
YASAL GÖÇ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ 
ENTEGRASYONU 

ı. GİRİŞ 

Avıupa Birliği'nde (AB) özgürlük, ı:,rüvenlik ve adalet alanı yaratılması, Ams
terdam Antlaşması'yla Birliğin amaçları arasında kabul edilmiş, Lizbon Antlaşma
sı 'yla da bu amaç teyit edilmiştir. Söz konusu alanın yaratılması, AB sınırları içeri
sinde bireylere gerçek bir serbest dolaşım imkanı yaratılması fikrine dayanmakta, 
dolayısıyla yalnızca AB vatandaşları bakımından değil, AB üyesi ülkelerden birinin 
vatandaşlığında bulunmayan kişiler yani üçüncü ülke vatandaşları bakımından da 
bir takım sonuçlar do�ıumıaktadır. Sayılarının 19.5 milyona ulaştığı ve toplam Bir
lik nüfusunun %3.9'unu oluşturdukları tahmin edilen I üçüncü ülke vatandaşlarının 
AB içerisindeki durumları, bir yanda işı:,rücüne duyulan ihtiyaç ve yaşlanan ve aza
lan Avrupa nüfusu, diğer yanda yasa dışı göç ve ı:,rüvenlik problemleri sebebiyle 
AB'nin önemli ancak hassas konularından birini teşkil etmektedir. 

Bununla birlikte, AB hukukunda üçüncü ülke vatandaşlarının hukuki statü
sünü kolayca belirlemeye yönelik tek bir düzenlemeden bahsetmek mümkün 
değildir2. Zira, gerek konunun niteliği gereği temel hak ve özgürlükler, serbest 
dolaşım ve göç hukuku gibi farklı açılardan ele alınmaya müsait olması, gerek
se, üye ülkelerin güvenlik gerekçeleriyle söz konusu kişiler bakımından düzen
leme yapı!ması konusunda çok da gönüllü olmamaları, konunun Birlik düzeyin
de ancak belli açılardan hüküm altına alınmasına sebep olmuştur. 

Diğer yandan, bazı üçüncü ülke vatandaşlarının AB vatandaşlarıyla veya 
AB'nde kurulmuş şirketlerle aralarındaki mevcut bağlar ya da tabiiyetinde bu
lundukları devlet ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında mevcut uluslararası an
laşmalar sebebiyle Birlik içerisinde diğer üçüncü ülke vatandaşlarına nazaran 
ayrıcalıklı statüde bulunmaları3, üçüncü ülke vatandaşlarının tabi oldukları hu-

Yrd. Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 

<<http://ec.europa.eu/external_reıations/migration/docs/midtermreview_migration_ en.pdf>>, 
12.04.2009. 

2 Çalışmada "Avrupa Topluluğu" ve "Avrupa Birliği" ifadelerinin kullanımında, bahsedilen dönem
de yürürlükte bulunan yasal durum esas alınmıştır. 

3 
Doktrinde "'dolaylı hak sahibi" veya "ayrıcalıklı" üçüncü ülke vatandaşı olarak anılan bu kişiler, 
Birlik vatandaşlarıyla aralarındaki aile bağlarına dayanarak veya Birlik içerisinde kurulmuş bir 
şirket ile aralarındaki mevcut iş ilişkisi çerçevesinde ya da AT ile tabiiyetinde bulundukları üçün-
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kuki statünün tespitinde farklı kaynaklara başvurma zorunluluğunu doğurmakta 
ve dolayısıyla AB hukukunda üçüncü ülke vatandaşlarına tanınan haklar çok 
parçalı bir durum arz etmektedir4

• 

AB'nde üçüncü ülke vatandaşlarının durumlarının çok farklı açılardan ele 
alınmaya müsait olması gerçeği, bu çalışmanın da belli açılardan sınırlandırıl
ması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu çerçevede, "üçüncü ülke vatandaşı" kav
ramı içerisine dahil olmalarına rağmen vatansızlar, iltica talebinde bulunanlar ve 
mülteciler ile ayrıcalıklı statüde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının durumu 
kapsam dışında bırakılmıştır. Çalışma esas itibariyle, AB 'nde özgürlük, güven
lik ve adalet alanının yaratılmasının unsurlarından biri olan göç politikası çer
çevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının hukuki statüsüne ayrılmıştır. Bununla 
birlikte, AB göç hukuku çerçevesinde söz konusu kişilerin durumu ele alınır
ken, göç politikasının gelişimindeki iki farklı boyuta dikkat çekmek gerekir: Bir 
yanda özellikle Schengen müktesebatı uyarınca gelişen ve üçüncü ülke vatan
daşlarının kısa süreli girişlerinde tabi oldukları koşullar ve serbest dolaşım hak
ları yer alırken, diğer yanda söz konusu kişilerin uzun süreli ikamet amacıyla 
üye ülkelere kabul ve ikamet koşulları ile üye ülkelere entegrasyonlarının sağ
lanması amacıyla alınan önlemler ve diğer üye ülkelerde ikamet koşuları yer 
almakta, konunun söz konusu ikinci boyutu "yasal göç ve entegrasyon" başlığı 
altında değerlendirilmektedir5. Göç politikasının her iki boyutunun ele alınma-

5 

cü ülke arasındaki uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca, AB içerisinde bir takım haklara sa
hip olabilmektedir. ilk durumdaki kişilerin serbest dolaşımına ilişkin hakları, bugün esas itibariyle 
29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/38/EC sayılı Avrupa Birliği Vatandaşları ile Aile Bireylerinin Üye 
Ülkelerde Serbest Dolaşım ve ikametlerine Dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile 
düzenlenmektedir. Bir üye ülkede kurulmuş şirketin, diğer bir üye ülkede iş görmek amacıyla i ş 
çilerini söz konusu ülkeye göndermesi imkanı ve buna bağlı haklar ise 16 Aralık 1996 tarihli ve 
96/71 sayılı Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Çerçevesinde işçilerin Gönderilmesine Dair Direktifle 
hüküm altına alınmıştır. Son grupta ise Topluluğun, Avrupa Ekonomik Alanı, lsviçre, Türkiye, 
Fas, Cezayir ve Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle yaptığı uluslararası anlaşmalar yoluyla söz 
konusu devletlerin vatandaşlarına tanıdığı haklar mevcuttur. AB'nde ayrıcalıklı kabul edilen 
üçüncü ülke vatandaşlarının AB içindeki durumları hakkında bkz. Sergio CARRERA, 'What 
Does Free Movement Mean in Theory and Practice in an Enlarged EU?", European Law 
Jouırnal, Vol. 11, No. 6, Y. 2005, s. 7025 vd.; Piet Jan SLOT ve Mielle BUL TERMAN, 
"Harmonization of Legislation on Migrating EU Citizens and Third Country Nationals: Towards a 
Uniform Evaluation Framework?", Fordham lnternatlonal Law Journal, Vol. 29, Y. 2005-
2006, s. 768- 770; Helen STAPLES, The Legal Status of Thlrd Country Nationals Resldent 
in the European Unlon, Kluwer Law lnternational, The Hague, 1999, s. 3 vd., s. 95 vd.; Martin 
HEDEMANN- ROBINSON, "An Overview of Recent Legal Developments at Community Level in 
Relation to Third Country Nationals Resident within the European Union, with Particular 
Reference to the Case Law of the European Court of Justlce", Common Market Law Revlew, 
Vol. 38, Y. 2001, s. 531 vd. 

Doktrinde yerinde olarak, AB hukukunda üçüncü ülke vatandaşlarına tanınan haklar, "parçalı 
hakllar bütünü (patchwork of rights)" olarak anılmaktadır: Bkz. Catharine BARNARD, The 
Substantlve Law of the EU, Oxford University Press, Oxford, 2007, s. 501; Dimitry 
KOCHENOV, "lus Tractum of Many Faces: European Citizenship and The Difficult Relationship 
Between Status and Rights", Columbia Journal of European Law, Vol. 15, Y. 2009, s. 234. 

AB'nde göç politikasının anılan şekilde iki farklı yönde gelişimi konusunda bkz. Georgia 
PAPAGIANNI, lnstltutlonal and Pollcy Oynamlcs of EU Mlgration Law, Martinus Nijhoff 
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sının böyle bir çalışmanın amacını ve kapsamını aşacağı düşüncesinden hareket
le, çahşmanın konusu, AB'ne çalışma, eğitim, bilimsel araştırma, aile birleşimi 
gibi çeşitli gerekçelerle uzun süreli kalına amacıyla gelen üçüncü ülke vatandaş
larının kabul ve ikamet koşulları ile bir başka üye ülkede kalma hakkı da dahil, 
bu kişilere AB hukukunca tanınan haklara, diğer bir deyişle, AB hukukunda 
yasal göç ve üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonlarına ayrılmış, bu çerçe
vede yasa dışı göç konusu da kapsam dışında bırakılmıştır. 

Aşağıda öncelikle konunun AB düzeyinde günümüze kadar olan gelişimi 
açıklanacak, daha sonra ise yasal göç ve entegrasyon konusunda yürürlükte 
bulunan "2003/86 sayılı Aile Birleşimi Hakkına Dair Direktif', "2004/114 sayı
lı Eğitim, Öğrenci Değişimi, Ücretsiz Staj ya da Gönüllü Hizmet Amacıyla 
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Kabul Koşullarına Dair Direktif", "2005 /71 sayı
lı Bilimsel Araştırma Amacıyla Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Kabulüne İlişkin 
Özel Usulü Düzenleyen Direktif', "2009/50 sayılı Kalifiye İşgücünün AB Üye
si Ülkelerde İstihdamını Sağlamak İçin Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Giriş ve 
İkamet Koşullarını Düzenleyen Direktif' ile "2003/ 109 sayılı Uzun Süreli İka
met Eden Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Statüsüne Dair Direktif' ele alınacaktır. 

11. TARİHSEL GELİŞİM 

A T'nin göç konusunda yetkisinin kabulü, ancak J 999'da yürürlüğe giren 
Amsterdam Antlaşması 'yla mümkün olabilmiştir. Bu tarihe kadar, göç konusu 
öncelikle üye ülke vatandaşlarının diğer üye ülkelerde bulunması çerçevesinde ele 
alınmış, üçüncü ülke vatandaşlarının AB'ndeki serbest dolaşımları konusunda ise 
sadece ayrıcalıklı statüde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin ilerleme 
kaydedilebilmiştir. Bu dönemde herhangi bir ayrıcalığa sahip olmayan göçmenle
rin kabul, serbest dolaşım ve entegrasyonları konusunda üye ülkelerin yetkisi 
kabul edildiğinden, Topluluk düzeyinde bir ortak politika yaratılması gündeme 
gelmemiştir. Bu anlamda, sınırlı da olsa, göç konusunda Topluluğa yetki veren 
Amsterdam Antlaşması bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Nitekim, 
Amsterdam Antlaşmasıyla birlikte yasal göç konusunda Topluluk yetkisinin ka
bulüyk birlikte, bu alanda çalışmalar hız kazanmıştır. Özellikle Taınpere Zirvesi
ni takiben bir yandan yasal göç çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin 
bağlayıcı düzenlemeler kabul edilirken, diğer yandan konu Komisyon tarafından 
hazırlanan tebliğ ve programlarla üye ülkelerin gündemine getirilerek çeşitli plat
fonnlarda tartışılmıştır. Tampere Zirvesinden sonra üçüncü ülke vatandaşlarının 
entegrasyonu konusundaki gelişmeler ise daha çok üye ülkelerin entegrasyon 
politikalarını destekleyici nitelikte olmuştur. Daha önce Kurucu Antlaşmalarda 

Publishers. Leiden- Bostan, 2006, s. XX. AB göç politikasının gelişimi hakkında bkz. Steve 
PEERS ve Nicola ROGERS, "Framework of EC lmmigration and Asylum Law", Steve PEERS 
ve Nicola ROGERS (eds), EU lmmigratlon and Asylum Law, (içinde), Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden- Baston, 2006, s. 1 vd. 
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yer almayan üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu konusunda bir hüküm 
ancak Lizbon Antlaşması değişiklikleri sonucunda kabul edilebilmiştir. 

A. Amsterdam Antlaşması Öncesi Dönemde Yasal Göç ve Entegrasyonun Ele 
Alınış Biçimi 

Amsterdam Antlaşmasına kadar olan dönem, üçüncü ülke vatandaşları ba
kımından, Topluluk yetkisinin dışında bırakılan ve üye ülkeler arasında işbirli
ğinin geliştirilmeye çalışıldığı bir dönem olarak ifade edilebilir6• Roma Antlaş
ması 7, göçe ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer vermemiş, Antlaşmada sadece 
ortak pazar kurulmasına ilişkin amacın gerçekleştirilebilmesi için üye ülkeler 
arasında ekonominin diğer unsurları (yani malların, hizmetlerin ve sermayenin) 
gibi kişilerin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması gerekliliği hük
me bağlanmıştı (m.3 (c)). Antlaşma gerek kişilerin serbest dolaşımı gerekse 
yerleşme serbestine ilişkin düzenlemelerde ekonomik mülahazalardan hareket 
ederek (m.48 vd.), üye ülke vatandaşlarının diğer üye ülkelerde çalışma ve yer
leşme serbestisine ilişkin düzenlemeler getirmişti. Yalnızca hizmetlerin serbest 
dolaşımına ilişkin 59. maddede üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin bir düzenle
me yer almış, anılan hüküm ikinci fıkrasında, Konseyin, Komisyonun önerisi 
üzerine, oybirliğiyle, Antlaşmanın hizmetlere ilişkin 3. Bölümü hükümlerinin 
Toplulukta yerleşmiş bulunan üçüncü ülke vatandaşlarınca sağlanacak hizmetle
ri de kapsar şekilde genişletebileceğini ifade etmişti8• 

l 970'li yılların başı itibariyle ise, bir yanda üye ülkelerde hissedilen göç 
baskıları, diğer yanda üye ülkelerin göçü sınırlandırma istekleri, Topluluk dı
şındaki platformlarda hükümetlerarası işbirliğinin yolunu açmıştır. Bu çerçeve
de 1986 yılında göç konusunda faaliyette bulunulmak üzere üye ülke içişleri 
bakanlarının katılımıyla "Ad Hoc Göç Grubu (Ad- hoc Group lınmigration)" 
kurulmuş, söz konusu Grup içerisinde Komisyona ve Konsey Genel Sekreterli-

6 A(E)T'nda üçüncü ülke vatandaşlarının hukuki statüsü hakkında bkz. House of Lords, Thirteen 
Report, Session 1999-2000,<<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001 /ldselect 
/ldeucom/64/6401.htm», 20.07.2009. AB göç politikasının gelişimi hakkında bkz. Anna 
KICINGER ve Katarzyna SACZUK, "Migration Policy in the European Perspective
Development and Future Trends", Central European Forum for Mlgratlon Research Worklng 
Paper, 1. 1, Y. 2004, s. 9 vd. 

Treaty Establishing the European Economic Community. Antlaşma metni için bkz. «http://eur
lex.europa.eu/en/treaties/index.htm#founding», 20. 07. 2009. 

Diğer yandan, açıkça göç politikasına ilişkin düzenleme getirmemekle birlikte, Antlaşmanın 118. 
mad'desi Komisyonca göç konusunda hazırlanan düzenleme önerilerine yasal dayanak olarak 
kabul edilmiştir. Söz konusu hüküm, Komisyona özellikle istihdam, iş hukuku ve çalışma koşul
ları, temel ve ileri mesleki eğitim, sosyal güvenlik, meslek kazaları ve meslek hastalıklarının ön
lenmesi ve dernek kurma olmak üzere sosyal alanda üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirme 
görevini vermiş, Komisyon ise bu yetkiye dayanarak göç konusunda üçüncü ülkelere ilişkin ola
rak üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda bir karar almıştı. Bu karar, sonradan 
Divan tarafından kısmen geçersiz kılınmıştır. Söz konusu karar için bkz. Commission Decision 
851381/EEC setting up a prior communication and consultation procedure on migration policies 
in relation to non-member countries, OJ L 217/25, 14.8.1985. 
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ğine de temsil imkanı tanınmıştır9
. 1988 yılının Aralık ayında Rodos'ta toplanan 

Zirve'de kişilerin serbest dolaşımı konusunda mevcut çok sayıda grubun varlığı 
dikkate alınarak, söz konusu gruplar arasında koordinasyonun sağlanması ama
cıyla "Serbest Dolaşım Koordinasyon Grubu" kuıulmasına karar verilmiştir10

• 

Avrupa Tek Senedi (ATS) metninde de üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin bir 
düzenleme yer almamıştır. Bununla birlikte, Senede bu kişilerle ilgili iki deklaras
yon eklenmiştir1 1

• İlk olarak, Senedin 13- 19. maddelerine ilişkin deklarasyonda, 
ATS'nin iç pazarın kurulmasına ilişkin hükümlerinin, üye ülkelerin üçüncü ülkeler
den gelen göçü kontrol altına almak amacıyla gerekli önlemleri almalarına engel 
teşkil etmeyeceği ifade edilmiştir. Senede eklenen kişilerin serbest dolaşımına dair 
siyasi deklarasyonda ise, kişilerin serbest dolaşımının geliştirilmesi amacıyla ve 
Topluluğun yetkilerine halel getirmeksizin, üye ülkelerin özellikle üçüncü ülke 
vatandaşlarının giriş, dolaşım ve ikametlerine ilişkin olarak işbirliği yapacakları 
belirtilmişti. Bu anlamda, üçüncü ülke vatandaşlarının o zamanki adıyla AET içeri
sindeki serbest dolaşımdan doğan bir takım haklarının, Topluluk boyutunda değil 
ve fakat hükümetlerarası işbirliği yoluyla ele alınabilecek bir husus olduğu bir kez 
daha kabul edilmiş ve birbirinden farklı bu iki deklarasyonla aslında üye ülkeler 
arasında bir fikir birliğinin olmadığı da gözler önüne serilınişti12

• 

Maastricht Antlaşmasında13 ise, göç politikası ile üçüncü ülke vatandaşlarına 
ilişkin politika üye ülkelerin ortak menfaat alanları içerisinde yer almış, söz konu
su hususlar, Topluluğun yetkisi içerisine dahil edilmekten kaçınılmıştır. Antlaş
ma, üçüıncü ülke vatandaşlarına ilişkin düzenlemeye AB'nin üçüncü sütununu 
oluşturan ve hükümetlerarası niteliği haiz "adalet ve içişlerinde işbirliği" sütunu 
içerisinde yer venniştir14• Antlaşmanın K i  hükmünün 3 .  paragrafında, Birliğin 

9 KICINGER ve SACZUK, 2004, s. 11; PAPAGIANNI, 2006, s. 10. Söz konusu Grup, göçe ilişkin 
önemli dü,enlemelere imza atmış, üye ülkelerde yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşla
rının aile bireylerine ilişkin olarak, 1 Haziran 1993 tarihinde bağlayıcı niteliği haiz bulunmayan 
"Aile Birleşimi Konusunda Ulusal Politikaların Uyumlaştırılması Hakkında ilke Kararı"nı 
(Resolution on the Harmonization of National Policies on Family Reunion) kabul etmiştir. Söz 
konus1u ilke kararı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Elisbeth GUILD ve J. NIESSEN, The 
Developing lmmigration and Asylum Policies of the European Unlon: Adopted 
Conventions, Resolutlons, Recommendations, Decislons and Concluslons, Kluwer Law 
lnternational, The Hague, 1996, s. 251 vd.; Ryszard CHOLEWINSKI, Migrant Workers in 
lnternational Human Rights Law: Thelr Protection in Countrles of Employment, Clarendon 
Press, Oxford, 1997, s. 350; PAPAGIANNI, 2006, 128. 

10 PAPAGIANNI, 2006, s. 10. Söz konusu Grup ve bu dönemde göçe ilişkin hükümetıerarası 
işbirliği amacıyla kurulan diğer Gruplar hakkında bkz. «http://europa.eu/legislation 
summaries/institutional_affairs /treaties/amsterdam_treaty/a11 OOO_en.htm», 28.07.2009. 

1 1  Avrupa Tek  Senedi ve Senede eklenen deklarasyonlar için bkz. Single European Act, OJ L 169/ 
1. 29.6. 1987. 

12 
PAPAGIANNI, 2006, s. 9. 

13 
Maastricht Antlaşması için bkz. O. J. C 191, 19 7. 1992. 

14 
Maastricht Antlaşması'yla üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin olarak AB'ne tanınan yetki hakkın
da bkz. Steve PEERS, Justlce and Home Affairs Law, Oxford University Press. Oxford, 2006, 
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amaçlarının ve özellikle kişilerin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi amacıyla 
üye ülkelerin, göç politikası ile üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin politikayı ortak 
menfaat alanı olarak kabul edecekleri ifade edilmiş, söz konusu politikaların un
surları ise, (a) üçüncü ülke vatandaşlarının üye devlet ülkelerine giriş ve dolaşım 
koşulları; (b) aile birleşimi ve işe giriş dahil olmak Ü7.ere üçüncü ülke vatandaşla
rının üye devlet ülkelerinde ikamet koşulları ve (c) yasadışı göç ile üçüncü ülke 
vatandaşlarının yasa dışı ikamet ve çalışmaları ile mücadele olarak sayılmıştır. 

Antlaşma ayrıca, Kl  hükmünde sayılan alanlarda üye ülkelerin faaliyetleri
ni koordine edebilmeleri amacıyla Konsey içerisinde birbirlerini bilgilendire
ceklerini ve birbirlerine danışacaklarını öngörmüş, Konseye yine aynı alanlarda 
üye ülkeler ya da Komisyonun önerisi üzerine, ortak tutum ve ortak eylemler 
kabul etme ve konvansiyon hazırlama yetkisi tanımıştır (ın.K3)15• 

Ancak AB'nin üçüncü sütununun hükümetlerarası niteliği gereği Konseyde 
kararların oybirliğine tabi olması ve bağlayıcı yasama tasarruflarının yerini üye 
ülkeler arası işbirliğinin alması sebepleriyle, göç ve üçüncü ülke vatandaşları 
bakımından yapılan düzenlemeler, Maastricht öncesi dönemde olduğu gibi, esas 
itibariyle bağlayıcılık niteliğini haiz olmayan Konsey ilke kararları ve tavsiye
lerden öteye gitmemiştir. Bu dönemde üye ülkelere ücretli bir işte çalışmak ya 
da serbest şekilde ekonomik faaliyet yürütmek üzere gelen üçüncü ülke vatan
daşlarının kabulüne sınırlama getirmek amacıyla iki ilke karan kabul edilmiş
tir16. Söz konusu kararlarda üçüncü ülke vatandaşlarının kabulünün ancak sınırlı 
olarak gerçekleşmesi gereği vurgulanmış 17

, istihdama ilişkin kararda iş açığının 
mümkün olduğunca Topluluk vatandaşlan ya da Avrupa Ekonomik Alanı An
laşması'na taraf olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinin vatandaşlarıyla 
doldurulması gerekliliği; serbest çalışanlara ilişkin ilke kararında ise, ancak 

s. 183; PAPAGIANNI, 2006, s. 16  vd.; Andrew EVANS, "Third Country Nationals and the Treaty 
on European Union", European Journal of lnternational Law, Vol. 5, Y. 1994, s. 199 vd. 

15 Maastricht Antlaşması ayrıca. AT Antlaşmasına getirdiği değişiklikle Antlaşmanın 100c hük
münde, hangi üçüncü ülkelerin vatandaşları bakımından üye ülkelere girişte vize gerekeceğinin 
tespitine ilişkin bir düzenlemenin yapılacağı konusunda da Konseye (Komisyon önerisi üzerine 
ve Parlamentoya danışılmak şartıyla) yetki vermiştir. Söz konusu maddeye dayanarak 1999 yı
lında 574/1999 sayılı Konsey Tüzüğü kabul edilmiş, 2001 yılında ise bu Tüzük yerini "539/2001 
sayılı Vatandaşları Dış Sınırlardan Geçişte Vize Bulundurmak Zorunda Olan Üçüncü Ülkeleri ve 
Vatandaşları Bu Zorunluluktan Muaf Olan Üçüncü Ülkeleri Listeleyen Konsey Tüzüğü"ne bırak
mıştır. 2001 tarihli Tüzük için bkz. Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 
Jisting the lhird countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the 
external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, OJ L 81/1 
21.3.2001. 

16 Söz konusu ilke kararları için sırasıyla bkz. Council Resolution of 20 June 1994 on limitalion on 
admission of third country nationals to the territory of the Member States for employment, OJ C 
274/3, 19.9.1996; Council Resolution of 30 November 1994 relating to the limitations on the 
admission of third country nationals to the territory of the Member States for the purpose of 
pursuing activities of self-employed persons, OJ C 274/7, 19.9.1996. 

17 «http://europa.eu/legislation_summaries{Justice_freedom_security/free_movement_of_ 
persons _ asylum _immigration /133068 _ en .htm», 19.5.201 O. 
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gerçekten ev sahibi üye ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak üçüncü ülke va
tandaşının kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir18

• Söz konusu kararlan, 1994 
tarihli üçüncü ülke vatandaşlarının eğitim amacıyla kabulüne ilişkin ilke karan 19 

ve 1996 tarihli üye ülkelerde uzun süreli ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları
nın statüsüne ilişkin ilke karan takip etmiştir2°. Son olarak, 1997 yılında Komis
yon tarafından üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere kabulüne ilişkin genel 
nitelikte bir konvansiyon tasarısı hazırlanmış21

, ancak Amsterdam Antlaşması
nın yürürlüğe girmesiyle birlikte kabul edilememiştir22

• 

8. Amsterdam Antlaşmasıyla Getirilen Değişiklikler 

Amsterdarn Antlaşması, özellikle AB'nin üçüncü sütunu kapsamında yer 
alan bazı konuları birinci sütuna dahil etmesi bakımından oldukça önemlidir. 
Öyle ki, Antlaşma "vizeler, sığınma, göç ve kişilerin serbest dolaşınuna ilişkin 
diğer politikalar" başlığı altında özgürlük, güvenlik ve adalet alanının aşamalı 
olarak yaratılabilmesi amacıyla Topluluk kurumlarına belli konularda düzenleme 
yapma yetkisi tanımıştır. Bu çerçevede Konsey, AT Antlaşmasının 6 1  vd. madde
leri uyarınca dış sınır kontrolleri, iltica, göç, üçüncü ülke vatandaşlarının hakları
nın korunması, özel hukuk alanında adli işbirliği23

, idari işbirliğinin geliştirilmesi 
ve polis ve cezai konularda adli işbirliği gibi alanlarda düzenleme yapma yetkisi
ne sahip olmuş; bir diğer deyimle söz konusu alanlar "Topluluklaştırılmış"tır. 

Bu çerçevede yasal göç konusu AT Antlaşmasının 63. maddesinin 3. parag
rafı ile aynı maddenin 4. paragrafında düzenlenmiştir24. Söz konusu hükümler 

18 <<http://europa.eu/legislation_ summaries/justice _freedom _ security/free _ movement_ of_ 
persons_asylum_immigration /133067 _en.htm», 19.5.2010. 

19 Council Resolution of 30 November 1994 on the admission of third country nationals to the 
territory of member states for study purposes, OJ C 274/10, 19.9.1996. Söz konusu karar ile il
gili olarak bkz. «http://europa.eu/legislation_summaries/other/133069 _ en.htm>>, 19.5.201 O. 

2° Council Resolution of 4 March 1996 on the status of third country nationals residing on a long 
term basis in the territory of the Member States, OJ C 80/2, 18.3.1996. 

21 Konvansiyon tasarısı hakkında bkz. «http://europa.eu/legislation_summaries/other/133047 
_en.htm», 19.5.2010. 

22 Komisyon söz konusu konvansiyon önerisinin giriş kısmında, Amsterdam Antlaşmasının yürür
lüğe girmesiyle birlikte, öneriyi tekrar ele alacağını ifade etmiştir. Daha sonra, bu öneri esas alı
narak 4 direktif tasarısı hazırlanmıştır. Aşağıda bu konuya değinilecektir. 

23 Amsterdam Ant.laşmasının özel hukuk alanında adli işbirliğine ilişkin hükümleri hakkında bkz. Gerrit 
BETLEM ve Ewoud HONDIUS, "European Private Law after the Treaty of Amsterdam", European 
Revlew of Prlvate Law, Vol. 1, Y. 2001, s. 3- 20; Gülüm BAYRAKTAROCLU, "Harmonization of 
Private lnternational Law at Different Levels: Communitarization v. lntemational Harmonization", 
European Journal oflaw Refonn, Vol. 5, No.1-2;  Y. 2003, s. 127- 172; Gülüm BAYRAKTAROCLU 
ÔZÇELIK, "Avrupa Topluluğunun Milletlerarası özel Hukuk Alanında Uluslararası Anlaşma Akdetme 
Yetkisi ve C-01/03 sayılı ve 7 Şubat 2006 tarihli Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Görüşü", Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 2, Y. 2008, s. 22 vd. 

24 Amsterdam Antlaşmasının göç politikasına ilişkin hükümlerinin ayrıntılı incelemesi için bkz. 
PAPAGIANNI, 2006, s. 25 vd.; STAPLES, 1999, s. 129 vd.; Kay HAILBRONNER, "European 
lmmigration and Asylum Law under the Amsterdam Treaty", Common Market Law Revlew, 
Vol. 35, Y. 1998, s. 1047 vd. 



420 lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar 

Konseye, göç politikasının bütünü bakımından genel bir yetki vermemekte, 
ancak anılan hükümlerde sayılan konularda düzenleme yapına yetkisi tanımak
tadır5. Bu çerçevede, Konsey, giriş ve ikamet koşulları ile aile birleşimi amacı 
olanlar da dahil olmak üzere üye devletler tarafından uzun süreli vize ve ikamet 
izinlerinin usulüne ilişkin standartları belirlemeye (m.63 (3) (a)) ve bir üye dev
lette yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının diğer üye devletlerde 
ikametlerine dair hakları ve koşulları tanımlamaya yönelik düzenleme yapabile
cektir (m.63 (4)). Antlaşmanın 63. maddesinde ayrıca, Konseyin söz konusu 
düzenlemeleri yapmasının, üye devletlerin, AT Antlaşması ve uluslararası an
laşma hükümlerine uygun ulusal düzenlemelerini korumasına ya da yeni düzen
lemeler kabul etmesine engel teşkil etmeyeceği de hüküm altına alınmıştır. 

AT Antlaşmasının IV. Başlığı bakımından geçerli olacak yasama usulü, 
aynı başlık altında yer alan 67. maddede düzenlenmiştir26• Anılan hüküm, iV. 
Başlığa ilişkin düzenlemelerin, 5 yıllık geçiş süresince Komisyonun önerisi ya 
da üye devletlerden birinin girişimi üzerine ve Parlamentoya danışılmak suretiy
le, Konsey tarafından oybirliği ile alınacağını düzenlemiştir. Beş yıllık geçiş 
süresinin bitimini takiben ise, Konsey, Komisyon önerisi üzerine harekete geçe
bilecek ve Konsey tarafından Parlamentoya danışılarak oybirliğiyle alınacak bir 
kararla IV. Başlık kapsamındaki alanların tümü ya da bir bölümü bakımından 
Antlaşmanın 251. maddesinde hüküm altına alınan ortak karar usulünün uygu
lanması kabul edilebilecektir. Bununla birlikte, Antlaşmanın 63. maddesinin son 
paragrafı uyarınca Antlaşmanın 63 (3) (a) ve 63 (4) hükümleri bakımından söz 
konusu beş yıllık geçiş süresi uygulanma imkanına sahip değildir. Dolayısıyla 
bu hükümlere dayanılarak yapılacak düzenlemeler, gı.:çiş süresi söz konusu ol
maksızın, Komisyonun önerisi ya da üye devletlerden birinin girişimi üzerine ve 
Parlamentoya danışılmak suretiyle, Konsey tarafından oybirliği ile alınacaktır27• 

25 Burada belirtilmesi gereken bir husus, Antlaşmanın iV. Başlığında zikredilen üçüncü ülke vatan
daşlarının, esas itibariyle "ayrıcalıklı olmayan üçüncü ülke vatandaşları" olduğudur. Bununla bir
likte, söz konusu Başlık hükümlerinin, bir AB vatandaşı ya da AB'nde kurulmuş bir şirket ile ara
sındaki bağ ya da tAbiiyetinde bulunduğu devlet ile AT arasındaki uluslararası anlaşma uyarınca 
ayrıcalıklı statüde bulunan üçüncü ülke vatandaşları bakımından da uygulanması, ancak belli bir 
konuda söz konusu kişilerin durumunu düzenleyen Kurucu Antlaşma ya da uluslararası anlaş
ma !hükmü bulunmaması halinde mümkün olabilmelidir. Diğer yandan, söz konusu Başlık hü
kümlerinin ayrıcalıklı statüde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına, normalde tAbi oldukları Kuru
cu Antlaşma ya da uluslararası anlaşma hükümlerinden daha fazla hak bahşetmesi durumunda 
da yine bu kişilerin de iV. Başlık hükümlerinden faydalanabileceği savunulmaktadır: Bkz. 
STATEWATCH, "The impact of the Amsterdam Treaty on justice and home affairs issues", 
Report tor the Directorate General tor Research, European Parliament, January 2000, 
«http://www.statewatch.org/news/2005/jun/sw-ep-amsterdam-Vol-1.pdf », 1 O. 7. 2010, s. 46. 

26 AT Antlaşmasının 67. maddesi hakkında bkz. HAILBRONNER, 1998, s. 1050 ve 1052 vd.; 
BETLEM ve HONDIUS, 2001, s. 11; BAYRAKTARO�LU, 2003, s. 139 vd. 

27 <<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/ 
a29000_ en. htm», 15.8.2010. Antlaşmanın iV. Başlığı kapsamındaki farklı konularda uygula
nacak yasama usulleri için bkz. m. 67 (3), (4), (5). 
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Söz konusu Başlığına ilişkin olarak Avrupa Topluluklan Adalet Divanı 
(AT AD)'nın ön karar usulü bakımından sahip olduğu yetkiye ilişkin hüküm 68. 
maddede yer altnıştır28

• Anılan hüküm uyarınca, Antlaşmanın 234. maddesinde 
düzenlenen ön karar usulü29

, Antlaşmanın IV. Başlığı bakımından ancak şu şe
kilde uygulanacaktır: Antlaşmanın bu Başlığının yorumunun veya Antlaşmanın 
bu Başlığına dayanılarak kabul edilen Topluluk kurumlarının tasarruflarının 
geçerliği ya da yorumunun, ulusal hukuk uyarınca kararlarına karşı kanun yolla
rı kapalı olan yargı mercilerince görülmekte olan bir davada gündeme gelmesi 
durumunda, söz konusu merci ATAD'a yöneltilecek soruya alınacak cevabın, 
kendi kararı bakımından gerekli olduğunu düşünmesi durumunda, AT AD'a 
başvuru yapabilecektir. Bu çerçevede söz konusu hüküm, Antlaşmanın IV. Baş
lığına ilişkin olarak, 234. maddede düzenlenenden farklı şekilde, sadece kararla
rına karşı kanun yolları kapalı olan yargı mercilerine, ön karar usulü çerçeve
sinde Divan'a başvurma imkanı tanımakta; buna karşın diğer mahkemeler b a 
kımından aynı imkanı öngörmemektedir. Bunun yanı sıra, yine 234. maddeden 
farklı olarak 68. madde, Konsey, Komisyon ve üye ülkelere IV. Başlığın veya 
bu Başlığa dayanarak kabul edilmiş Topluluk tasarruflarının yorumu konusunda 
ATAD'a başvurabilme yetkisi tanımış; ancak Divan'ın söz konusu başvurulara 
ilişkin kararının üye ülke yargı mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş kararlar 
bakımından uygulanmayacağını da hüküm altına almıştır (m.68 (3))3°. 

Antlaşmanın 69. maddesi ise, IV. Başlığın ülkesel uygulama alanına ilişkin 
düzenkme getirmektedir31• Söz konusu hüküm çerçevesinde, IV. Başlık hüküm
leri Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka bakımından Antlaşmaya eklenen 
Protokol hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır. Gerek Birleşik Krallık ve 
İrlanda 'nın Durumuna İlişkin Protokol' de, gerekse Danimarka 'nın Durumuna 
İlişkin Protokol'de söz konusu üye ülkelerin, Antlaşmanın IV. Başlığı çerçeve
sinde Konsey tarafından yapılacak düzenlemelerin kabulüne katılmayacakları; 
iV. Başlık hükümleri, bu Başlık çerçevesinde kabul edilen düzenlemeler veya 
yapılan uluslararası anlaşmalar ya da Divan'ın söz konusu hüküm ya da düzen
lemelerin yorumuna ilişkin kararlarıyla bağlı olmayacakları; ayrıca söz konusu 
hüküm, düzenleme ya da kararların anılan üye ülkelerin yetkilerini, hak ve yü-

28 Antlaşmanın iV. Başlığı bakımından uygulanacak ön karar usulü hakkında bkz. 
HAILBRONNER, 1998, s. 1055; BETLEM ve HONDIUS, 2001, s. 15; BAYRAKTAROGLU, 
2003, 139 vd. 

29 AT Antlaşmasının 234. maddesinde (eski 177. madde) düzenlenen ön karar usulü hakkında 
bkz. Tuğrul ARAT, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 
1989, s. 98 vd. 

30 AT Antlaşmasının 68. maddesinde ayrıca, Divanın, hiçbir koşulda, aynı başlık altında yer alan 
62. maddenin 1. fıkrasına dayanılarak düzenin ya da iç güvenliğin sağlanması konusundaki dü
zenleme ya da kararlar bakımından yetkili olmadığı da ifade edilmiştir (m. 68 (2)). 

31 AT Antlaşmasının 69. maddesi hakkında bkz. BAYRAKTAROGLU, 2003, s. 141; BETLEM/ 
HONDIUS, 2001, s. 17; HAILBRONNER, 1998, s. 1056. 
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kümlülüklerini etkilemeyeceği ve bu ülkelerde uygulanan Topluluk hukukunun 
parçası olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir2

• Bununla birlikte, Birleşik 
Krallık ve İrlanda'ya, Danimarka'dan farklı olarak, IV. Başlığa ilişkin bir dü
zenleme önerisinin Konseye sunulmasını takiben 3 ay içerisinde Konsey baş
kanlığını bilgilendirmek suretiyle, böyle bir önerinin kabulüne ve uygulanması
na katılma ("opt iıı") ya da yine önceden bildirmek suretiyle kabul edilmiş bir 
düzenlemeyi kabul etme imkanı tanınmıştır33

• Ayrıca İrlanda, Protokol hüküm
leriyle bağlı olmak istemediğine ilişkin iradesini Konsey başkanlığına bildirmek 
ve normal Antlaşma hükümleriyle bağlanmak imkanına sahiptir34

• Danimar
ka'nın ise Protokolün belli hükümlerinden ya da bütününden yararlanmak iste
mediğini bildirme imkanı mevcuttur35

• Bu durumda Danimarka, o tarihte yürür
lükte bulunan ilgili tüm düzenlemeleri tam olarak uygulayacaktır. 

C. Amsterdam ve Lizbon Antlaşmaları Arasındaki Dönemdeki Gelişmeler 

Amsterdam Antlaşmasını iki önemli gelişme takip etmiştir. Bunlardan ilki, 
esas itibariyle Amsterdam Antlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce 1998 
yılının sonunda Adalet ve İçişleri Konseyi tarafından kabul edilen Viyana Ey
lem Planı36

, diğeri ise 15-16 Ekim 1999'da gerçekleşen Tampere Zirvesidir37
• 

Viyana Eylem Planı, özgürlük, güvenlik ve adalet alanına ilişkin Amster
dam Antlaşması hükümlerinin en iyi şekilde uygulanmasıyla ilgili öncelikleri ve 
zaman çizelgesini belirlemiş ve AT Antlaşmasının iV. Başlık hükümleri uyarın
ca alınması gereken önlemlere yer vermiştir. Bu çerçevede Eylem Planında, AT 
Antlaşmasının 63 (3) (a) ve 63 (4) hükümlerinde düzenlenen konular bakımın
dan Antlaşma'da her ne kadar beş yıl içerisinde düzenleme yapılması öngörül
memişse de en kısa zamanda bu konulara ilişkin iyileştirmelere ilişkin adımların 
atılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu anlamda, oturma izni bulunan üçüncü 
ülke vatandaşlarına herhangi bir üye ülkede yerleşme imkanı tanınmasının ilgili 
çalışma grubunca kısa zaman içinde ele alınacağı ve sosyal dengeler ve iş piya
sası bakımından sonuçlar da dikkate alınarak, AB vatandaşları ve aile bireyleri 

32 Birleşik Krallık ve lrlanda'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 1 ve 2; Danimarka'nın Durumuna 
ilişkin Protokol, m. 1 ve 2. 

3·3 Birleşik Krallık ve lrlanda'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 3 ve 4. 
34 Birleşik Krallık ve lrlanda'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 8. 
35 Danimarka'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 7. 
36 Council and Commission Action Plan of 3 December 1998 on how best to implement the 

provisions of the Treaty of Amsterdam on the creation of an area of freedom, security and 
justice, <<http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33080_en.htm>>, 28.08.2009. 

37 Tampere Zirvesi Sonuçları için bkz. «http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/ 
pressData /en/ec /00200-r1.en9.htm», 19.07.2009. Tampere Zirvesi ve üçüncü ülke vatandaş
larının durumu hakkında bkz. Friedl WEISS ve Frank WOOLDRIDGE, Free Movement of 
Persons wlthln the European Communlty, Kluwer Law lnternational, The Hague, 2007, s. 
180 vd. 
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gibi üçüncü ülke vatandaşlarının istedikleri üye ülkede çalışma ve ikamet koşul
larının Konseyin yetkili organlarında tartışılabileceği ifade edilmiştir. 

Viyana Eylem Planını takiben, AB'nde özgürlük, güvenlik ve adalet alanının 
tartışıldığı Tampere Zirvesinde ortak iltica ve göç politikasının temel unsurlarından 
biri olarak "Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Adil Muamele" belirlenıniştir38• 

Söz konusu başlık altında, Birliğin, üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden 
üçüncü ülke vatandaşlarına adil muameleyi güvence altına alırken, daha etkin bir 
entegrasyon politikasıyla bu kişilere AB vatandaşlarınınkine yakın haklar tanın
ması gereği ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta ayırım gözetilmemesi ve 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı önlemler geliştirilmesi üzerinde durulmuş
tuı.39. Ayrıca, AB'nde yaşanan ekonomik ve demografik gelişmeler ile menşe 
ülkelerdeki durumlar da dikkate alınarak, üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkele
re giriş ve ikamet şaı1larının uyumlaştırılması ihtiyacı ifade edilmiş, Komisyon 
tarafından hazırlanacak öneriler doğrultusunda, Konsey tarafından hızlı bir şek.il
de düzenleme yapılması gerekliliğinin altı çizilmiştir40

• Diğer yandan, bir üye 
ülkede yasal olarak belli bir süre ikamet eden ve uzun süreli oturma izni bulunan 
kişilere, ikamet hakkı, eğitim hakkı veya işçi olarak ya da serbest şekilde ekono
mik faaliyet yüıütme hakkı ile ayrımcılık yasağına ilişkin prensibin uygulanma
sında mümkün olduğunca AB vatandaşlarınınkine yakın bir takım haklar tanın
ması gerekliliği ve uzun süreli ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına, ikamet 
ettikleri üye ülkenin vatandaşlığının bahşedilmesi amacı ifade edilmiştir41

• 

Taınpere Zirvesinin takiben söz konusu Zirvede kabul edilenler çerçevesin
de, oı1ak bir göç politikasının yaratılması konusunda ilk adım olarak konunun 
Birlik kurumları, üye ülkeler ve sivil toplum tarafından tartışılması amacıyla, 
Kasım 2000'de Komisyon taratindan kabul edilen Tebliğ yayınlanmış, söz ko
nusu Tebliğ'de AB'nin ekonomik ve demografik gelişimi, üye ülkelerin üçüncü 
ülke vatandaşlarını kabul edebilme kapasitesi, göçün menşe ülkeler üzerindeki 
etkisi ve üçüncü ülke vatandaşların adil muameleye dayanan entegrasyon politi
kalarının yaratılması ihtiyacını dikkate alarak göç yönetimi konusunda ortak bir 
bakış açısının tesis edilmesi gereği üzerinde durulmuştur42

• 

Diğer yandan, Tampere Zirvesiyle siyasi gündemin en üstüne taşınan ada
let, özgürlük ve güvenlik alanının gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak, 
Zirvenin hemen akabinde, Komisyon taratindan yasal göç konusunda muhtelif 

38 
Tampere Zirvesi Sonuçları, para. 18 vd. 

39 
Tampere Zirvesi Sonuçları, para. 18, 19. 

40 
Tampere Zirvesi Sonuçları, para. 20. 

41 
Tampere Zirvesi Sonuçları, para. 21. 

42 
Communication from the Commission to the Counc/1 and the European Parliament on a 
Community immigration po/icy, (COM (2000) 757 final). 
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öneriler hazırlanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, Komisyon, Amsterdam Ant
laşması öncesinde hazırladığı ve fakat söz konusu Antlaşmanın yürürlüğe gir
mesiyle birlikte tekrar ele alacağını ifade ettiği 1997 tarihli Kabul Koşullarına 
Dair Konvansiyonu esas alarak, 1999 yılında Aile Birleşimi Hakkına İlişkin 
Direktif taslağını, 2001 yılında Uzun Süreli İkamet Eden Üçüncü Ülke Vatan
daşlarının Statüsüne dair Direktif taslağı ile İşçi ya da Serbest Şekilde Faaliyet 
Gösterme Amacı Olan Kişilerin Kabul Koşullarına İlişkin Direktif taslağını43 ve 
2002 yılında da Eğitim Amacı Olan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Kabul Koşul
larına İlişkin Direktif taslağını sunmuştur. Söz konusu önerileri, 2002 yılında 
sunulan Araştırmacıların Kabul Koşullarına İlişkin Direktif taslağı izlemiştir. 
Ancak öneriler üzerinde uzlaşılması konusundaki problemler sebebiyle, kabul 
edilerek yürürlüğe girmeleri zamana yayılmıştır: "Aile Birleşimi Hak.kına Dair 
Direktif"44 ile "Uzun Süreli İkamet Eden Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Statüsü
ne dair Direktif''45 2003 yılında; "Eğitim, Öğrenci Değişimi, Ücretsiz Staj ya da 
Gönüllü Hizmet Amacıyla Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Kabul Koşullarına 
Dair Direktif'46 2004 yılında ve "Bilimsel Araştırma Amacıyla Üçüncü Ülke 
Vatandaşlarının Kabul Koşullarına Dair Özel Usul Hakkında Direktif'47 2005 
yılında yürürlüğe girebilmiştir48

• Ayrıca, 2002 yılında "Üçüncü Ülke Vatandaş
larının Oturma İzinleri Konusunda Yeknesak Format Kabul Edilmesine İlişkin 
Konsey Tüzüğü" kabul edilmiştir49

• Buna karşın, İşçi ya da Serbest Şekilde Faa
liyet Gösterme Amacı Olan Kişilerin Kabul Koşullarına İlişkin Direktif taslağı 
konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır. 

4- 5 Kasım 2004'te Brüksel'de gerçekleşen Zirve toplantısında kabul edilen 
La Haye Programında ise, 2005- 2010 yılları arasında adalet, özgürlük ve gü-

43 Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country 
nationals for the purpose of paid employment and self-emp/oyed economic activities, 
COM/2001/0386 final, <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
52001PC0386:EN:NOT», 23.05.2010. Söz konusu Direktif önerisinin eleştirisi için bkz. Joanna 
APAP ve Sergio CARRERA, "Towards a Proactive lmmigration Policy for the EU?", Center for 
European Pollcy Studles Worklng Document, No. 198, Y. 2003, s. 26 vd. 

44 Söz konusu Direktif hakkında bkz. aşa. il (A). 
45 Söz konusu Direktif hakkında bkz. aşa. il (E). 
46 Söz konusu Direktif hakkında bkz. aşa. il (B). 
47 Söz konusu Direktif hakkında bkz. aşa. il (C). 
48 

Söz konusu Direktiflere ilişkin eleştiriler hakkında bkz. Anna KOCHAROV, "What intra
Community Mobility for Third- Country Workers", European Law Review, Vol. 33, 1. 6, Y. 2008, 
s. 918 vd.; Bernhard PERCHINIG, "Union Citizenship and the Status of Third Country 
Nationals", lnstltute tor European lntegratlon Research Working Paper, No. 12, s. 9-11. 

49 
Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 /aying down a uniform format for 
residence permits for third-country nationals, OJ L 157, 15.6.2002. Söz konusu Tüzük, 
2008 yılında yürürlüğe giren 380/2008 sayılı Konsey tüzüğüyle değişikliğe uğramıştır. Bkz. 
Council Regulation (EC) No 38012008 of 18 Apri/ 2008 amending Regu/ation (EC) No 
1030/2002 /aying down a uniform format tor residence permits for third-country nationals, 
OJ L 115, 29.4.2008. 
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venlik alanına ilişkin hedefler yer almıştır50. Programda yasal göç ve üçüncü 
ülke vatandaşlarının entegrasyonu ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Yasal göç 
başlığı altında, çalışan göçmenlerin kabul hacminin üye ülkeler taratindan tespi
ti gereken bir husus olduğu belirtildikten sonra, Komisyon, iş piyasasındaki 
göçmen istihdamına ilişkin taleplere en kısa zamanda cevap verilebilmesi için 
2005 yılı itibariyle yasal göç ile ilgili bir politika planı hazırlamaya davet edil
miştir51. Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu konusunda ise, bu kişilerin 
ve yakınlarının AB'ne entegrasyonu amacıyla etkili politikaların geliştirilmesi 
ve söz konusu grupların izolasyonunun önüne geçilmesi üzerinde durulmuş, bu 
kişilere eşit muamelenin sağlanabilmesi için eşit imkanların yaratılması gerekli
liğinin altı çizilmiştir52

• Ayrıca, ulusal entegrasyon politikaları ile bu alandaki 
Birlik çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması ve entegrasyon konusunda 
kapsamlı bir Avrupa Çerçevesine temel teşkil edecek ortak ilkelerin belirlenme
si gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu ilkelerin yaratılmasında entegrasyonun, 
üçüncü ülke vatandaşları ve ev sahibi ülke bakımından iki taraflı ve devamlı bir 
süreç olduğu; en azından ayrımcılığın önlenmesine ilişkin politikayı kapsadığı; 
AB'nin temel değerleri ile temel insan haklarına saygıyı barındırdığı; topluma 
katılabilmek için belli vasıfları gerektirdiği; karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin 
toplumun tüm üyeleri arasında etkileşim ve kültürlerarası diyalogun sağlanma
sına dayandığı ve çalışma ve eğitimi de içerir şekilde muhtelif politika alanlarını 
kapsadığının vurgulanması gerektiği ve söz konusu ilkeler çerçevesinde yaratı
lacak bir çerçevenin, ileriki yıllarda kabul edilecek AB düzenlemelerine temel 
teşkil etmesi kabul edilmiştir. Ayrıca Zirve, üye ülkeleri, Komisyon ve Konseyi 
entegrasyon konusunda deneyim ve bilgi paylaşılması amacıyla bir İnternet 
sitesinin hazırlanmasına destek vermeye çağırmıştır53

• 

La Haye Programıyla Komisyondan hazırlanması talep edilen yasal göç 
konusunda Politika Planı, 2005 yılında yayınlanmıştır54

• Planda, 2006- 2009 

50 
The Hague Programme: strengthening freedom, security and justice in the European Union, 
<<http://ec.europa.eu/Justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf>>, 12.08.2009. 

51 
La Haye Programı, s. 10. 

52 
La Haye Programı, s. 1 O- 11. 

53 
La Haye Programında hedeflenenler çerçevesinde Komisyon, faaliyet planını 2005 yılında, söz 
konusu Programın uygulanmasına ilişkin değerlendirme raporlarını ise 2006, 2007, 2008 yılla
rında yayınlamıştır. Söz konusu plan ve raporlar için sırasıyla bkz. Communication from the 
Commission, lmplementing The Hague Programme: the way forward, 
<<http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=MEM0/06/254&format=HTML&aged=1&1anguage=EN&guiLan
guage=en», 9.5.2009; Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions, 
First Annual Report on Migration and lntegration, COM (2004) 508 final; Second Annual Report 
for Migration, SEC (2006) 892; Communication from the Commission to the Council, the 
European Par/iament, the European Economic and Socia/ Committee and the Committee of the 
Regions, Third Annual Report on Migration and lntegration, COM (2007) 512 final. 

54 Communication from the Commission, "Policy Plan on Legal Migration" , COM(2005) 669 final. 
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yılları arasında izlenecek yol haritası ortaya konmuş, kapsamlı bir AB göç poli
tikasının yaratılması için atılacak adımlar ile yapılması öngörülen düzenlemeler 
yer almıştır. Planda özellikle ekonomik göç konusu ele alınmıştır. Bu çerçeve
de, Komisyon, genel bir çerçeve direktif ile birlikte bazı seçilmiş ekonomik 
göçmen gruplarının kabul şart ve usullerinin düzenleneceği dört farklı direktif 
hazırlanması gerektiğini ifade etmiştir. Bu anlamda, hazırlanacak genel çerçeve 
direktif, hali hazırda herhangi bir üye ülkede yasal olarak çalışmakta olan ve 
fakat henüz uzun süreli ikamete dair statüyü kazanmamış bulunan üçüncü ülke 
vatandaşlarına tanınacak hakları güvence altına alacaktır. Hazırlanacak diğer 
dört direktifin ise, kalifiye işgücünün, mevsimlik işçilerin ve maaşlı stajyerlerin 
kabul ve ikamet koşulları ile kurum içi transfer edilenlerin kabul, geçici kalış ve 
ikametlerine dair usulleri düzenlemesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, Komisyon 
tarafından 2007 yılında iki direktif önerisi sunulmuştur. Bunlardan ilki, Üçüncü 
Ülke Vatandaşlarının Herhangi Bir Üye Ülkede İkamet ve Çalışmalarına İlişkin 
Tek Bir İzin İçin Tek Başvuru Usulü İle Bir Üye Ülkede Yasal Olarak İkamet 
Eden Üçüncü Ülke Vatandaşı İşçilere İlişkin Ortak Hakları Düzenleyen Direktif 
Önerisi55

, diğeri ise, Kalifiye İşgücünün AB Üyesi Ülkelerde İstihdamını Sağ
lamak İçin Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Giriş ve İkamet Koşullarını Düzenle
yen Direktif Önerisidir. Anılan ikinci düzenleme 2009 yılında kabul edilmiştir56

• 

Diğer yandan, Tampere Zirvesini takiben üçüncü ülke vatandaşlarının entegras
yonu konusu farklı bir gelişim izlemiştir. Hatırlanacağı üzere, Tampere Zirvesi sonuç
lannda etkin bir entegrasyon politikasıyla üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden 
üçüncü ülke vatandaşlanna AB vatandaşlarınınkine yakın haklru- tanınması ve eko
nomik, sosyal ve kültürel hayatta aymm gözetilmemesi ile ırkçılık ve yabancı düş
manlığına karşı önlemler alınması üzerinde durulmuş ve yine aynı belgede, bir üye 
ülkede yasal olarak belli bir süre ikamet eden ve uzun süreli oturma izni bulunan 
kişilere, ikamet hakkı, eğitim hakkı veya işçi ya da serbest olarak çalışma hakkı ile 
ayrımcılık yasağına ilişkin prensibin uygulanmasında mümkün olduğunca AB vatan
daşlarınınkine yakın bir takım haklar tanınması gerekliliği ifade edilmişti57

• 

Bu çerçevede, 2000 yılında Konsey tarafından eşit muamele ilkesinin uygu
lanmasına ilişkin biri genel, diğeri özel nitelikte iki direktif ile birlikte bir de ay
rımcılıkla mücadele konusunda faaliyet planı kabul edilmiştir58

• Söz konusu direk-

55 
Proposal of 23 October 2007 for a Council Direclive on a single application procedure for a 
single permit for Non-EU Member Country nationa/s to reside and work in the territory of a 
Member State and on a common set of rights for Non-EU Member Country workers legally 
residing in a Member State, COM (2007) 638. 

56 
Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third
country nationals for the purposes of highly qualified employment, OJ L 155/ 17, 18. 6. 2009. 
Söz konusu Direktifle ilgili olarak aşa. bkz. il (O). 

57 
Tampere Zirvesi Sonuçları, para. 21. 

58 
Tampere Zirvesinin ardından entegrasyon konusunda atılan adımlar hakkında bkz. 
PAPAGIANNI, 2006, s. 176 vd. 
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tit1erden ilki, "Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişiler Arasında Eşit Mua
mele Prensibinin Uygulanması Hakkında Konsey Direktifı"59, diğeri ise "İstihdam 
ve Meslekte Eşit Muameleye lıişkin Genel Çerçeveyi Oluşturan Konsey Direkti
fi"60dir. Ayrıca, Konsey tarafından 2000 yılının Aralık ayında alınan kararla kabul 
edilen ve ırk veya etnik köken, din veya inanç, maluliyet, yaş ve cinsel yönelime 
dayalı nedenlerle doğrudan ya da dolaylı ayrımcılıkla mücadele konusundaki 
tedbirlerin desteklenmesi amacını taşıyan 2001- 2006 tarihleri arasında geçerli 
olacak faaliyet planında ise öncelikle ayrımcılığa ilişkin faktörlerin, ayrımcılıkla 
mücadele konusunda mevcut düzenleme ve uygulamaların incelenerek sivil top
lum örgütleri de dahil olmak üzere ayrımcılığın önlenmesi ve ayrımcılıkla müca
dele konusunda aktif olan taraflar arasındaki iletişimin ve işbirliğinin arttırılması 
ile bildiriler, yayınlar, kampanyalar ve etkinlikler aracılığıyla ayrımcılıkla müca
dele konusunda kamu bilincinin arttırılması gerektiği ifade edilmiştir61 . 

Komisyon tarafından 2003 yılında yayınlanan Göç, Entegrasyon ve İstih
dama İlişkin Tebliğ'de üçüncü ülke vatandaşlarının ekonomik gelişime tam 
anlamıyla katkıda bulunabilmeleri amacıyla sadece iş piyasasına katılımlarının 
değil, aynı zamanda yaşadıkları üye ülkelerin sosyal, kültürel ve sivil hayatına 
da katılmalarının sağlanması gereği vurgulanmıştır. Aynı vurgu, göç politikası
nın kapsamlı olarak ele alındığı l 9- 20 Haziran 2003 'te gerçekleşen Selanik 
Zirve Sonuçlarında da yer almıştır62

• Söz konusu sonuçlarda üye ülkelerde yaşa
yan üçüncü ülke vatandaşları bakımından kapsamlı ve çok yönlü bir entegras
yon politikasının geliştirilmesi gerektiğinin altı çizilmiş, bu anlamda, Konsey 
tarafından kabul edilen Aile Birleşimi Hakkına Dair Direktif ile Uzun Süreli 
İkamet Eden Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Statüsü Hakkındaki Direktifin öne
mine yer verilmiştir. Ayrıca, her ne kadar entegrasyon politikalarının kabulü ve 
uygulanması üye ülkelerin yetkisinde de olsa, söz konusu politikaların AB tara
fından, üye ülkelerin yasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi çeşitliliğinin 
dikkate alınarak kabul edilecek bir çerçeve içerisinde geliştirilmesi gerektiği ve 
böyle bir çerçevenin geliştirilmesi için bir takım ortak prensiplerin oluşturulma
sı gerektiği ifade edilıniştir63

• Diğer yandan, üye ülkelerin entegrasyona ilişkin 
tecrübelerinin ve entegrasyon konusundaki bilginin paylaşılabilmesi için enteg
rasyon konusunda ulusal irtibat noktalarının oluşturulmasına dikkat çekilmiştir. 

59 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment 
between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180, 19/07/2000. 

6° Council Directive 2000178/EC of 27 November 2000 estab/ishing a general framework for equal 
treatment in employment and occupation, OJ L 303/16, 2. 12. 2000. 

61 
Council Decision of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat 
discrimination (2001 to 2006). OJ L 303/23, 2.12.2000. 

62 Söz konusu sonuçlar için bkz. Presidency Conclusions, Thessaloniki European Council, 19 and 
20 June 2003, «http://extranjeros.mtin.es/es/UnionEuropea/ConclusionesConsejosEuropeos/ 
documentos/ Conclusiones 76279_eng.pdf», 11 .07. 2009. 

63 Selanik Zirve Sonuçları, para. 31. 
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Üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere entegrasyonları bakımından en 
önemli toplantılardan biri kuşkusuz 19 Kasım 2004 'te gerçekleşen Adalet ve İçiş
leri Bakanları Konseyi toplantısıdır. Söz konusu toplantıda la Haye Programına 
ve Selanik Zirve sonuçlarına atıf yapılarak göçmen entegrasyonuna ilişkin temel 
prensip[er üzerinde anlaşmaya varılmıştır64

• Hatırlanacağı üzere, La Haye Prog
ramında da entegrasyon konusunda bir takım prensiplere yer verilmişti. Adalet ve 
İçişleri Bakanları Konseyince üzerinde anlaşmaya varılan ortak ilkeler ise, temci
de La Haye Programında kabul edilen prensiplere dayanmakta ancak söz konusu 
prensiplerin biraz daha genişletilmiş hali olarak oıtaya çıkmakta<lır65

• Söz konusu 
ilkeler, üye ülkeler tarafından entegrasyon politikaları oluşturulurken dikkate 
alınabilecek bağlayıcı niteliği haiz olmayan yol gösterici nitelikte ilkeler olup, 
entegrasyon politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında Birlik kurumları, 
ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki merciler arasında ne şekilde etkileşim sağla
nabileceğine ilişkin temel teşkil etmesi ve Konseye zaman içerisinde, ulusal ve 
yerel düzeydeki entegrasyon politikalarına ilişkin çabaları destekleyici şekilde AB 
politikaları konusunda karar vermesi için yardımcı olmak amacını taşımaktadır. 
Söz konusu ilkeler ile entegrasyonun, dinamik ve göçmenler ile üye ülke vatan
daşlarının karşılıklı anlayışına dayanan iki taraflı bir süreç olduğu; Al3 'nin temel 
değerlerine saygıyı barındırdığı; entegrasyon sürecinde istihdamın, göçmenlerin 
ev sahibi topluma katılımı ve katkısı bakımından kilit bir rol oynadığı; başarılı bir 
entegrasyon için, göçmenlerin ev sahibi toplumunun dili, tarihi ve kurumlarına 
ilişkin temel bilgileri edinmelerinin desteklenmesi gerektiği; göçmenlerin ve aile 
bireylerinin eğitimlerinin onların ev sahibi topluma daha aktif katılmaları bakı
mından önemli olduğu; göçmenlerin, vatandaşlarla eşit ve ayrımcı olmayan bir 
şekilde kurumlara, kamusal ve özel mallara ve hizmetlere erişimlerinin daha iyi 
bir entegrasyonun temelini oluşturduğu; ortak forumlar, kültürlerarası diyalog, 
göçmenler ve göçmen kültürler hakkında eğitimler aracılığıyla göçmenler ve üye 
ülke vatandaşları arasında sıkı etkileşimin geliştirilmesi gerektiği; farklı kültürle
rin ve dini uygulamaların korunması gerektiği; göçmenlerin demokratik süreçlere 
ve entegrasyon politika ve düzenlemelerine katılımının özellikle yerel düzeyde 
entegrasyonu destekleyeceği; ilgili politika alanları ile hüküınetin ve kamu hiz
metlerinin her kademesi bakımından entegrasyon politikaları ve düzenlemelerinin 
dikkate alınmasının önemi; hedeflerin, göstergelerin ve değerlendirme mekaniz
malarımn açık şekilde belirlenmesinin, politikaların düzenlenmesi, entegrasyonda 
gerçekleşen gelişimin değerlendirilmesi ve bilginin daha etkili paylaşımı bakı
mından önemli olduğu tespit edilmiştir. 

64 19 Kasım 2004'te gerçekleşen Adalet ve içişleri Bakanları Konsey Toplantısında alınan kararlar 
için bkz. 2618th Council Meeting, Justice and Home Affairs, 19 November 2004, 
«http://www.consilium.europa.eu /ueDocs /cms _ Data/docs/pressData/en/jha/827 45 .pdf> >. 
1 1 .07. 2009. 

65 Söz konusu ortak ilkeler için bkz. <<http://www.consilium.europa.eu/ueOocs/cms_Data/ 
docs/pressData /en/jha/82745.pdf», 1 1 .07. 2009. 
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Konsey tarafından belirlenen söz konusu ilkeler çerçevesinde ulusal düzey
de ve Birlik düzeyinde yapılması gerekenler Komisyon tarafından 2005 yılında 
yayınlanan "Ehtegrasyon Konusunda Ortak Gündem: Avrupa Birliği'ndeki 
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu İçin Çerçeve" başlıklı belgede ele 
alınmmştır66

• Komisyon, entegrasyon konusunda kapsamlı bir Avrupa Çerçevesi
nin yaratılabilmesi için, Ortak Temel İlkelerin uygulanmasına yönelik bir takım 
önlemlerin alınmasını önermektedir. Birlik düzeyinde alınması öngörülen ön
lemler, entegrasyon konusunda ulusal iletişim noktalarının tespit edilmesi, bir el 
kitabının ve İnternet sitesinin hazırlanması, Avrupa Entegrasyon Foıumunun 
yaratılması ile göç ve entegrasyon konusunda yıllık raporların sunulmasını kap
samakta, üye ülkeler ise entegrasyona ilişkin kapsamlı ulusal politikalar kabul 
etmek konusunda teşvik edilmektedir. Keza, yukarıda anılan 2005 tarihli Politi
ka Planında da Komisyon, entegrasyonu ele aldığı paragrafta, yeni gelen göç
men !erin bilgilendirilmeleri, dil eğitimleri ve oryantasyonlarının sağlanması 
amacıyla entegrasyon programlarının kabul edilmesini ve söz konusu projelerin 
malı olarak desteklenmesi için 2007- 2013 yılları arasında geçerli olacak şekilde 
bir Avrupa Fonunun yaratılmasını önermiştir67

• 

Nitekim, entegrasyon konusunda üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe pay
laşımının sağlanmasına ilişkin olarak, 2003 yılında Komisyon tarafından koor
dine edilen ve entegrasyon politikasından sorumlu uzmanlardan oluşan "enteg
rasyon konusunda ulusal bağlantı noktaları ağı" (network of national contact 
points on iııtegration) oluşturulmuştur. Yine aynı amaçla, "Entegrasyon Konu
sunda El Kitabı", ilk kez 2004 yılında yayınlanmıştır68

• 2009 yılı itibariyle, en
tegrasyon konusunda bir web sitesi hazırlarunış69 ve yine entegrasyon konusun
da sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren "Avrupa Entegrasyon Forumu"70 

oluşturulmuştur. 

Entegras·yonun finansal açıdan desteklenmesi amacıyla ise, Komisyon tara
fından 2003 yılında entegrasyon konusunda pilot projeleri desteklemek ve özel
likle göçmenlerin eğitimine destek vermek amacıyla üç yıllık INTI programı 
kabul edilmiş ve söz konusu program çerçevesinde 4 milyon avroluk bir fon 

66 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social committee and the Committee of the Regions, "A  Common Agenda for 
lntegration - Framework for the lntegralion of Third-Country Nationaıs in !he European Union", 
COM (2005) 0389 final. 

67 Bkz. Communication from the Commission, "Policy Plan on Legal Migration" , COM(2005) 669 
final, s. 9- 10. 

68 El kitabının 2. Baskısı 2007 yılında, 3. Baskısı ise Nisan 2010'da yayınlanmıştır. Kitabın 3. 
Baskısı için bkz. «htıp://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/lmages/items/docl_ 12892_ 168517401. 
pdf», 20.06. 2010. 

69 Bkz. «www.lntegration.eu», 20.06.2010. 
70 Avrupa entegrasyon forumu hakkında bkz. «http://ec.europa.eu/justice_home/news 

/information_dossiers/european_lntegration_forum_2008 /index_en.htm», 20.06. 2010. 
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sağlanmıştır. 2007 yılında alınan bir Konsey kararıyla, INTI programı, 2007-
201 3  yılları arasında geçerli olacak 825 milyon Avroluk bir bütçeye sahip "Av
rupa Entegrasyon Fonu"na dönüştürülmüştür71• Söz konusu fon ile, Konsey 
tarafından tespit edilen entegrasyon konusundaki ortak ilkeler dikkate alınarak 
hazırlanacak ulusal entegrasyon stratejilerinin ve faaliyet planlarının geliştiril
mesinin, ulusal entegrasyon politikalarının koordinasyonunun ve entegrasyon 
konusunda tecrübe ve bilgi alış- verişinin desteklenmesi amaçlanmıştır. 

Entegrasyon konusu üye ülkelerin entegrasyondan sorumlu bakanlarının 
katılımı ile gerçekleşen çeşitli toplantılarda da ele alınmıştır. Söz konusu toplan
tılar, ortak temel ilkelerin tartışılması amacıyla 2004 yılında Groniııgeıı'de baş
lamış, 2005 yılında "Entegrasyon Konusunda Ortak Gündem: AB'ndeki Üçün
cü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu için çerçeve" başlıklı tebliğde Komisyon 
tarafından söz konusu toplantıların, Komisyonla işbirliği içerisinde yılda bir kez 
yapılarak entegrasyon konusunun ve geleceğe yönelik önerilerin tartışılması 
önerilmişti. Bu çerçevede söz konusu toplantılar, Mayıs 2007'de Potsdam'da, 
Kasım 2008'de Vichy'de ve Nisan 2010'da Zaragoza'da gerçekleşmiştir72

• 

Yasal göç ve entegrasyona ilişkin olarak Eylül 2008'de Brüksel Zirvesinde ka
bul edilen Göç ve İltica Paktı'nın da belirtilmesi gerekir. Söz konusu anlaşma ile 
liderler, göç ve iltica konusunda 5 konuda taahhütte bulunmuştur. Bu konulardan 
ilki yasal göçün, üye ülkelerin öncelikleri, ihtiyaçları ve kabul kapasitelerinin dikka
te alınarak organize edilmesi ve entegrasyonun teşvikidir. Bu çerçevede Zirve, üye 
ülkelerdeki işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alarak, konuyla ilgili Topluluk 
mevzuatı çerçevesinde üye ülkeleri ve Komisyonu işgücü göçüne ilişkin politikaları 
uygulamaya davet etmiş; AB'nin kalifiye işgücü bakımından çekicinin arttırılması 
ve öğrencilerin ve araştırmacıların kabulüne ve serbest dolaşımlarına ilişkin yeni 
düzenlemelerin yapılması; aile göçünün daha etkili şekilde düzenlenmesi; göç ko
nusunda karşılıklı bilgilerin mevcut araçların geliştirilerek güçlendirilmesi, yasal 
göçün şartlarına ilişkin bilgilerin, özellikle bu konuya ilişkin yeni düzenlemelerin 
kabul edilerek geliştirilmesi gerektiğine değinilmiş; üye ülkeler, Konsey tarafından 
belirlenen ortak ilkeler çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu 
konusunda özellikle ayrımcı olmayan uygulamalar çerçevesinde yeni politikalar 
kabul etmeye davet edilmiş ve kabul ve entegrasyona ilişkin en iyi uygulamalar 
konusunda bilgi alış- verişi teşvik edilmiştir73

. 

71 
Söz konusu karar için bkz. Council Decision of 25 June 2007 establishing the European Fund 
for the lntegration of third-country nationals for the period 2007 to 2013 as part of the General 
programme Solidarity and Management of Migration Flows, «http://eur-lex.europa.eu/ 
smartapi/cgi/sga_doc?smartapllcelexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Decision& 
an_doc=2007&nu_doc=435», 20.06. 2010. 

72 «http://ec.europa.eu/ewsi/en/about_us.cfm», 20.06. 201 O. 
73 Göç ve iltica Konusunda Avrupa Paktı, Adalet ve içişleri Konseyinin 3 Haziran 2010'da gerçek

leşen toplantısında ele alınmış ve Paktın kabulünden sonra atılan adımlar değerlendirilmiştir. 
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D. Lizbon Antlaşmasıyla Getirilen Değişiklikler 

Lizbon Antlaşmasıyla74 birlikte paylaşımlı yetki alanı içerisine dahil konu
lardan sayılan özgürlük, güvenlik ve adalet alanına ilişkin ayrıntılı düzenleme
ler, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın {ABİHA) V. Başlığı 
altında75

, 67 vd. maddelerde yer almaktadır76
• Söz konusu Başlık altında, sınır 

kontrolleri, iltica ve göç politikaları (2. Bölüm); özel hukukta adli işbirliği (3. 
Bölüm); cezai konularda adli işbirliği (4. Bölüm) ve polis işbirliğine (5. Bölüm) 
ilişkin düzenlemeler mevcuttur77

• 

Göç politikasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 79. maddede AB'nin, göç 
akışının etkili yönetimini, üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke 
vatandaşlarına adil muamelenin sağlanmasını ve yasadışı göç ile insan ticareti
nin engellenmesini amaçlayan ortak bir göç politikası geliştireceği ifade edil
miştir (m.79 ( 1 ))78. Bu çerçevede, Parlamento ve Konseye, yasal göçe ilişkin 
olarak, olağan yasama usulü uyarınca üye ülkelere giriş ve ikamet koşulları ile 
üye ülkelerce aile birleşimi amacı olanlar da dahil olmak üzere uzun süreli vize 

Söz konusu Konsey toplantısı sonuçları için bkz. Council conclusions on the follow-up of the 
European Pact on lmmigration and Asylum, Council conc/usions on the follow-up of the 
European Pact on lmmigration and Asylum, 3018th Justlce and Home Affairs Council meeting, 
Luxembourg, 3 June 2010, «http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs 
/pressdata/en/jha/114881 .pdf», 20.06. 2010. 

74 Kurucu Antlaşmaların Lizbon Antlaşması ile konsolide edilmiş metinleri için bkz. Consolidated 
versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 
Union, OJ C 2010 83/01. 

75 Lizbon değişiklikleri sonrasında ABIHA'nın V. Başlığının kapsamına giren üçüncü ülke vatan
daşlarının tayini konusunda, kanaatimizce Lizbon öncesi dönemde AT Antlaşmasının iV. Başlığı 
bakımından söylenenler geçerl iğini korumaktadır: Bkz. yuk. dn. 25. ABIHA'nın V. Başlık hüküm
lerinin Türk vatandaşları bakımından uygulanması hakkında bkz. Kees GROENENDIJK ve 
Elispeth GUILD, Vlsa Pollcy of Member States and the EU Towards Turklsh Natlonals After 
Soysal, Economic Development Foundation Publications, lstanbul, 2010, s. 12. 

76 Nice Antlaşması, üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin Antlaşma hükümleri bakımından bir değişik
lik getirmemiştir. Antlaşmanın iV. Başlığına ilişkin olarak Nice Antlaşmasıyla getirilen tek deği
şiklik, söz konusu Başlık bakımından geçerli olan yasama usulünün düzenlendiği 67. maddede 
olmuş ve söz konusu hükme iltica ve özel hukukta adli işbirliği konularında yapılacak düzenle
melerle ilgili yeni bir bent eklenmiştir. Özgürlük, güvenlik, adalet alanına ilişkin Anayasal Ant
laşma taslağında önerilen değişiklikler hakkında bkz. Mehmet ÔZCAN: "Avrupa Anayasası'nın 
"Özgürlük, Güvenlik ve Adalet" Alanında Getirdiği Değişikllkler", Polis Bilimleri Dergisi, C. 
7, S. 1, Y. 2005, s. 59- 75; Dora KOSTAKOPOULOU, "The Area of Freedom, Security and 
Justice and the European Union's Constitutionaı Dialogue", Catharine BARNARD (ed.), The 
Fundamentals of EU Law Revislted: Assesslng the lmpact of the Constitutlonal Debate, 
(içinde), Oxford University Press, Oxford, 2007, s. 175 vd. 

77 
Lizbon Antlaşmasının adalet. özgürlük ve güvenlik alanına ilişkin getirdiği değişiklikler hakkında 
bkz. Brendan DONNELL Y, "Justice and Home Affairs in the Lisbon Treaty: A Constitulionalising 
Clarification?", EIPASCOPE, 1. 1, Y. 2008, s. 19- 23. 

78 Lizbon Antlaşmasının AB göç politikası bakımından getirdiği değişiklikler hakkında bkz. Kay 
HAILBRONNER, "/mplications of the EU Lisbon Treaty on EU lmmigration Law", Presentatlon 
at the Fourth Workshop of the Transatlantlc Exchange for Academics in Mlgratlon 
Studies, San Diego, March 29- 30, 2010, «http://migration.ucdavis.edu/rs/files/2010/ 
hailbronner -implications-of-the-eu-lisbon- treaty.pdf», 20.06. 2010. 
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ve oturma izni standartlarının belirlenmesi (m.79 (2) (a)) ve üye ülkelerde yasal 
olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının serbest dolaşım ve diğer üye 
ülkelerde ikametleri de dahil olmak üzere haklarının tanımlanmasına (m.79 (2) 
(b)) ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmiştir79

• 

Söz konusu hükümler, önceki Antlaşma hükümleri (AT Antlaşması m. 63 (3) 
(a); m.63 (4)) ile karşılaştırıldığında, ilk bakışta çok önemli bir değişiklik yapıl
madığı, bu anlamda AB'nin yasal göçe ilişkin yetkisinde çok önemli bir artış 
meydana gelmediği görülmektedir. Bununla birlikte, Antlaşmanın 79 (2) (a) 
hükmü ile aynı konuda düzenleme getirmiş olan AT Antlaşması m. 63 (3) (a) 
birlikte dikkate alındığında, önceden Konseye üye ülkeler tarafından uzun süreli 
vize ve ikamet izni verilmesi "usulüne ilişkin standartları" belirleme yetkisi ve
rilmişken, yeni düzenleme ile "üye ülkeler tarafından uzun süreli vize ve ikamet 
izinlerine ilişkin standartları" belirleme yetkisi tanınmıştır. Bir üye ülkede yasal 
olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları bakımından düzenleme getiren 79 
(2) (b) hükmü de, önceki düzenlemeden farklı olarak, sadece söz konusu kişilerin 
diğer üye ülkelerde ikametlerine ilişkin hak ve koşulların değil; daha geniş bir 
şekilde, söz konusu kişilerin haklarının, diğer üye ülkelerde serbest dolaşım ve 
ikamet koşullarını da kapsayacak şekilde tanımlanmasını öngörmektedir. Bununla 
birlikte, AB'nin göç politikasına ilişkin yetkisinin sınırı, 79. maddenin 5. paragra
fında çizilmiş, anılan hüküm ile üçüncü ülkelerden çalışmak ya da serbest şekilde 
ekonomik faaliyet yürütmek amacıyla iş aramaya gelen üçüncü ülke vatandaşları
nın kabul hacmini belirleme yetkisi üye ülkelere bırakılmıştır80

• 

Lizbon Antlaşması'yla yasal göç konusunda getirilen önemli bir değişiklik, 
karar alma usulüne ilişkindir. Zira, hatırlanacağı üzere, Lizbon öncesi dönemde 
geçerli olan karar alma usulünü düzenleyen AT Antlaşmasının 67. maddesi 
uyarınca, yasal göçe dair düzenlemeler Komisyonun önerisi ya da üye devlet
lerden birinin girişimi üzerine ve Parlamentoya danışılmak suretiyle, Konsey 
tarafından oybirliği ile alınmaktaydı. Lizbon Antlaşması ise konuya ilişkin dü
zenlemelerin olağan yasama usulü uyarınca yapılacağını hüküm altına almakta; 
bu şekilde hem Parlamentonun rolünü güçlendirmekte, hem de Konsey'de ka
rarların nitelikli çoğunlukla alınmasını düzenleyerek daha etkin bir karar alma 
mekanizması getirmektedir. 

79 Antlaşmaya eklenen 22 numaralı deklarasyonda (ABIHA"nın 48 ve 79. maddelerinin uygulan
masına ilişkin Deklarasyon), Antlaşmanın 79(2) hükmüne ilişkin bir yasama tasarrufu öneri sinin, 
üye ülkelerden birinin sosyal güvenlik sisteminin ya da bu sistemin 48 (2) hükmünde düzenlen
diği şekilde mali dengesini etkileyecek olması durumunda, söz konusu üye ülkenin menfaatleri
nin dikkate alınacağı ifade edilmiştir. 

80 Anılan hükümde üçüncü ülke vatandaşlarının kabul hacmini belirlemek konusunda üye ülkelere 
verilen yetkinin anlamının yoruma ihtiyaç gösterdiği ve söz konusu hükümden kabule ilişkin bir 
kotanın mı, yoksa, belli alanlarda ya da çalışma kollarında kabul edilecek üçüncü ülke vatan
daşlarının sayısına ilişkin bir tespitin mi ifade edildiğinin belirsiz olduğu gerekçesiyle eleştiril
mekt,edir: HAILBRONNER, 2010, s. 3. 
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Keza, Lizbon Antlaşması Divan'ın adalet, özgürlük ve güvenlik alanına 
ilişkin yetkisi bakımından da değişiklik getirmiştir81• Söz konusu değişiklik 
uyarınca, AT Antlaşmasının 68. maddesinin sadece kararlarına karşı kanun 
yolları kapalı yargı mercilerine tanıdığı Divan 'a ön karar usulü uyarınca baş
vurma yetkisine dair özel düzenleme kaldırılmış ve böylece Antlaşmanın V. 
Başlığına dahil konular bakımından da ulusal mahkemeler, kararlarına karşı 
kanun yollarının kapalı olup olmadığına bakılmaksızın, ön karar usulüne ilişkin 
genel hüküm olan ABİHA'nın 267. maddesi çerçevesinde Divan'a başvurma 
imkanına sahip olmuşlardır. 

Lizbon öncesi dönemde AT Antlaşmasının IV. Başlığının ülkesel uygulama 
alanı Antlaşmanın 69. maddesinde düzenlenmişti. Hatırlanacağı üzere, söz ko
nusu hüküm, IV. Başlık hükümlerinin Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimar
ka'da, Antlaşmaya ekli Protokol hükümleri uyannca uygulanacağını hüküm 
altına almaktaydı. Lizbon Antlaşması 'yla söz konusu hüküm kaldırılmış olmak
la birlikte, V. Başlık hükümlerinin bu üç üye ülkede uygulanmasına ilişkin pro
tokoller Antlaşma 'ya eklenmiştir. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanına İlişkin 
Birleşik Krallık ve irlanda 'nın Durumuna Dair 2 l numaralı Protokol ile Dani
marka 'nın Durumuna ilişkin 22 numaralı Protokol, Amsterdam Antlaşması 'na 
ekli Protokol ile benzer hükümler içermektedir. Bu çerçevede, söz konusu üye 
ülkeler, Antlaşma'nın V. Başlığına ilişkin düzenlemelerin kabul süreçlerine 
katılmayacakları gibi, V. Başlık hükümleri, bu Başlık çerçevesinde kabul edilen 
düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar, Divan 'ın söz konusu hüküm ya da dü
zenlemelerin yorumuna ilişkin kararlarıyla bağlı olmayacaklar; söz konusu hü
küm, düzenleme ya da kararlar, anılan üye ülkelerin yetkilerini, hak ve yüküm
lülüklerini etkilemeyecek ve bu ülkelerde uygulanan Topluluk ya da Birlik hu
kukunun parçası olarak kabul edilmeyecektir82

• Yine Lizbon öncesi dönemde 
olduğu gibi, Birleşik Krallık ve İrlanda'ya, Danimarka'dan farklı olarak, V. 
Başlığa ilişkin bir düzenleme önerisinin Konseye sunulmasını takiben 3 ay içe
risinde Konsey başkanlığını bilgilendirmek suretiyle, böyle bir önerinin kabulü
ne ve uygulanmasına katılma ("opt in") ya da yine önceden bildirmek suretiyle 
kabul edilmiş bir düzenlemeyi kabul etme imkanı tanınmıştır83

• Yeni protokol 
hükümleri uyarınca İrlanda'nın, Protokol hükümleriyle bağlı olmak istemediği
ne ilişkin iradesini Konsey başkanlığına bildirme imkanı yine tanınmış84, Dani-

81 Uzbon Antlaşması'nın AB yargı örgütüyle ilgili getirdiği değişiklikler hakkında bkz. Court of 
Justice of the European Communities, "The Treaty of Lisbon and the Cour t of Justice of the 
European Union", Press Release No. 104/ 09, «http://curia.europa.eu /jcms/upload /docs/ 
application/pdf/2009-12/cp090104en.pdf», 17.05. 2010. 

82 Birleşik Krallık ve lrlanda'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 1 ve 2; Danimarka'nın Durumuna 
ilişkin Protokol, m. 1 ve 2. 

83 Birleşik Krallık ve lrlanda'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 3 ve 4. 
84 Birleşik Krallık ve lrlanda'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 8. 
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marka'nın da Protokolün belli hükümlerinden ya da bütününden yararlanmak 
istemediğini bildirme imkanı düzenlenmiştir85. 

Bunların yanı sıra, Lizbon Antlaşması 'na Birleşik Krallık ve İrlanda'nın 
durumuna ilişkin olarak eklenen Protokol, önceki Protokolde bulunmayan yeni 
bir hükme de yer verilmiştir. Anılan Protokolün 4a hükmü uyarınca, Protokol 
hükümleri mevcut bir düzenlemenin değiştirilmesi amacıyla Antlaşmanın V. 
Başlığına dayanılarak önerilen ya da kabul edilen düzenlemeler bakımından da 
uygulanacaktır. Bununla birlikte, Konseyin, Komisyon önerisi üzerine hareket 
ettiği durumlarda, Birleşik Krallık veya İrlanda'nın mevcut düzenlemenin de
ğiştirilmiş haline katılmamalarının söz konusu düzenlemeyi diğer üye ülkeler ya 
da Birlik bakımından uygulanmaz hale getirdiğini tespit etmesi durumunda, 
Konsey Birleşik Krallık ve İrlanda'dan Protokolün 3. veya 4. maddeleri uyarın
ca bildirimde bulunmalarını talep edebilecektir. Söz konusu üye ülkelerin, Kon
sey tarafından böyle bir tespitin yapılmasını takiben 2 ay içerisinde bildirimde 
bulunmamaları durumunda, mevcut düzenleme kendileri bakımından uygulan
mayacağı gibi, bu düzenleme ile bağlı da olmayacaklardır. 

Diğer yandan, Lizbon Antlaşması, üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu 
konusunda düzenleme getiren ilk Antlaşma olması sebebiyle önemlidir. Lizbon 
Antlaşması öncesinde bu konu hakkında Kurucu Antlaşmalarda herhangi bir düzen
lemeye yer verilmediğinden, üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonuna ilişkin 
düzenleme yapma yetkisinin kural olarak üye ülkelere ait olduğu, bu alanda Toplu
luğun/ Birliğin rolünün ise daha çok üye ülkelerin bu konudaki çabalarını destekle
mek olduğu kabul edilmekteydi. Bu durum, entegrasyon konusunun ele alındığı 
çeşitli tasarruflarda Birlik kurumlarınca da tekrar edilmişti. İşte Lizbon Antlaşma
sı 'yla birlikte, söz konusu durum Kurucu Antlaşmalara dahil olmuş ve ABİHA'nın 
79. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir. Anılan hüküm, Parlamento ve Konse
yin, olağan yasama usulü uyarınca, üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden üçüncü 
ülke vatandaşlarının entegrasyonunu desteklemek amacıyla gerçekleştirdikleri faa
liyetleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenleme yapabileceğini, ancak bu 
alandaki düzenlemelerin üye ülkelerin kanun ve düzenlemelerinin uyumlaştırılması 
amacıyla yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Bu itibarla, üçüncü ülke vatan
daşlarının entegrasyonu konusunda düzenleme yapma yetkisi üye ülkelere aitken, 
Birlik, Lizbon Antlaşması öncesinde olduğu gibi, üye ülkelerin bu alandaki faaliyet
lerini destekleyici bir takım önlemler alabilecektir. 

E. Stockholm Programı 

Lizbon Antlaşması'nı adalet, Özbrürlük ve ı:,rüvenlik alanına ilişkin olarak 2010-
2014 yılları arasında yapılması gerekenlerin ortaya konduğu Stock.holm Prograıru 

85 Danimarka'nın Durumuna ilişkin Protokol, m. 7. 
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izlemiştir88
• Öncelikle söz konusu programda ortak göç ve iltica politikasının Birli

ğin önceliklerinden olacağı belirtilmiş ve Göç ve İltica Paktında belirtilen prensipler 
çerçevesinde faaliyette bulunulacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, göç politikası 
bakımından kapsamlı bir bakış açısının tesisi üzerinde durulmuştur. Özellikle eko
nomik göç konusunda ortak bir çerçevenin, ulusal iş piyasasının ihtiyaçları da dik
kate alınarak tespit edilmesi ve arz ve taleplerin öıtüşmesinin sağlanması amacıyla 
işverenlerin, sendikaların, üye ülkelerin işveren temsilcilerinin katkıda bulunacağı 
bir Diyalog için Avrupa Platformu oluşturulmasının düşünülmesi gerektiği belirtil
miştir. Diğer yandan, yasal göçün olumlu etkilerinin arttırılabilmesi ve bu çerçeve
de yasal göçmenlere AB vatandaşlarınınkine yakın bir takım haklar tanınabilmesi 
için bir Göç Kodunun kabulünün gerekli olduğu ifade edilmiş, özellik.le aile birle
şimi sebebiyle yaşanan göçün önemi hatırlatılarak, gerekirse bu konudaki direktif 
hükümlerinde de değişikliğe gidilerek aile birleşimi konusunda ortak kuralların 
getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu 
konusunda ise, üye ülkelerin bu konudaki çabalarının desteklenmesi için ortak ko
ordinasyon mekanizması geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. 

Nisan 2010'de Komisyon tarafından Stockholm Programının Uygulanma
sına İlişkin Faaliyet Planı kabul edilmiştir87

• Söz konusu Planda, önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde gerçek bir göç ve iltica politikasının yaratılması amacıyla 
yeni düzenlemeler yapılacağı, yasal göçmenlerin kabulü konusunda yeni ve 
esnek bir göç politikasıyla artan hareketlilik (mobility) ve ulusal işgücü piyasa
laıının ihtiyaçlarına cevap verileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, göçmenlere AB 
vatandaşlarınınkine yakın bir takım yeknesak hakları düzenleyen bir göç kodu
nun hazırlanacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede Komisyon, yasal göçe ilişkin 
olarak 20 1 O yı tında kurum içi transferlerde üçüncü ülke vatandaşlarının kabul 
koşullarına ve mevsimlik istihdam amacıyla gelen üçüncü ülke vatandaşların 
giriş ve ikamet koşullarına ilişkin iki direktif önerisinin, 20 11 yılında eğitim 
amacıyla üçüncü ülke vatandaşlarını kabul koşullarına ilişkin direktifin değişti
rilmesine ilişkin direktif önerisinin; 2012 yılında aile birleşimi hakkına dair 
direktifin değiştirilmesine ilişkin direktif önerisinin ve 2013 yılında ise, yasal 
göçe ilişkin mevcut düzenlemeleri kapsayan ve düzenleme olmayan alanlarda 
da düzenleme getiren bir göç kodunun kabul edileceğini ifade etmiştir. Enteg
rasyon konusunda ise, entegrasyon konusundaki el kitabının 3. Baskısının 20 1 O 
yılında yapılacağı88 ve koordinasyon mekanizmasının geliştirilmesinin de dahil 

86 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, "An area of 
freedom, security and justice serving the citizen", COM (2009) 262/4. 

87 Commun/cation from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, "Delivering an area of 
freedom, security and justice for Europe's citizens- Action Plan lmplementing the Stockholm 
Programme", COM(201 O) 171 final. 

88 Entegrasyon konusundaki el kitabının 3. Baskısı için yuk. bkz. dn. 68. 
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olduğu, entegrasyon için AB gündemine ilişkin bir tebliğin de 20 1 1  yılında 
kabul edileceği ifade edilmiştir. 

111. ÜÇ_ÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ KABUL VE İKAMETLERİNE DAİR 
DUZENLEMELER 

Çalışmanın giriş kısmında da ifade edildiği üzere, üçüncü ülke vatandaşları 
AB üyesi ülkelere çeşitli gerekçelerle uzun süreli ikamet amacıyla gelebilmekte, 
söz konusu kişilerin kabul ve ikamet koşulları ile kendilerine tanınan haklar 
geliş amaçlarına göre farklılık arz etmektedir. Aşağıda, söz konusu amaçlara 
göre ayrılan üçüncü ülke vatandaşlarının tabi oldukları ikincil tasarruflardan en 
önemlileri ele alınmıştır. 

A. Aile Birleşimi Amacıyla Başvuran Üçüncü Ülke Vatandaşları 

AB üyesi ülkelerden birinde yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının 
aile birleşimi hakkından faydalanmalarının yasal temelini "2003/86 sayılı Aile Bir
leşimi Hakkına Dair Direktif' teşkil etmektedir89

• AT Antlaşmasının 63. maddesi
nin 3(a) hükmü uyarınca kabul edilen Direktif, üçüncü ülke vatandaşlarının yaşa
dıkları üye ülkeye entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla aile birleşimi konu
sunda A Ti AB'nde geçerli olacak ortak kuralları oluştun11ayı amaçlamaktadır. I3u 
anlamda Tampere Zirvesi sonuçlarında belirtilen üçüncü ülke vatandaşlarına adil 
muamele ve daha etkin bir entegrasyon politikasının kabulü yönündeki gerekliliğe 
hizmet eder nitelikte önemli bir tasarruf kabul edilmiş olmaktadır. 

Direktif, üye ülkelerden birinde en az bir yıl geçerliliği bulunan oturma izni
ne sahip olan ve uzun süreli ikamet hakkına sahip olabileceği öngörülen üçüncü 
ülke vatandaşlarının ya da bu kişilerin üçüncü ülke vatandaşı olan aile bireylerinin 
aile birleşimi için başvurabileceklerini düzenlemektir (m.3 ( 1  )). Bununla birlikte, 
mülteci statüsünün tanınması için başvuru yapmış ancak bu konuda henüz kesin 
bir karar verilmemiş olan veya geçici (temporaıy protection) ya da tali korumaya 
(subsidiary protection) tabi yahut bu şekilde ikamet edebilmek için başvurmuş ve 
durumuyla ilgili karar bekleyen üçüncü ülke vatandaşları bakımından uygulama 
imkanı bulmamaktadır (m.3 (2)). Ayrıca Direktif AB vatandaşlarının aile bireyleri 
bakımından da uygulanmaz (m.3 (3))9°. 

89 
Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification, OJ L 
251, 3.10.2003. Söz konusu direktifle ilgili ayrıntılı bilgi ve direktifin eleştirisi için bkz. PEERS ve 
ROGERS, 2006, s. 573 vd.; Elspeth GUILD, The Legal Elements of European ldentlty: EU 
Cltlzenshlp and Mlgratlon Law, Kluwer Law lnternational, The Hague, 2004, s. 95 vd.; APAP 
ve CARRERA, 2003, s. 5 vd. Üçüncü ülke vatandaşı olan aile bireylerine AB hukukunca tanınan 
haklar hakkında bkz. Gavin BARRET, "Family Matters: European Community Law and Third
Country Family Members", Common Market Law Revlew, Vol. 40, Y. 2003, s. 369-421; Türkan 
ERTUNA LAGRAND, lmmlgratlon Law and Pollcy- The EU Acquis and lts lmpact on the 
Turklsh legal Order, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2010, s. 60 vd. 

90 Mültecilerin aile birleşimi konusu ise, Direktifin 5. Bölümündeki özel hükümlere t�bidir. 
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Direktifin hangi aile bireyleri bakımından uygulanacağı ise, 4. maddesinde 
düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca, üçüncü ülke vatandaşının eşi, 
evlat edinilmiş çocuklar da dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşının eşiyle 
ortak küçük çocukları, üçüncü ülke vatandaşının (evlat edinilmiş çocuklar da 
dahil olmak üzere) velayeti kendisinde bulunan ve kendisine bağımlı olan kü
çük çocukları ile üçüncü ülke vatandaşının eşinin (evlat edinilmiş çocuklar da 
dahil olmak üzere) velayeti kendisinde bulunan ve kendisine bağımlı olan kü
çük çocuklarıdır. Küçük çocuklar, ilgili üye ülkede kabul edilen erginlik yaşının 
altında bulunan ve evlenmemiş çocukları ifade etmektedir. Bununla birlikte, üye 
ülkeler, Direktif hükümlerinin üçüncü ülke vatandaşının ya da eşinin onlara 
bağımlı ve menşe ülkede aile desteğinden yoksun bulunan doğrudan alt soyun
daki birinci derece yakınları ile erginlik yaşının üzerinde bulunmakla birlikte 
evlenmemiş ve sağlık sebepleriyle ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda 
bulunan çocukları, evlilik dışı birliktelikteki ya da kayıtlı birliktelikteki partneri 
bakımından da uygulanmasını kabul edebilirler (ın.4 (2)). Keza, yine, ilgili üye 
ülke düzenlemeleri uyarınca üçüncü ülke vatandaşının uzun süreli evlilik dışı 
ilişkisindeki üçüncü ülke vatandaşı paı1nerine veya kayıtlı birliktelikteki üçüncü 
ülke vatandaşı olan partneri ile bu kişilerin evlenmemiş küçük çocukları (evlat 
edinilmiş çocuklar da dahil olmak üzere) ve sağlık durumları sebebiyle kendi 
ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan erginlik yaşının üzerindeki evlen
memi� çocuklarına söz konusu Direktif hükümleri çerçevesinde giriş ve ikamet 
hakkı tanınabilir (m.4 (3)). Çok eşlilik durumunda ise, üçüncü ülke vatandaşının 
hali hazırda ilgili üye ülkede eşlerinden biriyle yaşıyor olması halinde, diğer eş 
bakımından aile birleşimine izin verilmez (m.4 (4)). 

Aile birleşimine ilişkin başvuru, üye ülkeler tarafından tespit edileceği şekil
de üçüncü ülke vatandaşı ya da aile birey(ler)i tarafından aile bağlarını ispat et
mek için gerekli belgelerle birlikte üye ülkelerin yetkili makamlarına yapılır (m.5 
( 1 )). İlgili üye ülke ayrıca kişinin ailesiyle birlikte kalmaya elverişli bir yeri oldu
ğunu; kendisi ve aile bireyleri bakımından, ilgili üye ülkenin kendi vatandaşları 
için öngörülen bütün riskleri kapsayan sağlık sigortası bulunduğunu; kendisinin 
ve aile bireylerinin geçimini, ilgili üye ülkenin sosyal güvenlik sistemine başvur
maksızın sağlayabilecek sabit ve düzenli kaynaklara sahip olduğunu ispat etmesi
ni talep edebilir (ın.7 (1)) ve söz konusu kişilerden ulusal hukuk uyarınca öngörü
len entegrasyon kurallarına uymaları istenebilir (m.7 (2)) ya da aile birleşiminin 
gerçekleşmesinden önce kişinin en çok iki yıl olmak üzere belli bir süre söz konu
su üye ülkede ikamet etmesi gibi şartlar belirlenebilir (m.8). 

Aile birleşimi başvurusu, kural olarak aile bireyleri üçüncü ülke vatandaşı
nın yaşadığı üye ülke sınırları dışındayken yapılır ve değerlendirilir (m.5 (3)). 
Böyle bir başvuruya cevap, üye ülke tarafından en kısa zamanda ve her halü
karda başvuru tarihinden itibaren en geç 9 ay içerisinde yazılı olarak bildirilir 
(m.5 (4)). 
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Kişinin aile birleşimi başvurusunun kabul edilmesi halinde, ilgili üye ülke 
aile birey(ler)inin girişine izin verecek ve gerekli vizelerin verilmesi için imkan 
tanıyacaktır (m. 13 ( 1 )). İlgili üye ülkenin olumlu kararını takiben aile birleşi
minden yararlanan aile bireyleri, yenilenebilir nitelikte en az bir yıllık oturma 
iznine sahip olurlar (m. 13 (2)). Bunun yanı sıra, eğitim, çalışma ve staj imkanla
rı da yine başvuranın sahip olduğu koşullar çerçevesinde mevcuttur ( m. 14 ( 1 )). 
En çok beş yıllık yerleşim sonunda ve aile bireyinin aile birleşiminden bir başka 
sebeple oturma izni kazanmamış olması halinde, başvuruları üzerine eş ya da 
partner veya erginlik yaşını doldurmuş olan çocuklara bağımsız oturma izni 
verilebilir (m. 1 5  ( 1 )). 

Üye ülkelerin hangi hallerde aile birleşimi amacıyla giriş ve ikamet başvuıusu
nu reddedeceği ya da verilmiş oturma iznini iptal edeceği ya da yenilemeyeceği ise 
Direktifin 16. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Direktifte öngörülen koşulla
rın yerine gelmediğinin, üçüncü ülke vatandaşının ve aile bireylerinin gerçek bir 
evlilik ya da aile ilişkisine sahip olmadığının ya da üçüncü ülke vatandaşı ya da 
arasında evlilik bağı bulunmayan partnerinin bir başkasıyla evli bulunduğunun ya 
da uzun süreli ilişkisi olduğunun yahut yanlış bilgi ya da belge sunulmuş olması 
veya hilenin tespiti ya da evliliğin, birlikteliğin ya da evlat edinmenin sadece kişinin 
söz konusu üye ülkeye girişi ya da bu ülkede ikameti için gerçekleştirilmiş olduğu
nun tespiti durumunda başvuru reddedilebilecek ya da verilen oturma izni iptal 
edilebilecek ya da yenilenmeyebilecektir (m.16 ( 1 )). Böyle bir ret, iptal ya da yeni
lememe kararına karşı üye ülkeler, üçüncü ülke vatandaşı vdveya aile bireylerine 
yasal yollara başvurabilme hakkı tanıyacaklardır (m.18). 

B. Eğitim Amacıyla Başvuran Üçüncü Ülke Vatandaşları 

AB üyesi ülkelerden birinde eğitim, öğrenci değişimi, ücretsiz staj ya da 
gönüllü hizmet amacıyla 3 ayı aşacak bir süre bulunmak isteyen üçüncü ülke 
vatandaşlarının kabul koşulları ile usulleri, AT Antlaşmasının 63. maddesinin 
3(a) hükmü ile aynı maddenin 4. paragrafı çerçevesinde kabul edilen "Eğitim, 
Öğrenci Değişimi, Ücretsiz Staj ya da Gönüllü Hizmet Amacıyla Üçüncü Ülke 
Vatandaşlarının Kabul Koşullarına Dair 2004/114 sayılı Direktif' ile hüküm 
altına alınmıştır91• Söz konusu Direktif, eğitim konusunda AB'nin üçüncü ülke
lerle işbirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa 'nın eğitim ve mesleki eğitim konu
larında bir uzmanlık merkezi olarak geliştirilmesi amacıyla eğitim, staj ya da 
gönüllü hizmet için AB'nde bulunmak isteyen üçüncü ülke vatandaşlarının giriş 
ve ikametlerine ilişkin koşullar bakımından ulusal mevzuatı yakınlaştırmayı 
amaçlamaktadır. 

91 Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third
countıy nationals for the purposes of studies. pupil exchange, unremunerated training or 
voluntary service, OJ L 375/12, 23.12.2004. Söz konusu Direktif hakkında bkz. PEERS ve 
ROGERS, 2006, s. 725 vd.; APAP ve CARRERA, 2003, s. 35 vd. 
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Direktit: esas itibariyle üye ülkelerden birinde eğitim almak amacıyla bulun
mak isteyen üçüncü ülke vatandaşlarını kapsamaktadır (m.3). Ancak, üye ülkeler 
söz konusu Direktif hükümlerinin öğrenci değişimi, ücretsiz st�j veya gönüllü 
hizmet amacıyla başvuran üçüncü ülke vatandaşları bakımından da uygulanması
na karar verebilir. Direktif, üye ülkelerden birinde sığınmacı olarak ya da talı ya 
da geçici koruma altında bulunan üçüncü ülke vatandaşları; hakkında verilmiş 
sınır dışı kararı askıya alınmış üçüncü ülke vatandaşları; Topluluk içinde serbest 
dolaşım hakkından faydalanan AB vatandaşlarının aile bireyi olan üçüncü ülke 
vatandaşları; 2003/109 sayılı Konsey Direktifi uyarınca üye ülkelerden birinde 
uzun süreli ikamet statüsüne sahip olan ve diğer bir üye ülkede eğitim ya da mes
leki eğitim almak amacıyla ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları ile ilgili üye 
ülke hukuku uyarınca işçi ya da serbest çalışan olarak kabul edilen üçüncü ülke 
vatandaşları bak1mından uygulanmaz (m.3 (2)). Ayrıca Direktif, Topluluk ya da 
Topluluk ve üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında yapılan iki ya da çok taraflı 
anlaşmaların veya üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında yapılmış iki ya da çok 
taraflı anlaşmaların daha elverişli hükümlerine halel getirmeksizin uygulanacak 
ve kapsamına giren kişiler bakımından üye ülkelerin daha elverişli hükümler 
koymasına engel teşkil etmeyecektir (m.4 ( 1) ve (2)). 

Direktit: üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere kabulüne ilişkin genel 
kurala 6. maddesinde yer vermekte, 7- 1 1 .  maddelerinde ise kişilerin geliş 
amaçlarına göre (öğrenci, stajyer, gönüllü) özel düzenlemeler içermektedir. 
Direktifin 6. maddesine göre, Direktifin 7-1 1 .  maddesinde belirtilen amaçlardan 
biriyle üye ülkelerden birine kabul edilmek üzere başvuran üçüncü ülke vatan
daşlarının, ilgili ulusal hukuk uyarınca tespit edilmiş geçerli bir seyahat belgesi
nin bulunması; kişinin ev sahibi ülke hukukuna göre erginlik yaşının altında 
bulunması durumunda planlanan kalış bakımından velisinin izninin olması; 
ilgili üye ülkenin kendi vatandaşları için öngörülen bütün riskleri kapsayan sağ
lık sigortasının olması; kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımın
dan tehlike teşkil etmemesi ve ilgili üye ülke tarafından talep edilmesi duru
munda başvurusunun değerlendirilmesi için gerekli olan ücreti ödemiş olması 
gerekmektedir. Söz konusu şartlar, Direktif hükümlerinden yararlanmak isteyen 
üçüncü ülke vatandaşlarının hepsi tarafindan yerine getirilmelidir. Bu şartlara 
ek olarak, kişi, üye ülkeye gelme amacına göre, Direktifte hüküm altına alınan 
ve aşağıda belirtilen diğer şartları da yerine getirecektir. 

Yüksek öğrenim görmek isteyen öğrencilerin92 kabul edilmesinde özel şart
lar, 7. maddenin l .  paragrafı uyarınca; bir yüksek öğretim kurumu tarafından 

92 Burada yüksek öğrenim görmek isteyen "öğrenci" (student), üye ülkelerden birinde diploma, 
sertifika veya doktora derecesi de dahil olmak üzere yüksek öğretim derecesi almak amacıyla 
tam zamanlı eğitim görmek üzere bir yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilmiş üçüncü 
ülke vatandaşlarını ifade eder (m. 2(a)). Direktifin lngilizce metninde, amacı yüksek öğrenim 
görmek olan üçüncü ülke vatandaşları "student" olarak; amacı bir değişim programı çerçevesin-
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kabul edilmiş olmak; geçim, eğitim ve dönüş masrafları da dahil olmak üzere 
giderlerini karşılama imkanının bulunduğunun; ilgili üye ülkenin talebi halinde 
söz konusu üye ülkede takip edeceği programın dilini biliyor olduğunun ve okul 
ücretinin önceden ödenmiş olduğunun ispatlanmasıdır (m.7 ( I )) 

Bunun yanı sıra, Direktif, halihazırda bir üye ülkede yüksek öğrenim gör
mek amacıyla öğrenci olarak kabul edilmiş üçüncü ülke vatandaşlarına, bir baş
ka üye ülkede eğitime devam etme hakkı da tanımaktadır (m.8). Söz konusu 
kişiler, bu haktan Direktifte öngörülen genel kabul koşulları ile öğrenciler ba
kımından kabul edilen özel kabul koşullarının yanı sıra, ikinci üye ülkede yapı
lacak eğitimin, birinci üye ülkedeki eğitimin devamı niteliğinde ya da onu ta
mamlayacak nitelikte olduğunu ispat etmeleri ve Topluluk değişim programlan 
ya da ikili değişim programlarına katılmaları veya bir üye ülke tarafından en az 
2 senelik bir süre için öğrenci olarak kabul edilmiş olmaları durumunda yararla
nabilirler (m.8). 

Orta öğrenimdeki öğrencilerin Direktif hükümleri uyarınca üye ülkelerden 
birine kabul edilmeleri ise ancak değişim programları uyarınca öğrenci hareket
liliğine katılımlarıyla mümkündür. Bu çerçevede, söz konusu öğrenciler, Direk
tifin 6. maddesinde hüküm altına alınan genel koşulların yanı sıra, ilgili üye 
ülke tarafından tespit edilen asgari yaş sınırının altında ya da azami yaş sınırının 
üzerinde bulunmamak; bir orta öğretim kurumunca kabul edildiklerini ve üye 
ülke tarafından tanınmış bir kuruluşça yapılan öğrenci değişim programına katı
lacaklarını ve söz konusu kuruluşun kalış süresi boyunca geçim, eğitim, sağlık 
ve dönüş masrafları konusunda sorumlu olduğunu kabul ettiğini ispatlamak ve 
kalış süreleri boyunca ilgili üye ülke tarafından kabul edikn koşullar ve katıl
dıkları değişim programının kuralları uyarınca belirlenen bir ailenin yanında 
kalmalan şartıyla faydalanabilirler (m.9 ( 1  )). Ayrıca üye ülkeler, değişim prog
ramı uyarınca öğrenci kabul etmeyi, sadece kendi vatandaşlarına aynı imkanı 
tanıyan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına hasredebilirler (m.9 (2)). 

Stajyerlerin belli bir süre için staj imkanına sahip olmaları, bir özel ya da 
kamu kurumunda belli bir takım becerileri kazanmaları amacına hizmet etmek
tedir. Ancak Direktif, sadece görecekleri staj/mesleki eğitim karşılığında her
hangi bir ücret almayan kişilerin durumu düzenlenmiştir. Direktif, 1 0. maddesi 
uyarınca, 6. maddede belirtilen şartlara ek olarak, söz konusu kişilerin, yapacak
ları stajla ilgili olarak bir kamu ya da özel sektör kurumu ya da mesleki eğilim 
kuruluşu ile bir anlaşma yapmaları (training agreemenı); geçim, staj ve dönüş 
seyahat masraflarını karşılama imkanına sahip olmaları ve ilgili üye devlet tara-

de orta öğrenim görmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları ise "school pupi/s" olarak anılmıştır. 
Ancak, Türkçe'de "öğrenci" kelimesi her iki kavramı da karşıladığından, çalışmada herhangi bir 
karışıklığa meydan vermemek için, "student" karşılığı olarak "yüksek öğrenim gören öğrenciler", 
"school pupils" karşılığı olarak ise "orta öğrenim gören öğrenciler" kavramları kullanılmıştır. 
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tindan talep edilmesi durumunda kişinin staj için gerektiği ölçüde dil eğitimi 
alması şartlarını karşılamalarını öngörmektedir (m. l O). 

Direktifin uygulama alanına giren son grup ise gönüllülerdir. Söz konusu 
kişilerin öğrenci ya da çalışan kategorilerinden birinde yer almamaları sebebiyle 
özellikle oturma izni almalarındaki zorluklar dikkate alınarak, bu kişiler bakı
mından da düzenleme yapılmıştır. Bir üye ülkeye gönüllü olarak hizmet vermek 
amacıyla gelmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, 6. maddede yer alan genel 
şartlara ek olarak, şu şartları yerine getireceklerdir: Kişinin, ilgili üye ülke tara
findan tespit edilen asgari yaş sınırının altında ya da azami yaş sınırının üzerin
de bulunmaması; gönüllü hizmet kuruluşu ile görevi, çalışma koşulları, çalışma 
saatleri, kalışı boyunca yapacağı seyahat, geçim, konaklama masraflarının ve 
cep harçlığının karşılanmasına yönelik imkanlara ve varsa hizmetini gerçekleş
tirınesinde yardımcı olacak eğitime ilişkin bir anlaşmanın yapılmış olması; gö
nüllü hizmetten sorumlu kuruluşun üçüncü şahıs sigortası (third party insurance 
policy) yaptırdığının ve kişinin fiilleri, geçim, sağlık ve dönüş seyahat masrafla
rı konusunda sorumluluğu kabul etmiş olduğunun ispatı; kişinin, ilgili üye ülke
nin ayrıca talep etmesi durumunda, söz konusu üye ülkenin dili, tarihi ve siyasi 
ve sosyal yapısı konusunda temel eğitim alması (ın.1 1 ). 

İkamet izni alınmasına ilişkin başvuru (ya da mevcut iznin yenilenmesi ta
lebi), kişinin eğitimini engellemeyecek bir süre içerisinde karara bağlanır (m.18 
( 1 )). Yüksek ve orta öğrenim öğrencileri bakımından, söz konusu öğrencilere 
otum1a izni ya da vize verilmesi konusunda hızlandırılmış kabul usulünün uy
gulanması da mümkündür (m.19). Ancak bu durumda, üye devletin yetkili or
ganlan ile yüksek öğretim kurumu ya da orta öğrenim öğrencilerinin değişimi 
konusunda yetkili olan kuıuluş arasında bir anlaşma yapılması gerekir. 

Bu Direktiften yararlanacak kişilere verilecek oturma izni, kişinin amacına 
göre değişiklik göstermektedir. Amacı yüksek öğrenim görmek olan öğrencilere 
verilecek olan oturma izni en az bir sene için verilebilmekte ve öngörülen şartla
rı yerine getirmeye devam etmesi durumunda yenilebilınektedir (m. 1 2  ( 1 )). Bir 
seneden az bir süre devam edecek eğitimler bakımından iznin süresi, eğitim 
süresi kadardır (m.12 ( 1 )). Orta öğrenim öğrencilerine bir yılı geçmemek şartıy
la oturma izni verilebilir (m.1 3). Stajyerlere verilecek oturma izninin süresi, staj 
süresi kadar veya en çok bir yıldır (m.14). Ancak istisnai hallerde, bir kereye 
mahsus olmak üzere ve sadece bir üye ülkede tanınan mesleki yeterliliği elde 
edebilmek için gerekli süre kadar ve kişinin genel ve özel kabul koşullarını ha
len karşılıyor olması şaı1ıyla verilmiş oturma izni yenilenebilir (m.14). Gönüllü
lere verilecek oturma izninin süresi de bir yıldan çok olamaz (m.15). Ancak 
istisnai hallerde gönüllü hizmete ilişkin programın süresinin bir yıldan fazla 
olması halinde, hizmet süresini karşılayacak şekilde oturma izni verilebilir 
(m.15). 
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Verilen oturma izinleri, söz konusu iznin alınmasında hileye başvurulmuş 
olması veya kişinin söz konusu koşulları karşılamadığının ya da artık karşıla
madığının anlaşılmış olması durumunda yahut kamu düzeni, kamu güvenliği 
veya kamu sağlığı gerekçeleriyle iptal edilebilir veya aynı gerekçelerle oturma 
izni yenilenmeyebilir (m.16). Yüksek öğrenim öğrencileri için verilen oturma 
izinleri, kişinin ekonomik faaliyette bulunmasıyla ilgili olarak Direktifte düzen
lenen sınırlamalara uymaması veya ulusal düzenlemeler uyarınca eğitiminde 
ilerleme kaydedememesi durumunda da yenilenmeyebilir; ya da söz konusu 
kişilere verilmiş oturma izinleri aynı gerekçelerle iptal edilebilir (m.12 (2)). 

Direktifte düzenlenen önemli bir konu da, sadece yüksek öğrenimdeki öğ
renciler bakımından tanınan çalışma hakkıdır. Direkti tin 17. maddesi çerçeve
sinde, söz konusu kişiler, eğitim zamanları dışında ve ev sahibi üye ülkenin iş 
piyasasındaki koşullar dikkate alınarak işçi olarak ya da serbest şekilde ekono
mik faaliyet yürütebilirler. Azami çalışma saati her üye ülke tarafından belirle
necek olmakla birlikte, haftada en az I O saate karşılık gelecektir (m. 17 (2)). 
İkametin ilk yılındaki ekonomik faaliyetler, ev sahibi üye ülke taratindan sınır
landırılabilir (m.17 (3)); ayrıca ev sahibi ülke öğrencilerden ya da işverenlerden 
böyle bir çalışmayı bildirmelerini talep edebilir. 

C. Bilimsel Araştırma Amacıyla Başvuran Üçüncü Ülke Vatandaşları 

AB'ne bilimsel araştırma amacıyla gelmek isteyen üçi.inci.i ülke vatandaşla
rının kabulüne ilişkin özel koşullar ise "2005/71 sayılı Bilimsel Araştırma 
Amacıyla Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Kabul Koşullarına Dair Özel Usul 
Hakkında Direktif' ile düzenlemektedir93

. Söz konusu Direktifin amacı, AO'ni 
bilimsel araştırmacılar bakımından uluslararası bir merkez haline getirme hede
fine uygun olarak, araştırma kuruluşlarıyla yaptıkları anlaşma uyarınca üye 
ülkelerde üç aydan fazla süreyle araştırma projesi yürütmek için bulunmak iste
yen üçüncü ülke vatandaşlarının kabul koşullarını düzenlemektedir (m. l )94. 

Direktif çerçevesinde "araştırma", bilgi birikiminin arttırılması amacıyla sis
tematik olarak yapılan her türlü yaratıcı çalışma ve söz konusu bilgi birikiminin 
yeni uygulamalarda kullanılması (m.2 (b)); "araştırmacı" ise, doktora programı 

93 Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third
country nationals for the purposes of scientific research, O. J. L 289/15, 3. 11. 2005. 

94 2005/71 sayılı Direktifin yanı sıra, amacı bilimsel araştırma yapmak olan üçüncü ülke vatandaş
larının kabul edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla yine 2005 yılında iki adet Konsey tavsiyesi 
kabul edilmiştir. Söz konusu tavsiyeler için bkz. Council Recommendation of 12 October 2005 to 
facllitate the admission of third-country nationa/s to carry out scientific research in the European 
Community, OJ L 289, 3.11.2005; Recommendation of the European Parliament and of the 
Council of 28 September 2005 to facilitate the lssue by the Member States of uniform short-stay 
visas for researchers from third countries travelling within the Community for the purpose of 
carrying out scientific research, OJ L 289, 3.11.2005. Araştırmacıların kabulüne dair düzenle
meler hakkında bkz. ERTUNA LAGRAND, 201 O, s. 111 vd. 
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yapmaya imkan veren bir yüksek öğrenim derecesi sahibi olan ve böyle bir dere
ceyi gerektiren bir araştırma projesi yürütmek amacıyla bir araştırma kuruluşu 
tarafından seçilmiş üçüncü ülke vatandaşı olarak tanımlanmaktadır (m.2 (d)). 

Bu çerçevede, bir araştırma projesi yürütmek amacıyla başvuran üçüncü ülke 
vatandaşları bakımından uygulanan Direktit: üye ülkelerden birinde uluslararası 
koruma bekleyen ya da geçici koruma altında bulunan üçüncü ülke vatandaşları; 
2004/l l 4  sayılı Direktif anlamında öğrenci olarak üye ülkelerden birinde doktora 
derecesiyle sonuçlanacak bir araştımıa yürütmek isteyen üçüncü ülke vatandaşla
rı; haklarında verilmiş sınır dışı kararı askıya alınmış olan üçüncü ülke vatandaş
ları ve bir araştırma kuruluşu tarafından bir başka üye ülkedeki araştırma kurulu
şunda desteklenen araştırmacıları kapsamı dışında tutmuştur (m.3). 

Direktif, kapsamı içerisindeki araştımıacıların kabul usullerine ilişkin düzen
lemelerden önce, söz konusu araştırmacıları kabul edecek araştınna kuruluşları ve 
bu kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar konusunda düzenleme getim1ektedir. Direk
tifin 5. maddesi uyarınca, Direktifte öngörülen kabul usulü uyarınca araştınnacıla
ra ev sahipliği yapmak isteyen araştırma kuruluşlarının bu amaç için ilgili üye 
devlet tarafından onaylanmaları gerekmektedir. İlgili üye ülke tarafından onay
lanmış araştırma kuruluşu, ağırlamak istediği araştırmacıyla, araştım1acının araş
tırma projesini tamamlayacağını, araştınnacı kuruluşun ise araştırmacıyı bu amaç
la ağırlayacağını taahhüt ettiği bir anlaşma (hosting agreement) yapar (m.6 ( 1 )). 
Böyle bir anlaşmanın yapılabilmesi için araştırma kuruluşu şu koşulların yerine 
gelmesini isteyebilir: Araştırma projesinin kabul edilmiş olması; üçüncü ülke 
vatandaşının söz konusu üye ülkenin sosyal yardım sistemine başvurmaya gerek 
olmaksızın geçimini sağlamaya ve dönüş masraflarını karşılamaya yetecek aylık 
maddi kaynaklara sahip olması; üçüncü ülke vatandaşının kendisi ve aile bireyleri 
bakımından, ilgili üye ülkenin kendi vatandaşları için öngörülen bütün riskleri 
kapsayan sağlık sigortası bulunması ve anlaşmada araştırmacının hukuksal ilişki
sinin ve çalışma koşullarının belirtilmesi (m.6 (2)). 

Direktif hükümleri çerçevesinde başvuru yapan üçüncü ülke vatandaşının 
kabul edilebilmesi için, geçerli bir seyahat belgesini, araştırma kuruluşu ile 
yapmış oldukları anlaşmayı, araştırma kuruluşunun kişiden mali olarak sorumlu 
olduğuna ilişkin beyanı sunması ve kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu 
sağlığı bakımından tehdit oluşturmaması gerekmektedir (m.7). Üye ülkeler ay
rıca, araştınnacı ile araştırma kuruluşu arasında yapılmış olan anlaşmanın ko
şullarını da inceleyebilirler (m.7 (2)). 

Oturma iznine ilişkin başvurular, ilgili üye ülkenin tespitine göre araştırma
cı ya daı araştırma kuruluşu tarafından yapılır (m.14). Kural, böyle bir başvuru
nun araştırmacı üye ülke sınırları dışındayken yapılmasıysa da, ulusal mevzuat 
hükümleri uyarınca, araştırmacı üye ülkedeyken de yapılabilir. Yapılan başvu
ruya ilişkin karar, üye ülkenin yetkili makamları tarafından en kısa sürede kara-
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ra bağlanır (m.15 ( 1 )). Başvurunun reddi ya da oturma izninin iptali durumunda, 
ilgilinin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır (m.15 (3)). 

Bu kişilere verilecek oturma izni kural olarak bir yıldır; daha az bir süre devam 
edecek araştırma projeleri için söz konusu projenin süresini karşılayacak şekilde 
oturma izni verilir (m.8). Üye ülkeler, araştınnacıların aile bireyleri bakımından da 
oturma izni verebilirler. Bu durumda kural, aile bireylerine verilecek oturma izninin 
süresinin kişinin oturma izninin süresine karşılık gelmesidir (ın.9 ( 1 )). Gerekli görü
len hallerde aile bireyinin oturma izni süresi kısaltılabilir (m.9 ( I )). 

Direktif hükümleri uyarınca verilen otuma izninin iptali veya yenilenmesi 
talebinin reddi, oturma izninin alınmasında hileye başvurulmuş olması ya da 
kişinin 6 ve 7. maddelerde düzenlenen giriş ve oturma iznine dair şartları taşı
madığ1 ya da artık karşılamadığının tespiti yahut kişinin oturma iznine sebep 
teşkil edenden başka bir sebeple söz konusu üye ülkede bulunuyor olduğunun 
tespit edilmesi halinde mümkündür (m. l O ( 1 )). Ayrıca üye ülkeler, kamu düze
ni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı gerekçeleriyle de oturma iznini iptal 
edebilir veya yenilemeyebilirler (m. l O (2)). 

Söz konusu Direktif çerçevesinde araştırmacılara tanınan haklar ise, Direkti
fin 4. Bölümünde hükme bağlanmıştır. Buna göre, araştırmacılar, ulusal mevzuat 
çerçevesinde eğitim verebilecekleri gibi (m.11 ), bazı konularda bulundukları üye 
ülkenin vatandaşları ile eşit muamele görme hakkına sahip olurlar (ın.12). Direk
tifin 12. maddesi uyarınca, kendisine oturma izni verilmiş bir araştırmacı, diplo
ma, sertifika ya da diğer mesleki yeterliliklerin tanınması; ücret ve işten çıkarma 
dahil olmak üzere çalışma koşulları; ilgili Topluluk mevzuatı çerçevesinde sosyal 
güvenlik; vergi yardımları ve mal ve hizmetlere erişim bakımından söz konusu 
üye ülkenin vatandaşlarıyla aynı haklardan yararlanacaklardır. 

Ayrıca, bir üye ülkeye araştırmacı olarak kabul edilmiş üçüncü ülke vatan
daşlan, belli koşulları yerine getirmeleri durumunda, araştırmalarının bir kısmı
nı bir başka üye ülkede de sürdürebilirler. Direktifin 13. maddesi, araştırmacının 
2. üye ülkede kalış süresinin üç aydan az olup olmamasına göre bir ayrım yap
maktadır. Araştırmacının 2. üye ülkede kalış süresinin 3 aydan az olması duru
munda, kişinin yeterli maddi imkanlara sahip olması ve söz konusu ülkenin 
kamu düzeni, kamu güveliği veya kamu sağlığı bakımından tehdit teşkil etme
mesi şartıyla, birinci üye ülkede yaptığı anlaşma çerçevesinde araştırmasını 2. 
üye ülkede de sürdürebilir (m. l 3 (2)). Araştırmacının 2. üye ülkede kalış süresi
nin 3 ayı geçmesi durumunda ise, kişinin Direktifin 6 ve 7. maddelerindeki ko
şulları getirmesi durumunda, kendisinden söz konusu üye ülkede yapacağı araş
tırma ile ilgili olarak yeni bir anlaşma yapması istenebilecektir (m.13 (3)). Her 
iki durumda da, ilgili mevzuat uyarınca kişinin vize veya oturma izni almasının 
gerekmesi halinde, sınır dışına çıkması gerekmeksizin kendisine en kısa zaman
da vize veya oturma izni verilir (m.13 (5)). 
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O. Ekonomik Amaçlarla Başvuran Üçüncü Ülke Vatandaşları 

AB 'ne ekonomik amaçlarla yani çalışmak üzere gelmek isteyen üçüncü ül
ke vatandaşlarına ilişkin ilk öneri, Komisyon tarafindan 2001 yılında hazırlan
mıştı95. Yukarıda da anılan ve üçüncü ülke vatandaşlarının işçi olarak ya da 
bağımsız şekilde ekonomik faaliyet yürütebilmek amacıyla giriş ve ikamet ko
şullarını düzenleyen bu direktif önerisi, Konseyde kabul edilmemiş ve yürürlü
ğe girememiştir. Hali hazırda, ekonomik amaçlarla üye ülkelerden birinde üç 
aydan fazla bir süre bulunmak isteyen üçüncü ülke vatandaşlarına dair tek dü
zenleme, 2009 yılında kabul edilen ve kalifiye işgücünün AB üyesi ülkelerde 
istihdamını sağlamak için üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve ikamet koşulları
nı düzenleyen 2009/50 sayılı Direktiftir96• Söz konusu Direktif, belli koşulları 
taşıyan üçüncü ülke vatandaşlarına "Mavi Kart" verilmesini öngördüğünden, 
kısaca Mavi Kaıt Direktifi (B/ue Card Directive) olarak da anılmaktadır. 

2009/50 sayılı Direktif, üye ülkelerde üç aydan fazla süreyle kalifiye işgücü 
olarak istihdam edilecek üçüncü ülke vatandaşlarının ve aile bireylerinin giriş 
ve ikametine ilişkin koşullar ile bu kişilerin başkaca üye ülkelere giriş ve ika
metlerine ilişkin koşulların tespiti olmak üzere başlıca iki konuda düzenleme 
getirmektedir (m. l ). 

D.irektif çerçevesinde bir kişinin "kalifiye işgücü"ne dahil olması için kişinin, 
ilgili üye ülkede ulusal iş hukuku kuralları ve/veya ulusal uy!,>ulamalar çerçevesinde 
işçi olarak konmması ya da bir başka kişinin talimatı altında çalışması; ücretli ol
ması ve yeterli ve özel mesleki yeterliliğe97 sahip olması gerekir (m.2 (b )). 

Direktifin kapsamına, yukarıda da belirtildiği üzere kalifiye işgücüne dahil 
olarak çalışmak amacıyla üye ülkelere kabul için başvuran üçüncü ülke vatandaş
ları girmektedir (m.3 (1)). Bununla birlikte Direktif, geçici korumadan yaralanma
ları sebebiyle üye ülkelerden birinde ikamet eden, ya da bu şekilde ikamet ede
bilmek için başvuru yapmış ve durumlarına ilişkin karar bekleyen üçüncü ülke 
vatandaşları; 2004/83 sayılı Direktif uyarınca uluslararası koruma altında olan ya 
da böyle bir korumadan yararlanmak için başvuruda bulunmuş ve durumlarına 
ilişkin karar bekleyen üçüncü ülke vatandaşları; ulusal hukuk, uluslararası yü
kümlülükler veya üye ülkenin uygulamaları çerçevesinde koruma altında bulunan 
ya da böyle bir koruma için başvurmuş ve durumlarına ilişkin karar bekleyen 
üçüncü ülke vatandaşları; araştınna projesi yürütmek amacıyla 2005/7 1 sayılı 

95 Bkz. yuk. dn. 43. 
96 Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third· 

country nationals for the purposes of highly qua/ified emp/oyment, OJ L 155/17, 18.6.2009. 
97 Direktif hükümleri çerçevesinde mesleki yeterlilikten anlaşılm ası gereken, kişinin o alanda yük

sek öğrenim görmüş olması veya ulusal hukuk tarafından düzenlendiği takdirde, iş sözleşmesi 
ya da iş teklifinde belirtilen meslek ya da sektörle ilgili 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmasıdır 
(m. 2 (g)). 
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Direktif hükümleri çerçevesinde araştırmacı olarak ikamet etmek amacıyla başvu
ru yapmış olan üçüncü ülke vatandaşları; AB vatandaşlarının aile bireyleri olan ve 
serbest dolaşım haklarını 2004/38 sayılı Direktif hükümleri çerçevesinde kullanan 
üçüncü ülke vatandaşları; 2003/109 sayılı Direktif uyarınca üye ülkelerden birin
de uzun süreli ikamete ilişkin statü sahibi olan ve bir başka üye ülkede işçi olarak 
ya da serbest şekilde ekonomik faaliyet yürütmek amacıyla ikamet eden üçüncü 
ülke vatandaşları; üye ülkelerden birine ticaret ya da yatırımla ilgili kişilerin giriş
lerini ve geçici ikametlerini kolaylaştıran bir uluslararası anlaşmadan kaynaklanan 
taahhütler çerçevesinde giriş yapan üçüncü ülke vatandaşları; bir üye ülkeye mev
simlik işçi olarak kabul edilmiş üçüncü ülke vatandaşları; sınır dışı edilmeleri 
askıya alınmış üçüncü ülke vatandaşları; ilgili üye ülkeye gönderilmiş olmaları 
halinde, 96/71 sayılı Direktif hükümleri çerçevesinde gönderilen işçi olarak kabul 
edilen üçüncü ülke vatandaşları bakımından uygulanmamaktadır (m.3 (2)). Ayrı
ca Direktif, Topluluk ve üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında yapılmış ve va
tandaşlıkları ne olursa olsun üçüncü ülke vatandaşları ve aile bireyleri ile AB 
vatandaşlarına eşit haklar tanıyan uluslararası anlaşmalardan yararlanan üçüncü 
ülke vatandaşları bakımından da uygulanmaz (ın.3 (2)). Buna karşın Direktif: 
Topluluk ve/veya üye ülkelerle üçüncü ülkeler arasında yapılmış ve bu Direktifin 
kapsamına girmeyen mesleklerin sayıldığı uluslararası anlaşmaların uygulanma
sına ve üye ülkelerin istihdam amacıyla AB Mavi Kartı dışında bir oturma izni 
vermesine halel getirmez. Bu son durumda bu tür oturma izinleri, kişiye bu Direk
tifte düzenlendiği şekilde başka üye ülkelerde oturma hakkı bahşetmez (m.3 (4)). 

2009/50 sayılı Direktifte kabul koşulları uzun bir liste halinde 5. maddede 
hükme bağlanmıştır. Anılan hüküm uyarınca, bu Direktif çerçevesinde AB Ma
vi Kartı için başvuran bir üçüncü ülke vatandaşının, üye ülkelerden birinde kali
fiye işgücünde yer alması için en az I yıl için yapılmış geçerli bir iş akdinin, y,ı 
da ulusal hukukta öngörüldüğü şekilde bağlayıcı bir iş teklifinin bulunduğunu; 
iş akdinde ya da bağlayıcı iş teklifinde belirtilen düzenlenmiş meslek96 bakı
mından ilgili ulusal hukukun AB vatandaşları için öngördüğü koşulları yerine 
getirdiğini; düzenlenmemiş meslekler bakımından, iş akdinde ya da bağlayıcı iş 
teklifinde öngörülen uğraş ya da sektörle ilgili yüksek mesleki niteliklere sahip 
olduğunu belgelemesi; geçerli seyahat belgesini ve gerektiği durumlarda vize ya 
da vize başvurusunu ve oturma iznini ya da uzun süreli vizesini ibraz etmesi; 
ilgili üye ülkenin kendi vatandaşları için öngörülen bütün riskleri kapsayan sağ 
lık sigortası bulunduğunu ya da böyle bir sağlık sigortası için başvurmuş oldu-

96 
Direktif, düzenlenmiş meslek (regulated profession) kavramının tanımı bakımından 2005/36 
sayılı Mesleki Yeterliliklerin Tanınması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine 
atıf yapmakta, anılan düzenlemede ise bu kavram, "başlanması ya da sürdürülmesi doğrudan 
ya da dolaylı olarak yasama tasarrufları veya düzenleyici ya da idari kurallar çerçevesinde spe 
sifik bir mesleki niteliği gerektiren ve özellikle yasama tasarrufları veya düzenleyici ya da idari 
kuralların belirli mesleki niteliklere sahip olanlara bahşettiği unvanın kullanıldığı mesleki faaliyet 
ya da mesleki faaliyetler grubu" olarak tanımlanmaktadır. 
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ğunu (iş akdinin böyle bir sigortaya sebebiyet vermemesi durumunda) ispatl a 
ması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu kişinin, kamu düzeni, kamu güvenliği 
ve kamu sağlığı bakımından da tehdit oluşturmaması gerekir. 

Direktifin 5. maddesindeki şartları yerine getiren ve sunmuş olduğu belge
lerin geçerliliği tespit edilen üçüncü ülke vatandaşına AB Mavi Kartı verilir 
(ın. 7 ( 1 )). Bununla birlikte, Direktifte Mavi Kartın geçerlilik süresi bakımından 
kesin bir saptama yapılmamış, standart sürenin tespiti üye ülkelere bırakılmıştır 
(m.7 (2)). Ancak Direktif, bu sürenin 1 ile 4 yıl arasında tespit edileceğini be
lirtmiştir (m.7 (2)). İş akdinin bu süreden az bir süreyi kapsaması durumunda, 
Mavi Kart iş akdinin süresinden 3 ay fazlası kadar bir süreyi kapsayacak şekilde 
verilecektir (m.7 (2)). AB Mavi Kartı hamiline, kendisine Mavi Kart veren üye 
ülkeye giriş, tekrar giriş ve söz konusu üye ülkede ikamet hakkı ile Direktifte 
düzenlenen diğer haklar verir (m.7 (4)). 

Mavi kart başvurusu, ilgili üye ülkenin tespitine göre üçüncü ülke vatandaşı 
ve/veya işvereni tarafından yapılabilir (m. l O ( 1 )). Başvuru ya ilgili kişinin üye 
ülke sınırları dışındayken ya da geçerli bir oturma izni ya da uzun süreli vize 
sahibi olması durumunda halihazırda söz konusu üye ülkede yerleşikken yapıla
bilir (m. 1 O (2)). Başvuruyu takiben üye ülkelerin yetkili makamları, ilgiliyi en 
kısa zamanda ve en geç başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde başvuru sonu
cundan haberdar ederler (m. 1 1  ( 1 )). 

Bununla birlikte, üye ülkeler, Direktifin 5. maddesinde belirtilen koşulların 
yerine gelmemiş veya başvuru esnasında sunulan belgelerin hileyle elde edilmiş 
ya da üzerinde tahrifat yapılmış olduğunu tespit ettikleri halde, mavi kart başvu
rularını reddetme imkanına sahip oldukları gibi (m.8 ( 1 )), kendi işgücü piyasa
sının koşullarını dikkate alma ve boş bir işe yerleştirme bakımından geçerli olan 
usulleri uygulama ya da söz konusu işin ulusal ya da Topluluk işgücü tarafından 
ya da halihazırda o üye ülkede yasal olarak bulunan ve işgücünün parçası olan 
üçüncü ülke vatandaşları tarafından ya da Uzun Süreli İkamet Eden Üçüncü 
Ülke Vatandaşlarının Statüsüne dair Direktif hükümleri uyarınca kalifiye işgücü 
olarak çalışmak amacıyla bir başka üye ülkeden gelmek isteyen uzun süreli 
ikamet hakkı sahibi olan üçüncü ülke vatandaşları tarafından doldurulamayacak 
olduğunu tespit etme (m.8 (2)) yahut Direktifin 6. maddesi çerçevesinde kendi 
topraklarına kabul edilecek üçüncü ülke vatandaşlarının sayısının tespitine iliş
kin yetki uyarınca, böyle bir başvuruyu kabul etmeme imkanına sahiptirler (m.8 
(3)). Keza üye ülkeler menşe ülkelerde var olan kalifiye işgücü açığını dikkate 
alarak (m.8 (4)) ya da işverenin ulusal hukuk uyarınca ilan edilmemiş iş ya da 
yasadışı çalışmayla ilgili bir yaptırıma konu olması durumunda da böyle bir 
başvuruyu reddedebileceklerdir (m.8 (5)). 

Üye ülkeler, Direktifin 9. maddesinde düzenlenen gerekçelerle, verilmiş bir 
mavi kartı iptal edebilir ya da yenilenmesi talebini reddedebilirler. Anılan hü-
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küm uyarınca, mavi kartın hileyle elde edilmiş olması ya da üzerinde tahrifat 
meydana gelmesi; hamilin giriş ve ikamete ilişkin olarak Direktifte belirtilen 
koşulları karşılamadığının ya da ikametine sebep teşkil eden amaç dışında bir 
amaçla ikamet ettiğinin veya hamilin iş piyasasına giriş ve geçici işsizliğe iliş
kin Direktifin 12. maddesinin I ve 2. paragrafları ve 13. maddesindeki sınırla
malara uymadığının tespit edilmesi durumunda, mavi kart iptal edilir ya da ye
nilenmez. Bunun yanı sıra, üye ülkelerin kamu düzeni, kamu güvenliği ya da 
kamu sağlığı gerekçesiyle veya AB mavi kart hamilinin, ilgili üye ülkenin sos
yal yardım sistemine başvurmaksızın kendisi ve aile bireylerinin geçimini sağ
layacak maddi kaynaklara sahip olmadığının tespiti durumunda yahut kişinin 
adresini bildirmemiş olması ya da mavi kart hamilinin sosyal yardım için baş
vurmuş olması durumunda da verilmiş mavi kart iptal edilebilir ya da yenilen
mesi talebi reddedilebilir (m.9 (3)). 

Mavi kart hamili olan üçüncü ülke vatandaşına tanınan haklar, Direktifin 4. 
Bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde yer alan ilk hak, iş piyasasına girişe iliş
kindir. Konuya ilişkin düzenleme getiren 12. madde, öncelikle kişinin mavi kart 
hamili olarak çalışmasının ilk iki yılında, iş piyasasına girişinin sadece Direktifin 
5. maddesinde yer alan şartları karşılayan ücretli ekonomik faaliyetlerle sınırlı 
olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak iki yılın geçmesini takiben, üye ülkeler ilgili 
kişilerin kalifiye işgücü olarak çalışmasında vatandaşlarıyla eşit muameleye tabi 
tutulacaklarını düzenleyebilirler. Ayrıca, aynı hüküm uyarınca, mavi kart hamili 
çalışmasının ilk iki yılında ancak ilgili üye ülkenin yetkili makamlarının yazılı 
izniyle işveren değişikliği yapabileceklerdir. İstihdama giriş bakımından üye ülke
ler, böyle faaliyetlerin kamu yetkisinin kullanımını ve devletin genel menfaatini 
gerektirmesi ve bu tür faaliyetlerin vatandaşlara hasredilmiş olması sebebiyle söz 
konusu kişilerin işe girişini engelleyebilirler (m. 1 2  (3)). 

Bunun yanı sıra, geçici işsizlik, kural olarak mavi kartın iptali için bir ge
rekçe oluşturmaz (m. l 3 ( 1 )). Ancak, işsizliğin birbirini takip eden 3 ay boyunca 
devam etmesi veya mavi kartın geçerlilik süresi içerisinde birden fazla kez 
meydana gelmesi durumunda, kart iptal edilir (m.13 ( 1 )). Mavi kart hamilleri, 
çalışma şartları; dernek kurma ve derneklere üyelik; eğitim ve mesleki eğitim; 
diplomaların, sertifikaların ve diğer mesleki niteliklerin tanınması; soysal gü
venlik; gelire dayalı yaşlılık aylığı; mal ve hizmetlere erişim ve ilgili üye devle
tin ülkesi sınırlarında serbest dolaşım gibi konular bakımından Mavi Kartı veren 
üye devletin vatandaşlarıyla eşit muamele görürler (m.14). 

Mavi kart hamilinin aile bireyleri bakımından, Direktifin 15. maddesinde 
yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla 2003/86 sayılı Aile Birleşimi Hak
kına Dair Direktifi hükümleri uygulanır. Mavi kart hamilinin uzun süreli ikame
te dair statüyü elde etmesi bakımından ise, Direkti tin 16. maddesindeki şartlar 
çerçevesinde, 2003/ 109 sayılı Direktif hükümleri uygulanır. 
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Mavi kart hamilinin ve aile bireylerinin, kişiye mavi kart veren üye ülke dı
şındaki üye ülkelere taşınmaları imkanı da mevcuttur. Direktifin 18. maddesi 
uyarınca, mavi kart hamili, kendisine mavi kartı bahşeden üye ülkede yasal 
olarak 18 ay kalmasını takiben, bir başka üye ülkede nitelikli işgücü olarak ça
lışmak üzere yaşama hakkına sahip olacaktır. Bu durumda kişinin ikinci üye 
ülke girişini takiben kendisi ve/veya işvereni tarafından en kısa zamanda ve en 
çok 1 ay içerisinde, kişinin Direktifin 5. maddesinde öngörülen şartları gerçek
leştirdiğini ispat eden belgelerle birlikte mavi kart başvurusu yapılır. İkinci üye 
ülke, söz konusu başvuruya ilişkin kararı kişiye ve birinci üye ülkeye bildirir 
(m.18 (4)). Mavi kart hamilinin aile bireylerinin, ailenin birinci üye ülkede 
oluşmuş olması durumunda, kişiyle birlikte ikinci üye ülkeye taşınmasına izin 
verilir (m. 1 9  ( l )). Ailenin birinci üye ülkede oluşmamış olması durumunda, aile 
bireyleri bakımından Direktifin 15. maddesi çerçevesinde Aile Birleşimi Hakkı
na Dair Direktif hükümleri uygulanır (m. 19 (4)). 

E. Uzun Süreli İkamet Eden Üçüncü Ülke Vatandaşları 

AB 'nde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının ikametlerine ilişkin düzenlemele
rin en önemlilerinden biri, "25 Kasım 2003 taıihli ve 2003/109 sayılı Uzun Süreli 
İkamet Eden Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Statüsüne dair Direktiftir"99

• DirektiC 
Twııpere Zirvesi sonuçlarında açıkça ifade edilen AB'nde yasal olarak bulunan 
üçüncü ülke vatandaşlarına eşit muamelenin sağlanması ve özellikle bir üye ülkede 
uzun süre ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına mümkün olduğu ölçüde AB 
vatandaşlannınkilere yakın bir takım haklar bahşedilmesi gerekliliğinden hareketle, 
AT Antlaşmasmın 63(3) ve (4). fıkraları uyarınca kabul edilmiştir. Söz konusu 
Direktif, AB vatandaşı olmamakla birlikte AB'de uzun süreli ikamet eden kişiler 
bakımından oı1ak bir statü yaratmakta ve ikamet edilen üye ülkenin hangisi olduğu
na bakılmaksızın ve söz konusu kişiler arasında cinsiyet, dil, din, ırk, renk, sosyal 
menşe, siyasi görüş, yaş ya da cinsel tercihler bakımından herhangi bir ayrım gö
zetmeksizin Birlik içerisinde eşit muamele görmelerini amaçlamaktadır100

• 

2003/109 sayılı Direktif esas itibariyle iki konu hakkında düzenleme getim1ek
tedir: Direktif bir yandan bir üye ülkede yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke va
tandaşlarına, uzun süreli ikamete ilişkin statü (/ong- term resident status) tanınma-

99 Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country 
nationals who are long term residents, OJ L 16/44, 23.1.2004. Söz konusu Direktif hakkında 
bkz. PEERS ve ROGERS, 2006, s. 615 vd.; GUILD, 2004, s. 215 vd.; APAP ve CARRERA, 
2003, s. 15 vd.; Louise HALLESKOV, "The Long Term Residents Directive: A Fulfilment of 
Tampere Objective of Near-Equality?", European Journal of Migration and Law, Vol. 7, Y. 
2005, s. 183 vd.; Sonja BOELAERT-SUOMINEN, "Non- EU Nationals and Council Directive 
2003/109/EC on the Status of Third-Country Nationals Who Are Long- Term Residents: Five 
Paces Forward and Possibly Three Paces Back" , Common Market Law Revlew, Vol. 42, Y. 
2005, s. 1011 vd; ERTUNA LAGRAND, 2010, s. 71 vd. 

100 Dibace, para. 5. 
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sına ve bu Statünün kaldırılmasına ilişkin şartlar ile söz konusu statüye bağlanan 
hakları tespit edilmekte, diğer yandan bu kişilerin söz konusu statüyü tanıyan ülke 
dışındaki üye ülkelerde ikamet etmelerine ilişkin şartlara yer verilmektedir (m. l ). 

Direktifin kapsamına üye ülkelerden birinde yasal olarak ikamet eden üçüncü 
ülke vatandaşları girmektedir (m.3 ( 1 )). Bununla birlikte, üçüncü ülke vatandaşı 
olmalarına rağmen bir takım kirnseler, Birlik içerisindeki durumları hassas ya da 
ikametleri kısa süreli olduğundan kapsam dışında bırakılınıştır101

• Bu anlamda; 
Direktifin 3. maddesinin 2. paragrafı uyarınca, eğitim ya da mesleki eğitim ama
cıyla ikamet edenler; geçici ya da talı koruma altında olan ya da söz konusu ko
rumalardan faydalanarak ikamet etmek üzere başvurmuş ve statüleri hakkında 
karar bekleyenler; mülteciler ya da mülteci olarak kabul edilmek üzere başvurmuş 
ve başvuruları henüz karara bağlanmamış olanlar102

; au pair veya mevsimlik işçi 
ya da bir hizmet sunucusu tarafından hizmetlerin sınır ötesi sağlanması amacıyla 
işçi olarak ya da hizmet sağlayıcı olarak gönderilmiş olan kişiler gibi bulunmaları 
geçici sebeplere dayanan ya da ikamet izinleri resmen sınırlandırılanlar ile statüle
ri 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu, 1963 tarihli 
Konsüler İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu, 1969 tarihli Özel Misyonlar 
Hakkında Konvansiyon veya 1975 tarihli Ülkelerin Uluslararası Örgütlerle İlişki
lerinde Temsiline İlişkin Viyana Konvansiyonu hükümlerine tabi olan kimseler, 
Direktifin kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca Direktifin, Topluluk ya da Toplu
luk ve üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında yapılan iki ya da çok taraflı anlaş
maların veya üye ülkelerden biri ile bir üçüncü ülke arasında bu Dircktilin yürür
lüğe girmesinde önce yapılmış iki taraflı anlaşmaların ya da 1955 tarihli Avrupa 
İkamet Sözleşmesi, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı, 1987 tarihli değiştirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı ve 1977 tarihi i Göçmen İşçi !erin H ukukı Statüsü hakkında 
Avrupa Konvansiyonu hükümlerinin daha elverişli hükümlerine halel getirmeksi
zin uygulanması da kabul edilmiştir (m.3). 

Direktifte uzun süreli ikamete dair statünün elde edilmesi için aranan esas 
kriter, bir üye ülkedeki ikamet süresidir103

• Burada ikametin, kişinin söz konusu 
ülkeyle bağ kurduğunu gösterecek şekilde hem yasal hem de devamlı olması 
gerekir. Bu anlamda Direktif� uzun süreli ikamete ilişkin statüye ilişkin başvu
ruyu yapacak üçüncü ülke vatandaşlarının, söz konusu başvuruyu yapacakları 
üye ülkede, başvuruyu yapmadan önce yasal ve devamlı olarak 5 yıl oturmaları 

101 <<http://europa.eu/legislation_summaries/justice_ freedom_security/free_movement_of 
_ persons _asylum immigration/123034_en.htm», 05. 05. 2010. 

102 Bununla birlikte. 2003/109 sayılı Direktifte değişiklik öngörerek mülteciler ile tali korumadan 
faydalanan kişileri Uzun Süreli ikamet Eden Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Statüsüne dair Direk
tif kapsamına almayı amaçlayan bir Direktif önerisi mevcuttur. Söz konusu öneri hakkında bkz. 
Proposal for a Council Directive of 6 June 2007 amending Directive 2003/109/EC to extend its 
scope to beneficiaries of international protection, COM (2007) 298 final. 

103 Dibace, para. 6. 
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şartını kabul etmektedir (m.4 ( l  )). Bununla birlikte, kişinin geçici olarak söz 
konusu üye ülkeden ayrılabileceği durumlar da dikkate alınarak belli ölçüde 
esneklik sağlanmıştır. Direktifin 4. maddesinin 3. paragrafı uyarınca, kişinin söz 
konusu üye ülkeyi terkinin birbirini takip eden (consecutive) 6 ayı aşmaması ve 
5 yıllık süre içerisinde toplam l O ayı geçmemesi durumunda, anılan süreler 5 
yıllık ikamet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. 

Direktif, ikamet süresine ilişkin şartın gerçekleşmesinin yanı sıra, söz konusu 
üçüncü ülke vatandaşının maddi durumuna ve sağlık sigortasına ilişkin olarak iki 
şart daha getirmektedir (m.5). Buna göre, kişinin söz konusu üye ülkenin sosyal 
yardım sistemine başvurmaya gerek olmaksızın kendisi ve kendisine bağımlı aile 
bireylerinin geçimini sağlayacak sabit ve düzenli maddi kaynaklara sahip olması 
gerekir. Üye ülkeler, söz konusu maddi kaynakları niteliği ve düzenliliğini dikka
te alaırak değerlendirecek ve uzun süreli ikamete dair statü başvurusundan önce 
geçerli olan asgari ücret ve emekli aylık miktarını, ayrıca kişinin vergi yükümlü
lüğünü yerine getirip getirmediğini ve emeklilik sistemine katkılarını da göz 
önünde bulundurabilecektir (m.5 (1) (a))104

• Aynı hüküm uyarınca, üçüncü ülke 
vatandaşlarının kendileri ve aile bireyleri bakımından, ilgili üye ülkenin kendi 
vatandaşları için öngörülen bütün riskleri kapsayan sağlık sigoıtası bulunmalıdır. 
Burada anılan iki şarta ek olarak, üye ülkeler, üçüncü ülke vatandaşlarının ulusal 
hukukta öngörülen diğer entegrasyon şartlarını {dil şartı gibi) yerine getinnelerini 
de isteyebilirler (m.5 (2)). Üye ülkelerce böyle bir statünün tanınması, ekonomik 
mülahazalarla reddedilememekle beraber, kamu düzeni veya kamu güvenliği 
gerekçesiyle ret kararına konu olabilecektir (m.6). 

Uzun süreli ikamete dair statüyü kazanmak isteyen üçüncü ülke vatandaşla
rı, ikamet ettikleri üye ülkenin yetkili makamlarına Direktifin 4 ve 5. maddele
rinde öngörülen ikamet süresi, maddi kaynaklar ve sağlık sigoıtasına ilişkin 
şartlan yerine getirdiklerini ispat eden belgelerle başvururlar (m.7 ( 1 )). Ayrıca 
kendilerinden, geçerli seyahat belgeleri ve/veya ikametgahlarına dair belgeler 
de talep edilebilir (m.7 ( ! )). 

Söz konusu başvuru üzeıine, yetkili ulusal makamlar tarafından en kısa sürede 
ve her halükarda başvwu tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek süre zarfında karar 
vererek, ilgiliye bildirilir (m.7 (2)). Şartlan yeıine getirdiği ve söz konusu üye ülkenin 
kamu düzeni ve kamu güvenliği bakımından tehdit oluşturmayacağı tespit edilen 
kişiler, devamlı nitelikte uzun süreli yerleşik statüsünü kazanırlar (ın.7 (3), m.8 ( 1 )). 
Bu kişilerin dwumu, söz konusu statüleıini kolay ve çabuk şekilde ispatlayabilmeleri 
için en az 5 yıl süreyle geçerli olacak bir otuıma izni ile belgelenir (rrı.8 (2)). 

Uzun süreli ikamete ilişkin statüyü kazanan kişilerin söz konusu statülerinin 
geri alınması ve kaybı, Direktifin 9. maddt:sinde düzenlenıniştir. Anılan hüküm 

104 Dibace. para. 7. 
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uyarınca, söz konusu statüyü hileli bir şekilde kazanmış olanlar, Direktifin 12. 
maddesi uyarınca hakkında sınır dışı kararı verilenler ve Topluluk sınırları içeri
sinde (birbirini takip eden) toplam 12 ay bulunmayan kişiler105 hakkında statünün 
geri almmasına ilişkin karar verilebilir. Ayrıca, kişinin sınır dışı etmeye sebep 
olmamakla birlikte, bulunduğu ülkenin kanm düzenine tehdit oluşturan fiilleri 
sebebiyle uzun süreli ikamet statüsünü kaybetmesi de, ilgili i.iye ülke taratindan 
düzenlenmesi durumunda mümkündür (m.9 (3)). Diğer yandan, uzun süreli ika
met statüsünü kazandığı üye ülkeden farklı bir üye ülkede Direktifin 23. maddesi 
uyarınca aynı statüyü kazanan kişiler, ilk üye ülkede söz konusu statülerini kay
bederler (m.9 (4)). Her halde, ilgili üye ülke tarafından aksi düzenlenmedikçe, 
kişinin kendisine uzun süreli ikamet statüsü kazandıran üye ülkede 6 yıl bulun
maması, kişinin söz konusu statüsünü kaybetmesine sebep olur (m.9 (4)). Uzun 
süreli Ekamete dair statüye dair başvurunun reddi ya da söz konusu statünün ipta
line dair karar gerekçeli olarak verilir ve böyle bir karara karşı mevcut kanun 
yolları da belirtilerek ilgili üye ülkenin usul kuralları çerçevesinde ilgiliye bildiri
lir (m. 1 O ( 1 )). Başvurusu reddedilen, statüsü iptal edilen veya oturma izni yeni
lenmeyen kişinin, ilgili üye ülkede dava açma hakkı mevcuttur (m.10 (2)). 

Direktif, uzun süreli ikamete dair statüyü kazanan üçüncü ülke vatandaşla
rının, yaşadıkları topluma entegrasyonunun sağlanabilmesi amacıyla, belli bir 
takım sosyal ve ekonomik konularda üye ülke vatandaşlarıyla eşit muamele 
görmesine ilişkin düzenlemeler getirmektedir106

• Direktifin 1 1 . maddesinde hü
küm altına alınan eşit muamele ilkesi uyarınca, söz konusu ki�ıkr. işçi ya da 
serbest şekilde ekonomik faaliyette bulunma koşulları, işten çıiı.:ır;lma ve ücret 
de dahil olmak üzere istihdam koşulları ve çalışma şartları; ulusai hukuk uya
rınca geçerli olan eğitim bursları da dahil olmak üzere eğitim ve mesleki eğitim; 
mesleki diplomalar, sertifikalar ve diğer niteliklerin tanınması; ulusal hukukça 
tanımlandığı şekilde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal koruma; vergi 
yardımları; mal ve hizmetlere erişim; dernek kurma ve işçi ya da işverenleri 
veya üyeleri belli bir meslek grubunu temsil eden her türlü kuruluşa üyelik ve 
ulusal mevzuatça güvenliğe ilişkin kabul edilen sınırlar çerçevesinde ilgili üye 
ülkenin bütün egemenlik alanına giriş bakımından ilgili üye ülke vatandaşlarıyla 
eşit muamele hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca üye ülkeler farklı alanlarda da 
bu hakkı tanıyabilecekleri gibi, söz konusu kişilerin Direktifte belirtilen alanlara 
ilişkin farklı menfaatlerden yararlanmalarını da öngörebilirler (m. 1 1  (5)). Üye 
ülkelerin Direktif hükümleri uyarınca eşit muamele hakkını sınırlandırmaları da 
mümkündür107

• 

105 Bununla birlikte, üye ülkelerin birbirini takip eden 12 ay boyunca kendi ülkesinde bulunmayan 
üçüncü ülke vatandaşlarının uzun süreli ikamet statüsünü kaybetmeyeceğine ilişkin düzenleme 
yapma hakları saklıdır. Bkz. m. 9 (2). 

106 Dibace, para. 12. 
107 

Söz konusu sınırlamalar için bkz. m. 11  (2), (3), (4). 
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Diğer yandan, söz konusu Direktit: uzun süreli ikamete dair statüde bulunan 
üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmelerini de belli şartlara bağlamaktadır 
(m.12). Buna göre, söz konusu kişiler ancak kamu düzeni veya kamu güvenliğine 
karşı gerçek ve ciddi bir tehlike teşkil etmeleri durumunda sınır dışı edilebilecekler 
ve sınır dışı kararı ekonomik gerekçelere dayanmayacaktır. Bu kişilerin sınır dışı 
edilmesinde, yaş, ilgili üye ülkede ikamet süresi, bu kararın kendisi ve aile bireyleri 
bakımından sonuçları ile ikamet edilen ülke ve menşe ülke ile bağları da dikkate 
alınacaktır (ın.12 (3)). Sınır dışı kararına ilişkin olarak üçüncü ülke vatandaşına 
ilgili üye ülkede kanun yollarına başvurma imkanı mevcuttur (m.12 ( 4)). 

Üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelerden birinde uzun süreli ikamete da
ir statüyü kazandıktan sonra, diğer üye ülkelerde (ikinci üye ülke) ikamet koşul
ları, Direktifin 3. bölümünde hüküm altına alınmıştır. Söz konusu kişilerin, 
ikinci üye ülkede üç ayı aşan şekilde ikamet edebilmeleri için, Direktifin 14 vd. 
maddelerinde öngörülen şartları yerine getirmeleri gerekir. Buna göre, söz ko
nusu kişilerin ikinci üye ülkede, bir işverene bağlı olarak veya serbest şekilde 
ekonomik faaliyet yürütmeleri ya da eğitim veya staj ya da diğer amaçlarla bu 
ülkede bulunuyor olmaları gerekir. Ayrıca, uzun süreli ikamete dair statüyü ilk 
defa kazanmaları durumunda olduğu gibi, ikinci üye ülke de söz konusu kişile
rin maddi durumlarına ve sağlık sigortalarına ilişkin şartlar öngörebilecektir. Bu 
durumda kişinin, söz konusu üye ülkenin sosyal yardım sistemine başvurmaya 
gerek olmaksızın kendisi ve kendisine bağımlı aile bireylerinin geçimini sağla
yacak sabit ve düzenli maddi kaynaklara sahip olduğunu ve kendisi ile aile bi
reyleri bakımından ikinci üye ülkenin kendi vatandaşları için öngörülen bütün 
riskleri kapsayan sağlık sigortasının bulunduğunu ispatlaması gerekmektedir. 
Bunlara ek olarak, ikinci üye ülke de üçüncü ülke vatandaşından entegrasyona 
ilişkin diğer şartlara uymalarını talep edebilir. Ancak, bu şaıtlara uyması kişiden 
uzun süreli ikamete dair statüyü kazandığı ilk üye ülkede talep edilmişse, artık 
ikinci üye ülke kişinin bu şartlara tekrar uymasını isteyemez (m.15 (3)). 

Üçüncü ülke vatandaşlan, ikinci üye ülke tarafından belirlenen koşullan yerine 
getirdiklerine ilişkin belgeleri, en kısa zamanda ve en geç ikinci üye ülkeye giriş yap
tıklan tarihten itibaren 3 ay içinde yetkili makamlara sunacaklardır (m.15 ( 1 )). 

Üçüncü ülke vatandaşının aile bireyleri de, aile birleşiminin birinci üye ül
kede gerçekleşmiş olması durumunda, söz konusu kişiyle birlikte ikinci üye 
ülkede ikamet hakkına sahiptirler108

• Aile birleşiminin birinci üye ülkede ger-

108 Direktifin 16. maddesi uyarınca, bu haktan yararlanacak aile bireyleri, 2003/86 sayılı Aile Birle
şimi Hakkına Dair Direktifinin 4. maddesi uyarınca üçüncü ülke vatandaşının eşi, evlat edinilmiş 
çocuklar da dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşının eşiyle ortak küçük çocukları, üçüncü 
ülke vatandaşının (evlat edinilmiş çocuklar da dahil olmak üzere) velayeti kendisinde bulunan ve 
kendisine bağımlı olan küçük çocukları ile üçüncü ülke vatandaşının eşinin (evlat edinilmiş ço
cuklar da dahil olmak üzere) velayeti kendisinde bulunan ve kendisine bağımlı olan küçük ço
cuklarıdır. Küçük çocuklar, ilgili üye ülkede kabul edilen erginlik yaşının altında bulunan ve ev-
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çekleşınemiş olması durumunda ise, bu kişiler bakımından 2003/86 sayılı Aile 
Birleşimi Direktifi hükümleri uygulanır. 

Üçüncü ülke vatandaşı ile aile bireylerinin ikinci üye ülkede ikamete ilişkin 
başvuruları kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle redde
dilebilir (m.17, 18). Söz konusu ret kararına karşı, Direktifin 20. maddesi uya
rınca, ilgili üye ülke hukuku uyarınca kanun yollarına başvurulabilecektir. Baş
vuruları kabul edilen ve koşulları yerine getirdiği tespit edilen üçüncü ülke va
tandaşları ve aile bireylerine ikinci üye ülke tarafindan oturma izni verilir ve bu 
durum birinci üye ülkeye bildirilir. 

İkinci üye ülkeye kabul edilen üçüncü ülke vatandaşları, birinci üye ülkede ya
rarlandıkları eşit muamele hakkından yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde ya
rarlanmaya devam ederler (m.21)109

• Söz konusu kişiler, uzun süreli ikamet statüsü
nü ikinci üye ülkede kazanana kadar ilk üye ülkedeki bu statülerini muhafaza eder
ler. İkinci üye ülkede 5 yıl yasal olarak bulunmaları dunnmında, sö:t: konusu ülkede 
uzun süreli yerleşik statüsüne sahip olmak üzere başvuru imkanına da sahiptirler. 

iV. SONUÇ 

AB'nde üçüncü ülke vatandaşlarının durumu, bu konuda yapılan düzenlemeler 
de dikkate alındığında çok parçalı bir görünüm arz etmektedir. Am::;tcrdam Antlaş
ması 'yla birlikte Topluıuı:run yetkisinin kabul edildiği yasal göç kom.:sımda, 2000'li 
yılların başından itibaren önemli adımlar atılmış olsa dahi, şu an itibariyle konuyu 
bütün açılarıyla ele alan kapsamlı bir düzenlemeden bahsetmek rnümkün değildir. 
Zira, 2009 yılında yüıürlüğe giren Lizbon Antlaşması da, Birlik kuıumlarına ancak 
konunun belli açılardan düzenlenmesi imkanı vermektedir. Şu an itibariyle AB 
üyesi ülkelere çeşitli gerekçelerle gelmek isteyen üçüncü ülke vatandaşlan, söz 
konusu sebeplere bağlı olarak kabul ve ikametlerine ilişkin farklı usul ve şartlara 
tabi olmakta ve farklı hak ve yükümlülüklerin muhatabı haline gelmektedirler. Bu
nunla birlikte, Komisyon tarafından Stockholm Programının uygulanmasına ilişkin 
eylem planında öngörüldüğü üzere bir Göç Kodu hazırlanması, konunun daha kap
samlı şekilde ele alınması açısından yerinde bir adım olarak nitelendirilebilir. 

Üçüncü ülke vatandaşlarının bulundukları üye ülkelere entegrasyonu konu
su ise halen üye ülkelerin yetkisi kapsamında değerlendirilmektedir. Lizbon 
Antlaşmasında da açıkça hükme bağlandığı üzere bu alanda Birliğin yetkisi 
sadece üye ülkelerin üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonuna ilişkin çabala
rını desteklemekle sınırlıdır. 

lenmemiş çocukları ifade etmektedir (2003/86 sayılı Aile Birleşimi Direktifi, m. 4 (1)). Burada sa
yılmaıyan aile bireylerinin ise üçüncü ülke vatandaşı ile birlikte ikinci üye ülkede ikamet edebil
meleri, üye ülkelerin takdirine bırakılmıştır (m. 16(2)). 

109 Üçüncü ülke vatandaşının aile birey1eri ise, ikinci üye ülkede ikamet iznini kazandıkları andan itibaren 
2003/86 sayılı Aile Birleşimi Direktifinin 14. maddesinde belirtilen haklardan yarar1anır1ar (m. 21 (3)). 
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