türk vatandaşlarına ve Topluluk vatandaşlarına eşit şekilde uygulanan kuralların 
kabul edilmesi, bu koşula aykırı olamaz. Bunun dışında bu tür kurallar Topluluk 
vatandaşları için geçerli olurken, Türk vatandaşları için geçerli olmadığında, Türk 
vatandaşları diğerlerinden daha avantajlı bir konumda olacaktır. Ancak böyle bir 
durum, Katma Protokolün Türkiye Cumhuriyetinin üye devletlerin kendi aralarında 
birbirlerine tanıdıklarından daha avantajlı durumdan yararlanamayacağını öngören 
59. maddesine açıkça aykırıdır.

1355 ABl. 2000, L 239, S. 13.
1356 ABl. 2000, L 239, S. 19.
1357 Krş. 10 Eylül 1996 tarihli karar, Rs. C-61/94 (Komisyon/Almanya), Slg. 1996, I-3989, Rn. 52.
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e. Adalet Divanının Önkararı
Tüm bunlara göre yöneltilen soruya cevap verilmelidir ki, Katma Protokolün 41 

(1 ). maddesi, bir üye devlette Türkiye’de yerleşik bir teşebbüs için hizmet sunmak 
isteyen temel davanın davacıları gibi Türk vatandaşlarından o üye devletin ülkesine 
giriş için vize talep edilmesini, bu Protokolün yürürlüğe girdiği anda böyle bir vize-
nin aranmadığında yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yasakladığı şeklinde yorum-
lanmalıdır.

f. Kararın Önemi
Daha önceki kararlar dizisinin devamı olarak ele alınması gereken kararın, Türk 

vatandaşları ve şirketleri için son derece olumlu etkileri vardır. N itekim bu kararla, 
serbest meslek sahibi Türk vatandaşları ile Türk şirketleri çalışan veya sahiplerinin 
hizmet sunmak amacıyla Avrupa Birliği üye devletlerine vizesiz olarak girebilecek-
leri açıkça teyit edilmektedir. 

 Kararda önemli olan husus, vize konusunun çok ötesinde hizmetlerin serbest do-
laşımını düzenlemiş olmasıdır. Konuya sadece vize konusu olarak bakılırsa Adalet 
Divanının kararını daraltmış ve Türk vatandaşlarının karar sonucunda elde edeceği 
yararlar sınırlanmış olur. Adalet Divanı, Alman hükümetinin sorunu sadece vize ko-
nusu olarak ele alarak ATA 68. madde uyarınca yapmış olduğu itirazı reddetmiştir. 
Yani 68. maddeye göre sadece temyiz mahkemeleri ön karar prosedürü gereğince 
konuyu Adalet Divanına taşıyabilirler. Oysa söz konusu olayda dava Berlin Eyalet 
Mahkemesi tarafından Adalet Divanına yönlendirilmiştir.

 Bu kararın kapsamının daraltılmasına karşı çıkılmalı ve bu içtihat çizgisini de-
rinleştirilerek sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

Öte yandan, bu karardan nelerin çıkartılamayacağının belirtilmesinde de fayda 
vardır. Örneğin bu karar, tüm Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üye devletleri-
ne serbestçe gidebilecekleri anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla her isteyen Türk 
vatandaşının Avrupa ülkelerine vizesiz girebileceğini söylemek mümkün değildir. 
Kararda, KP 41 (1). maddesi uyarınca Türkiye’de kurulu işletmelerde çalışanlardan, 
hizmet sunmak için Avrupa Birliği üye devletlerine girişlerinde vize talep edileme-
yeceği belirtilmektedir. Zira söz konusu fıkra oldukça açık olup “Akit tarafl ar, arala-
rında yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan 
sakınırlar” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla karar, başta işadamları olmak üzere, 
avukat, sporcu, doktor ve akademisyenler ile turizm, öğrenim veya tedavi amacıyla 
Avrupa Birliği üye devletlerine giren kişiler gibi bu hükmün kapsamına giren Türk 
vatandaşlarını da ilgilendirir. Bu noktada hizmet edinim serbestîsini sadece aktif an-
lamda almak (yani sadece hizmet sunmak ya da vermek) son derece kısıtlı bir yak-
laşım olur. Bunun yanı sıra pasif anlamda hizmet sunumunu da (yani verilen hizmet 
sunumundan yararlanmak) kapsama dahil etmek gerekir. Adalet Divanının serbest 
dolaşımına ilişkin içtihatları da aynı yöndedir.
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7. Düşen Davalar
a.Dülger/Bundesanstalt für Arbeit ve Cargo Ray/ Bundesanstalt für 
Arbeit Davaları
Alman Federal Sosyal Mahkemesi, Dülger Trans Uluslararası Taşımacılık Ltd. 

Şirketi ve Alman Federal Çalışma Kurumu arasındaki hukukî ihtilaf1358 ile Cargo 
Ray Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şirketi, Sezgin Ergin ve Vedat Çalış/Alman Fede-
ral Çalışma Kurumu arasındaki ihtilafta1359, 2 Ağustos 2001 ve 19 Aralık 2001 tarihli 
kararlarıyla her iki ihtilaf için Adalet Divanından önkarar istemiştir (Rs. C-427/01 
ve C-48/02).

Fedaral Sosyal Mahkeme, her iki hukukî ihtilaf için şu sorulara ön karar veril-
mesini istemiştir:

- 1/80 sayılı OKK 13. maddesi, bir Topluluk üye devletine 1 Aralık 1980’de ge-
çerli olan ulusal hukukî duruma nispeten, genel olarak Türk işçilerine işgücü 
pazarına giriş için yeni kısıtlamalar öngören ulusal düzenlemelerin getirilmesini 
yasakladığı veya 1/80 sayılı Kararın 13. maddesi gereğince yeni kısıtlamalar ge-
tirilmesi yasağı yalnızca bir işçinin ilk usulüne uygun ikamet veya ilk usulüne 
uygun çalışması anına ilişkin olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?

- 1/80 sayılı OKK 13. maddesi Türkiye’de çalışıp, sınır aşan yük taşımacılığında 
uzun yol şöförü olarak düzenli şekilde bir Topluluk üye devletin düzenli işgücü 
pazarına dahil olmaksızın o üye devletten geçen işçilere de uygulanabilir mi?

- Katma Protokol 41 (1). maddesi, bir Türk işçisinin hizmetlerin serbest dolaşı-
mının Protokole aykırı bir kısıtlamasına dayanabileceği şeklinde yorumlanabilir 
mi?

- Bir Topluluk üye devletinin Katma Protokolün yürürlüğe girdiği andan itibaren 
sınıraşan yük taşımacılığında Türkiye’de merkezi olan bir (Türk) işveren nezdin-
de çalışan Türk sürücülerin o ana kadarki çalışma izni muafi yetlerini kaldırdığın-
da Katma Protokol 41 (1). maddesi anlamında bir hizmetlerin serbest dolaşımı 
kısıtlaması söz konusu olur mu?

Ancak her iki dava, daha sonra Adalet Divanı başkanının 10 ve 12 Şubat 2004 
tarihli kararları ile kayıt defterinden silinmesi neticesinde düşmüştür.

 b. Komisyon/Hollanda Kararı
Komisyon, 16 Şubat 2007 tarihinde Hollanda aleyhine ihlal davası açmıştır (Rs. 

C-92/07). Hollanda’nın AET/Türkiye Ortaklık hukuku kurallarından (özellikle Or-
taklık Anlaşmasının 9. maddesi, Katma Protokol 41 (1). maddesi ve 1/80 sayılı OKK 
10 (1). maddesi ve 13. maddesi) kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini 

1358 ABl. C 156, 29.6.2002.
1359 ABl. C 3, 5.1.2002.
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ileri sürmüştür. Komisyon, Hollanda’nın 1994 yılından beri Türk vatandaşlarından 
oturma izni için talep ettiği harçların Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol ve 1/80 
sayılı OKK’nın mevcut durumun kötüleştirme ve ayrımcılık yasaklarına aykırı ol-
duğunu ileri sürmüştür.

Adalet Divanı, Rs. C-92/07 esas sayılı davada verdiği 29 Nisan 2010 tarihli kara-
rıyla, Komisyonun davasını kabul ederek Hollanda’nın uygulamasının ilgili ortaklık 
kurallarına aykırı olduğunu saptamıştır.

E. Türk Şirketlerinin Serbest Dolaşımına İlişkin Güncel Ulusal 
Mahkeme Kararları
Adalet Divanının Avrupa Birliğinde Türklerin serbest dolaşımı konusunda vermiş 

olduğu kararları ulusal mahkemelerde de yankı bulmaya başlamıştır. Ulusal mahke-
meler, Adalet Divanının içtihatları doğrultusunda hareket etmeye başlamışlardır. Üç 
aylık vizesiz dolaşıma cevaz veren bu kararların diğer olaylar için emsal niteliğin-
de olacağından kuşku yoktur. Ancak çok büyük zafermiş gibi de algılanmamalıdır. 
Zaten Adalet Divanı kararları bu konuda son derece açıktır. Dolayısıyla bu kararlar, 
Adalet Divanı kararlarının doğal bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bun-
larla tam anlamıyla bir serbest dolaşım kurulmadığı gibi, Türk girişimcilerinin kar-
şılaştıkları diğer önemli sorunlar da giderilmemektedir. Yine de bu kararların önemli 
bir gelişme olarak görülüp değinilmesinde yarar vardır.

1. Münih (Almanya) İdare Mahkemesi Kararı
Alman Münih İdare Mahkemesi, “Bir Türk vatandaşı hizmet alma amacıyla özel-

likle de turistik seyahat amacıyla oturma iznine gerek duymadan ve özellikle de vize 
almadan Almanya’ya giriş yapabilir ve üç ay kalabilir.” şeklinde karar vermiştir1360. 
Ancak Mahkeme, akraba ziyaretlerini kararın dışında tutmuştur. Mahkeme, Katma 
Protokolün 41 (1). maddesini kararına gerekçe olarak göstermiştir. Mahkeme ayrıca 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun 25.2.1964 tarih ve 64/221/AET sayılı Yönergeye 
atıfta bulunmuştur.

Mahkeme,  kararında, Katma Protokole göre de hizmet serbestisinin hem aktif 
hem de pasif hizmeti içerdiğini kabul etmiştir. Mahkeme, bu davada ayrıca Avrupa 
Adalet Divanından bir önkarar alınmasına ihtiyaç olmadığını, hukukî durumun çok 
açık olduğunu açıkça belirtmiştir.

Kararın konusunu oluşturan olay şöyle gelişmiştir: Karara gerekçe olan davayı 
Türkiye’de yaşayan Candan Erdoğan açmıştır. Dört Türk vatandaşı 29 Eylül 2009 
tarihinde Amerika’dan Münih bağlantılı uçakla İstanbul’a uçmak istemişti. Ancak 
uçakları Amerika’dan gecikmeli kalktığı için Münih’ten İstanbul’a kalkan Lufthan-
sa havayolları uçağına yetişememişlerdir. Dört Türk vatandaşı ertesi günkü uçakla 
İstanbul’a uçmak için havaalanında otelde gecelemek istemiş, fakat vizeleri olmadı-
ğı gerekçesiyle havaalanından dışarı çıkış izni alamamış ve geceyi Münih havaalanı 
1360 İlgili haber için bkz. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/02/10/mahkemeden_tarihi_karar_cikti
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transit bölümünde geçirmek zorunda kalmışlardır. Dört Türk vatandaşını temsilen 
Candan Erdoğan Almanya’yı dava etmiştir.

2. Haarlem (Hollanda) Mahkemesi Kararı
Benzer bir karar Hollanda’da verilmiştir. Hollanda’da çok heyetli Haarlem Mah-

kemesi, Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz girebileceği ve oturma izni almadan 
en fazla üç ay orada kalabilecekleri yönünde karar vermiştir. Vizesiz Hollanda’ya 
girmek isterken Schiphol Havaalanından geri döndürülen bir Türk iş adamının iki 
yıl önce açtığı davayı görüşen mahkeme, verdiği kararda, Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında 1963’te imzalanan Ankara Anlaşması ve ona istinaden imzalanan 1970 ta-
rihli Katma Protokolün 41. maddesini gerekçe göstermiştir1361.

3. Berlin (Almanya) İdare Mahkemesi Kararı
Almanya’ya vizesiz gelmek isteyen Murat Gül ve Arife Kahraman adlı Türk va-

tandaşların Berlin İdare Mahkemesinde Almanya Dışişleri Bakanlığı aleyhine açtığı 
davalar reddedilmiştir. Davacılar, Avrupa Adalet Divanı’nın “Soysal-Savatlı kara-
rını”, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşmasının 14. maddesini 
ve benzer bir olayda diğer bir Türk vatandaşını haklı bulan Münih Bavyera İdare 
Mahkemesinin 9 Şubat 2011 tarihli kararını gerekçe göstererek, vizesiz dolaşım hak-
larının olduğunun kabulünü talep etmişlerdir.

Mahkeme, kararında, Gül ve Kahraman’ın “çok ağır dezavantajlı durumda kal-
madığını” ifade etmiş, fakat hizmet özgürlüğünün aktif hizmet özgürlüğünün yanı 
sıra pasif hizmet özgürlüğünü de kapsayacağı durumuna önem atfetmemiştir. Daha 
ziyade Mahkeme, Türk vatandaşlarına vizesiz Almanya yolunu açmamak için, “ted-
bir davasıyla önlem alınacak ağır derecede bir zararın bulunmadığı yorumunda” bu-
lunmuştur.  

1361 İlgili haber için bkz. http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1094346&title=haarlem-mahkemesi-
karari-turkler-hollandaya-vizesiz-girebilir
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SONUÇ
Bu çalışmada da ele alındığı gibi, Avrupa Birliği’nin hukuk düzeni diğer unsurla-

rının yanı sıra işleyen bir yargı sistemini de içermektedir. Avrupa Birliği mahkemele-
ri, kurucu Antlaşmaların yorumu ve uygulanmasında hukuka riayeti sağlamaktadır. 
Ortaya çıkan ihtilafl ar halledilmekte ve çatışan menfaatler ise dengelenmektedir. Bu 
görevlerin yerine getirilmesi için değişik dava ve yargılama usulleri öngörülmüştür. 
Son olarak Lizbon Antlaşmasıyla ikincillik ilkesinin ihlali nedeniyle açılan davanın 
özel bir türü getirilmiştir. Fakat bu davanın gelecekteki rolünü şimdiden değerlendir-
mek kolay değildir. Bu sistem, Avrupa Birliği normlarının dolaylı kontrol edilmesi 
imkânıyla tamamlanmaktadır. 

Öte yandan Avrupa Birliği mahkemelerinin yetkisi, kurucu Antlaşmalarda tahdidi 
şekilde sayılan dava ve yargılama türleriyle sınırlıdır. Bu yüzden, Avrupa Birliği’nin 
hukukî koruma sisteminde boşlukların çıkması kaçınılmaz olabilmektedir. Örneğin 
Avrupa Birliği hukukî koruma sisteminde genel “eda” ve “tespit” davalarına yer ve-
rilmiş değildir. Bu boşlukların ulusal yargı yollarına başvurulmak suretiyle gideril-
mesi de mümkün görünmemektedir. Ancak yine de Avrupa Birliği’nde hukuk devleti 
gereklerine uygun bir hukukî koruma mekanizmasının mevcut olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır.

Avrupa Birliği yargısının bireyleri ve dolayısıyla Türk şirketlerini ilgilendiren 
yönü ise genel olarak şöyledir:

Avrupa Birliği yargısının denetimi, yalnızca hukuka uygunluk incelemesiyle sı-
nırlı değildir. Bunun yanında, gerçek ve tüzel kişilerin (bireylerin) Avrupa Birliği 
hukukundan kaynaklanan sübjektif haklarının korunmasına da hizmet eder. Zira bi-
reyler, Adalet Divanının içtihatları gereğince Avrupa Birliği hukuk düzeninin süjesi 
olup bizzat hukukî yollara başvurma hakkına sahiptir. Hukukî gücü olmayan sübjek-
tif hakların düşünülmesinin mümkün olamayacağına göre, bireylere tanınan hakların 
bireysel şekilde korunması gereğiyle iç içe geçmesi gerekir. Bundan dolayı bireyler, 
Avrupa Birliği yargısına doğrudan erişim haklarına sahiptir. 

Avrupa Birliği’nde bireylerin hukukî korunması, Avrupa Birliği yargısı ve üye 
devlet yargısı olmak üzere iki temelde gerçekleşir. Bu çerçevede hukukî koruma 
görevi ilk sırada Avrupa Birliği mahkemelerine ait olmakla birlikte, üye devlet mah-
kemelerine de yönelir. Nitekim ABA 4 (3). maddesi gereğince üye devletlerin yargı 
makamları da Avrupa Birliği hukukunda bireylere tanınan hakların korunmasını gü-
vence altına almak zorundadır. Uluslarüstü ve ulusal yargısal koruma imkânları ara-
sındaki ilişki iş bölümlü ortak bir etkiyle karakterize olmaktadır. Avrupa Birliği’nin 
yargısal koruma sistemi, merkezi ve ademi merkezi yargısal korumanın sistemin 
tutarlılık gereği altında şeffaf ve tamamlayıcı olarak birbiriyle uyumlu hale getiril-
mesi gerektiğinden ulusal yargıya erişime ilişkin Avrupa Birliği direktifl eriyle ta-
mamlanmaktadır.
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Merkezi yargısal korunmada, Avrupa Birliği mahkemeleri nezdinde iptal, hare-
ketsizlik, tazminat veya temyiz davalarını açılabilme imkânı sağlanmaktadır. Birey-
lerin hukukî korunmasının sağlanması için değişik hukukî yol ve usuller sistemi ön-
görülmüştür. Bu sistem, Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve diğer hizmet birimleri 
tasarrufl arının hukuka uygunluğunun kontrol edilmesini güvence altına almaktadır. 
Avrupa Birliği mahkemelerinde görülen yargılamalar kurumsal anlayışla yürür. Ger-
çekten de bireyler, Avrupa Birliği’nin organ, kurum ve hizmet birimlerinin hukuka 
aykırı tasarruf ve hareketsizliklerine itiraz edebilir, onların eylem ve işlemlerinden 
zarar görmeleri durumunda bunun giderilmesini isteyebilir ve nihayet geçici hukukî 
koruma ve kanun yollarından yararlanabilir. Avrupa Birliği mahkemeleri önünde 
gerçekleşen yargılamalarda bireylerin temel hak ve özgürlüklerine ve bazı genel ilke 
ve kurallara uyulması zorunluluğu vardır. Ayrıca yargılama süreciyle ilgili ayrıntılı 
usuli düzenlemeler de öngörülmüştür. 

Ademi merkezi yargısal korumada ise, Avrupa Birliği’nin bir eylem veya işlemi-
nin ya da bunların çerçevesinde yapılan bir ulusal eylem veya işlemin hukuka aykırı 
olduğu ilk önce bir ulusal mahkeme önünde ileri sürülür. Fakat ulusal mahkeme, 
ABİA 267. maddesi gereğince Adalet Divanı nezdinde bir ön karar sürecini başlat-
maya yetkili ve bazı durumlarda yükümlü hale gelmektedir. Ulusal mahkeme, bu 
çerçevede işlevsel Avrupa Birliği mahkemesi olarak görev yapar.

Öte yandan bireyler, üye devletlerin hukuka aykırı eylem ve tasarrufl arına karşı da 
hukukî korunma imkânlarına sahiptir. Bireylere etkili hukukî koruma tanınmasının 
temelinde üye devletlerin ortak anayasa geleneklerinde de yer alan genel bir hukuk 
ilkesi ifadesini bulmaktadır1362. Etkili yargısal denetiminin güvence altına alınması 
için bu ilkenin üye devletler düzeyinde de dikkate alınması gerekir. ABA 19 (1). 
maddesi, üye devletlere Avrupa Birliği hukuku kapsamına giren alanlarda etkili bir 
hukukî korumanın güvence altına alınması için gerekli hukukî yolların oluşturulması 
yükümlülüğünü yüklemiştir. Burada bağlayıcı olmayan bir program hüküm değil, 
aksine Avrupa Birliği’ne sadakat yükümlülüğüyle bağlantılı bir harekete geçme yü-
kümlülüğü söz konusudur. Dolayısıyla üye devletler, bireylere yargısal yolları etkili 
şekilde sağlamakla yükümlüdürler. Bunun ihlali yargısal olarak denetlenebilecektir.

Çalışmanın asıl amacını teşkil eden konuda ise esas itibariyle bir durum tespi-
tiyle yetinilmiştir. Bu tespitte ise, Avrupa Birliği’nde Türk şirketlerinin de yargısal 
koruma yollarına başvurabileceği, bunun önemli hukukî dayanaklarının bulunduğu, 
bu çerçevede Türk şirketlerince açılmış bazı davaların olduğu, ancak bu davaların 
(işçiler ve nakliye şirketlerini ilgilendiren davalar hariç) çok başarılı olmadığı husus-
larına yer verilmiştir. Ayrıca bu davalarda verilen yargı kararlarına da değinilmiştir. 
Elbette bu açıklamalar yeterli değildir. Bu bakımdan daha ayrıntılı ve daha somut in-
celemelere gerek vardır. Çalışmanın özellikle son bölüm temelinde şekillendirilme-
si şüphesiz amaca daha uygun olurdu. Ancak Avrupa Birliği’nde Türk şirketlerinin 

1362 Adalet Divanı, Slg. 1986, 1339 (Les Verts); Slg. 1986, 1651 (Johnston); Slg. 1987, 4097 (Unectef).
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yargısal korunma imkânlarının Avrupa Birliği yargı sistemi hakkında ön açıklamalar 
yapıldıktan sonra ele alınmasının daha kolay ve daha anlaşılır olacağı şüphesizdir. 
Çünkü Türk şirketlerin hukukî korunması, sonuçta Avrupa Birliği yargı sisteminin 
genel ilke, kural ve usullerinin bilinmesine bağlı olacaktır. Dolayısıyla Avrupa Bir-
liği yargı sisteminin öncelikle tüm olarak ele alınması amaca yarar görünmektedir. 
Üstelik Türkiye’de Avrupa Birliği yargısıyla ilgili genel eserler yok denecek kadar 
az olup, bu alanda önemli bir boşluğa yol açmaktadır. Zira Türk öğretisinde, Avrupa 
Birliği mahkemeleri önünde görülen davalar bakımından önemli çalışmalar yapılmış 
olmakla birlikte Avrupa Birliği yargı sisteminin diğer esaslı baskı şekilde ele alınma-
mıştır. Çalışmada bu ihtiyacın da karşılanması amaçlanmıştır.

Avrupa Birliği yargısında sağlanan başarılar sanıldığı kadar büyük değildir. Çün-
kü Türk vatandaşları ve şirketleri için yargısal koruma birçok alanda henüz etkili 
bir şekilde gerçekleştirilmiş değildir. Hiç gerçekleştirilmemiş olduğunu söylemek 
de hatta yanlış olmayacaktır. Örneğin, Türkiye - Avrupa Birliği gümrük birliğinde 
karşılaşılan birçok sorun ve engele karşın, Avrupa Birliği’ne mal ihraç eden veya 
taşıyan Türk şirketleri tarafından Avrupa Birliği veya üye devlet mahkemelerinde 
bu nedenden dolayı açılıp kazanılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. Böyle bir 
dava varsa da dışa karşı önemli bir yansıması bulunmadığından bilinmemektedir. 
Gerçi Türk şirketleri tarafından bazı davalar açılmıştır. Ancak bu davalar, esasen Av-
rupa Birliği’nin kendi hukuk kurallarına (örneğin fi kri ve sınai hakların korunmasına 
ilişkin hukuk kuralları) dayandırılarak açılmış ve genelde de aleyhe sonuçlanmıştır. 

Anlaşılan o ki, Avrupa Birliği mahkemelerinde göçmen Türk vatandaşlarıyla 
ilgili olarak verilen kararlar, üye devletlerde yaşayan vatandaşlarımızın vekilliğini 
üstlenen Avrupalı hukukçuların sayesinde ve onların çabalarıyla gerçekleşmiştir. Av-
rupa Birliği üye devletlerinde yaşayan vatandaşlarımız ve orada merkezi veya şubesi 
bulunan veyahut orada merkezi veya şubesi bulunmamakla birlikte büyük sermaye-
ye sahip olan şirketlerimiz, Avrupa Birliği’nde hukukî yollara başvurma ve hukukî 
destek alma konularında özel bir zorluk yaşamayabilirler. Oysa Türkiye’de faaliyet 
gösteren küçük ve orta ölçekli şirketler, Avrupa Birliği ve üye devlet mahkemeleri 
önünde hukukî korumaya ulaşma konusunda önemli bir sıkıntı yaşamaktadırlar. Yar-
gı uygulaması da bu tezi doğrulamaktadır. Bunun başlıca nedeni, ülkemizde Avrupa 
Birliği hukukuna hâkim olup da ileri seviyede yabancı dil (özellikle İngilizce) bilen 
nitelikli hukukçu sayısının azlığıdır. Şüphesiz bu eksikliğin Avrupalı hukukçularla 
işbirliği yapılması, onlara eşlik edilmesi, gerektiğinde onların kontrol faliyetlerinin 
edilmesi ve Türk şirketlerinin haklarının ihlaline yol açan durumların ilgili yerlere 
doğru şekilde aktarılması hususlarında doğrudan olumsuz sonuçları vardır. Dolayı-
sıyla, bu eksikliğin giderilmesi önemli bir hedef olarak görülmektedir.
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