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GİRİŞ
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 1 Türk vatandaşlarının AB üyesi ülke
lerde serbest dolaşımına ilişkin düzenleme getiren 1/80 sayılı Oı1aklık Kon
seyi Kararı'nın (OKK) yorumuna ilişkin kararlarından biri 29 Eylül 2011
tarih ve C-187/10 sayılı karardır2 • Söz konusu karara konu olan başvuru,
Divan'a Barış Ünal adlı Türk vatandaşı ile Hollanda Adalet Bakanlığı ara
sındaki uyuşmazlığı görmekte olan Hollanda mahkemesi tarafından ön karar
usulü3 uyarınca yapılmış olup, 1/80 sayılı Oı1aklık Konseyi Kararı'nın 6.
maddesinin 1. paragrafının yorumuna ilişkindir. Hatırlanacağı üzere anılan
hüküm, -7. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla- bir üye devletin işgücü
piyasasına yasal olarak dahil bulunan Türk işçisine, belirli sağlamlaştırma
dönemleri çerçevesinde haklar vermektedir. Bu çerçevede, bir üye devletin
işgücü piyasasına yasal olarak dahil bulunan Türk işçisi, o üye devlette bir
yıllık yasal çalışmadan sonra, eğer iş mevcut ise, aynı işverenin yanında
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Bu karar incelemesi, hakem incelemesinden geçmiştir.
Yırd. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, (gulum@bilkent.edu.tr).
Avrupa Birliği Adalet Divanı, bu çalışmada "ABAD" veya "Divan" olarak
anılmıştır.
Söz konusu kararın İngilizce metni için bkz. <http://curia.europa.eu/juris/ lis
te.jsf'? language=en&num=C-187 /1 O#> (Erişim Tarihi: 6.7.2014)
Lizbon Antlaşması sonrasında ön karar usulü Avrupa Birliği'nin İşleyişine Dair
Antlaşma'nın (ABİDA) 267. maddesinde düzenlenmektedir. Anılan hüküm uya
rınca, ABAD, Antlaşmaların yorumu ile Birlik kurum, organ, ofis veya ajansla
rının geçerliliği ve yorumu hakkında ön karar verme yetkisine sahiptir (ın.
267(1)). Bu tür bir sorunun bir üye devlet mahkemesinde ortaya konması halin
de, bu mahkeme kendi kararını vermek için konuya ilişkin bir karara gerek du
yarsa, Divan'dan bu soru hakkında karar vermesini talep edebilir (m. 267(2)).
Böyle bir sorunun iç hukuk kurallarına göre kararlarına karşı kanun yolları ka
palı ulusal mahkemede gündeme gelmesi durumunda ise, söz konusu mahkeme
Divan'a başvurmakla yükiim!Udür (m. 267(3)). Bu tür bir sorunun bir üye devlet
mahkemesinde görülmekte olan tutuklu bir kişiyle ilgili bir davada ortaya kon
ması halinde, Divan, mümkün olan en kısa sürede harekete geçer (m. 267(4)).
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çalışma iznini yeniletme; o üye devlette, üç yıllık yasal çalışmadan sonra ve
Topluluk üye devletleri işçilerine tanınan öncelik saklı kalmak kaydıyla,
dilediği bir işveren yanında, ancak aynı meslek için, o üye devletin iş bulma
kurumlarına kayıtlı ve normal şartlarda yapılmış bir iş teklifine başvurma; o
üye devlette, dört yıllık yasal çalışmadan sonra, dilediği bütün ücretli işlere
serbestçe girme hakkına sahiptir. S evince" kararını takiben çeşitli boyutlarıy
la Kuş5 , Eroğlu6, Bozkurt1, Tetik8, Eker9, Kot' 0, Ertanır 1\ Günaydın 12, Bir.
.. ve o··,
.. kl<) ve
den13, ıvaz
AT 114
uze,ııs, payır, Akyuz
z ur
ı , Kurz 15, Dogan16, Sed·fl1
e1 , c··
20
Genç gibi önemli Divan kararlarına konu olan bu hüküm, çalışmanın konu
su olan Ünal kararında kişiye verilen oturma izninin dayandığı sebebin son
radan ortadan kalkması durumunda dahi ulusal makamların geçmişe etkili
olarak söz konusu oturma iznini iptal edip edemeyeceğine ilişkin olarak de
ğerlendirilmiştir. Divan'ın, Ünal kararını takiben, 8 Kasım 2012 tarihli
Gülbahçe kararında21 da aynı konuda ve Ünal kararı paralelinde değerlen
dirme yaptığı görülmektedir.
Aşağıda Ünal kararına konu olan uyuşmazlık ve Divan kararı açıklandık
tan sonra anılan karara ilişkin bir değerlendirmeye yer verilecektir.
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1. HOLLANDA MAHKEMESİ ÖNÜNDEKİ UYUŞMAZLIK
Barış Ünal adlı Türk vatandaşı ile Hollanda Adalet Bakanlığı arasındaki
uyuşmazlık, söz konusu Bakanlığın Barış Ünal'ın belirli süreli oturma izni
üzerindeki kısıtlamanın değiştirilmesine ilişkin başvurusunun reddi ile söz
konusu iznin iptaline ilişkin iki kı;ırarına ilişkindir.
Barış Ünal, Hollanda'ya 24 Şubat 2004 tarihinde geçici nitelikteki otur
ma izni ile giriş yapmış, 2 Eylül 2004 tarihli karar ile kendisine "partneri
A.M De Sousa van der Malen ile birlikte kalabilmesi amacıyla", çalışma
iznine ihtiyaç göstenneksizin serbestçe çalışmasına imkan tanıyan ve 29
Mart 2004 tarihinden itibaren geçerli olacak belirli süreli oturma izni veril
miştir. Bay Ünal, partneri Bayan van der Molen'in 't Zandt'taki evinde ya
şamaya başlamıştır. Bay Ünal'a verilmiş olan oturma izni, aynı koşullarda
önce 21 Nisan 2006, sonra 1 Mart 2009 tarihine kadar uzatılmıştır. 8 Mayıs
2006'da Bay Ünal Hollanda'nın Nunspeet şehrinde bulunan bir şirkette işçi
olarak çalışmaya başlamış, iş sözleşmesi 21 Kasım 2007'de bir yıllığına
yenilenmiştir.
Bay Ünal, 4 Haziran 2007'de oturma izninde yer alan "partneri A.M. De
Sousa van der Molen ile birlikte kalması"na ilişkin kısıtın "devamlı oturma"
şeklinde değiştirilmesi amacıyla başvuruda bulunmuştur. Ünal'ın başvurusu,
İçişleri Bakanlığı'nın 28 Aralık 2007 tarihli kararıyla, ilgilinin 2 Nisan 2007
tarihinden bu yana oturma iznindeki şartı gerçekleştirmediği, zira söz konusu
tarihte partneriyle ayrıldıkları ve bu tarihten itibaren kendisinin Lelystad'da
yeni bir apartman dairesine taşındığı gerekçesiyle reddedilmiştir. İçişleri
Bakanlığı 7 Şubat 2008 tarihli sonraki bir kararında da, Bay Ünal'ın 2 Nisan
2007 tarihi itibariyle aynı işverenin yanında bir yıldan az bir süre için çalış
makta olduğu ve bu sebeple 1/80 sayılı Karar uyarınca sürekli oturma hakkı
na sahip olamayacağına karar vermiş ve oturma iznini 2 Nisan 2007 tarihin
den itibaren geçmişe dönük olarak iptal etmiştir. Bay Ünal'ın 28 Aralık 2007
ve 7 Şubat 2008 tarihli İçişleri Bakanlığı kararlarına karşı yaptığı itiraz Ba
kanlılk tarafından 31 Temmuz 2008'de reddedilmiştir. Söz konusu ret kararı
na karşı Bay Ünal tarafından la Haye Bölge Mahkemesinde açılan dava da
kabul edilmemiş, Mahkemenin bu kararına karşı Bay Ünal Danıştay'da
(Raad van State) temyiz başvurusunda bulunmuştur.
Hollanda Danıştayı kendisine yapılan başvuru çerçevesinde ABAD'na
ön karar başvurusunda bulunmuş ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının
6. maddesinin 1. paragrafı çerçevesinde işçinin herhangi bir kastının bulun
madLğı ve oturma izninin anılan hükümde düzenlenen yasal çalışmaya ilişkin
bir yıllık çalışma süresinin sona ermesinden sonra iptal edilmesi durumunda,
6. maddenin 1. paragrafının ulusal makamların bir Türk işçisinin oturma
iznini kendisine oturma izni verilmesine ilişkin şaıtı artık taşımadığı bir ta-
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rihten itibaren geriye dönük olarak iptal etmesine engel olur şekilde yorum
lanıp yorumlanamayacağını sormuştur.
il. UYUŞMAZLIGIN HUKUKi ÇERÇEVESİ
Somut uyuşmazlıkta uygulanması gündeme gelen mevzuat, 1/80 sayılı
OKK'nın yukarıda anılan 6. maddesinin dışında, 23 Kasım 2000 tarıhli Ya
bancı Tabiiyetliler Hakkında Kanun (Wet tot algehele herziening van de
Vreemdelingenwet) ile Yabancı Tabiiyetliler Hakkında Kararnamenin
(Vreemdelingenbesluit 2000) çeşitli hükümleridir. Anılan Kanun, ilgili hü
kümler uyarınca kendisine belirli süreli oturma izni verilen yabancıların
Hollanda'da yerleşme imkanı olduğunu (ın. 8(a)) ve böyle bir oturma izninin
yerleşim amacıyla sınırlı olarak verileceğini (m. 14(2)) düzenlemektedir.
Bununla birlikte aynı Kanun, Hollanda makamlarına, yerleşme amacına uy
gun olan kısıtlamaya uygun hareket etmeyen kişinin belirli süreli oturma
iznine ilişkin başvurusunu (m. 16 ( l ) (g)) ve böyle bir iznin geçerlilik süresi
ni uzatmaya ilişkin talebini reddetme (m. 18 (1 )) ve yine aynı gerekçeyle
mevcut bir oturma iznini iptal etme yetkisi (m. 19) vermektedir. Yabancı
Tabiiyetliler Hakkında Kararname ise anılan Kanunda hükme bağlanan be
lirli süreli oturma izninin Hollanda'da üç yıl boyunca yerleşik bulunan otur
ma izni hamili yabancıya, sürekli bir yerleşim hakkı bulunan kişiyle aile
kurma ya da birleştirme durumunda verileceğini düzenlemekte (m. 3.51(1))
ve yeni bir oturma izninin verilmesi bakımından söz konusu üç yıllık süre
boyunca oturma izninin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin şartların
yerine gelmesini aramaktadır (m. 3.51 (2)). Aynı düzenleme, yasal olarak
yerleşik bulunan ve oturma iznindeki sınırlamaya artık uymayan yabancının,
yerleşik bulunduğu belediye polisini derhal bilgilendirmesi gerektiğini de
hüküm altına almaktadır (m. 4.43( 1)).
111. ABAD'NIN YORUMU
ABAD, Hollanda mahkemesi tarafından kendisine yöneltilen soruya iliş
kin cevabına 1/80 sayılı OKK'nın 6. maddesinin 1. paragrafını açıklayarak
başlamıştır. Divan'a göre, 1/80 sayılı kararın 6. maddesinin 1. paragrafı uya
rınca Türk işçilerine tanınan haklar, yasal iş süresi ile orantılı olarak artmak
ta ve ilgililerin ev sahibi üye devletlerdeki durumlarını iyileştirmeyi amaç
lamaktadır22. 6. maddenin 1. paragrafı uyarınca bir işverenin yanında bir yıl
yasal olarak çalışan Türk işçisi aynı işverenin yanında çalışmaya devam
edebilmektedir. Divan içtihadı uyarınca söz konusu hakkın etkili olabilmesi,
ilgili bakımından bir oturma izninin de varlığını gerektirir. Anılan hüküm
22

Para. 2 728.
-
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uyarınca Türk vatandaşının bir üye devlette yasal çalışması, kişinin söz ko
nusu devletin işgücü piyasasında istikrarlı ve düzenli bir durumunun bulun
masını gerektirir ve bu çerçevede oturma hakkını da içerir.
Somut uyuşmazlıkta 1/80 sayılı OKK'nın 6. maddesinin 1. paragrafı an
lamında bir yıllık sürenin Bay Ünal'ın yasal çalışmasının başladığı 8 Mayıs
2006 tarihinde başladığına ilişkin herhangi bir şüphe yoktur. İçişleri Bakan
lığı'nın Bay Ünal'ın iznindeki "partneri A.M. De Sousa van der Mole ile
ot urması"na ilişkin kısıtın değiştirilmesinin reddi hakkındaki karan 28 Ara
lık 2007'de, yani, Bay Ünal'ın aynı işverenin yanında çalışmaya başladıktan
1.5 yıldan fazla bir süre sonra verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu red
kararı Bay Ünal ve Bayan van der Mole arasındaki ilişkinin 2 Nisan 2007'de
bitmi ş. olması sebebiyle, söz konusu tarih itibariyle Bay Ünal'ın kendisine
oturma izni verildiği tarihteki şartları artık taşımamasına dayandırılmıştır.
Bunun yanı sıra, Bay Ünal'ın oturma izninin iptaline ilişkin 28 Aralık 2007
ve 7 Şubat 2008 tarihli kararlar, 2 Nisan 2007 tarihinden itibaren geçmişe
etkili olarak, diğer bir ifadeyle Bay Ünal Hollanda'da bir yıllık çalışına süre
sini tamamlamadan önce hüküm ifade etmiştir.
Hollanda Hükümeti, Bay Ünal'ın 6. maddenin 1. paragrafının ilk parag
rafında düzenlenen haklardan yararlanamayacağını iddia etmiştir. Söz konu
su iddiaya göre, bir Türk işçisinin çalışına süresinin ilk yılında kendisine
tanınan oturma izninin şartlarına uymaması durumunda, söz konusu oturma
izin tartışmalı hale gelmekte ve dolayısıyla söz konusu andan itibaren işçinin
tamamlanmış çalışma süreleri 6. maddenin 1. paragrafında düzenlenen hak
ların iktisabında dikkate alınamamaktadır. Bu çerçevede Bay Ünal, bir yıllık
çalışma şartını yerine getirmemektedir.
Divan'a göre ise, söz konusu iddianın kabulü mümkün değildir. 1/80 sa
yılı OKK'nın 6. maddesinin ı . paragrafını Kuş kararına atıfla açıklayan Di
van'a göre, söz konusu hükmün uygulanabilmesi ve işçinin aynı işverenin
yanında çalışma iznini uzatabilmesi için işçinin bir yıldan fazla bir süre yasal
şekilde çalışıyor olması yeterli olup, başkaca bir şartın varlığı aranmamakta
ve dolayısıyla anılan kararda da ifade edildiği gibi geçerli bir çalışma izni
çerçevesinde bir yıldan fazla bir süre çalışmış olan Türk işçisinin, oturma
izni ücretli bir işte çalışması dışında bir başka amaçla verilmiş olsa dahi, 6.
maddenin l . paragrafındaki şartı yerine getirdiği kabul edilmelidir23 . Bu
sebeple, somut uyuşmazlıkta Bay Ünal tarafından 8 Mayıs 2006 ve 7 Mayıs
2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmanın, Bay Ünal ile Bayan vem
der Molen arasındaki ilişkinin 2 Nisan 2007'de bitmiş olmasına rağmen, 6.
maddenin 1 . paragrafında yer alan koşulu gerçekleştirip gerçekleştirmediği
nin tespiti gerekmektedir.
23

Para. 39.
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Divan'ın daha önce Günaydın kararında da belirttiği gibi, 1/80 sayılı
OKK, üye devletlerin Türk vatandaşlarının kendi ülkelerine girmelerine ve
söz konusu ülkelerde çalışmalarına engel olma ya da bu kimselerin 6. mad
denin ilk paragrafında düzenlenen bir yıla kadar çalışma koşullarını düzen
leme yetkilerine halel getirmemektedir. Bununla birlikte, yine Birden ve
Kurz kararlarında da belirtildiği gibi, söz konusu hüküm üye devletlere, söz
konusu üye devlet ülkesine girmesine izin verilmiş ve söz konusu devlette
aynı işverenin emir ve talimatı altında bir yıldan fazla bir süreyle gerçek ve
etkili bir ekonomik faaliyet sürdüren Türk işçilerine söz konusu hükümde
düzenlendiği şekilde çalışma süresine göre aşamalı olarak haklar tanınması
na engel olacak şekilde tek taraflı olarak değiştirilerek yorumlanmaya müsait
değildir. Zira, böyle bir yorum, l/80 sayılı OKK'nı anlamsız kılacak ve etki
sizleştirecektir.
Divan'a göre, 1/80 sayılı OKK'nın 6. maddesinin 1. paragrafı genel ve
koşulsuz nitelikte bir hüküm olup, üye devletlere söz konusu hükmün Türk
işçilerine tanıdığı hakları kısıtlama imkanı vermez24. Divan'ın anılan hü
kümde yer alan sürelerin hesaplanmasına ilişkin olarak önceki kararlarında
da ifade ettiği gibi, kişiye oturma izninin hileli bir davranışı sonucu verilmiş
olması veya kişinin yapmış olduğu oturma izni başvurusunun değerlendiril
mesi sırasında kişiye ulusal mevzuat hükümleri uyarınca geçici nitelikte bir
oturma izni verilmiş olması durumunda ilgilinin ev sahibi devlette yasal
olarak çalışıyor olduğu kabul edilmemektedir25 • Bununla birlikte, somut
uyuşmazlıkta Bay Ünal'ın herhangi bir hileli davranışı olmadığı gibi, Hol
landa makamları tarafından kendisine verilen oturma izni geçici nitelikte
olmayan, kendisine serbest şekilde ücretli işlerde çalışma imkanı tanıyan
nitelikte bir oturma iznidir. Bay Ünal'ın ev sahibi ülkeye girişi ve çalışması
bakımından herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla,
Bay Ünal'ın bir yıldan fazla bir süredir Hollanda'da yasal şekilde çalışmakta
olduğunu kabul etmemek Divan içtihadında yer verilen kazanılmış haklara
saygı prensibine aykırılık teşkil eder26. Söz konusu prensip uyarınca, Türk
vatandaşının 1/80 sayılı OKK uyarınca hak kazanmış olması durumunda, söz
konusu haklar artık kendisini doğuran koşulların devamı şartına - ilgili ka
rarda böyle bir şart öngörülmemiş olduğundan- bağlanmamıştır27 • Nitekim
Divan tarafından Altun kararında da aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Söz konusu
kararda 1/80 sayılı OKK uyarınca Türk vatandaşının sahip olduğu haklar ile
kişinin kendisine katılmasına müsaade edilen aile bireylerinin 7. madde çer
çevesinde sahip oldukları haklar arasındaki bağlantı sebebiyle, işçinin kastı24
25

26
27

Birden kararı, para. 38.
Para. 45-46.
Para. 50.
Para. 50.
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nın aile bireylerinin hakları üzerinde de etkiler doğurabileceğini ifade etmiş
tir. Bununla birlikte, söz konusu etkilerin üye devlet makamlarının işçinin
oturma izninin iptaline ilişkin karar tarihinin dikkate alınarak tespit edilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla, hukuki kesinliğin sağlanabilmesi amacıyla söz
konusu tarihte aile bireylerinin ev sahibi devletin işgücü piyasasına özerk bir
giriş hakkı ve buna bağlı olarak bir oturma hakkı kazanmış olup olmadıkla
rının tespiti gerekir.
Somut uyuşmazlıkta kişinin otunna iznini aldıktan sonra tamamlamış
olduğu çalışma sürelerinin 1/80 sayılı OKK'nın 6. maddesinin 1. paragrafı
anlamında bir yıllık yasal çalışma süresini yerine getirdiği şeklinde anlaşıl
ması gerekmektedir. Bu çerçevede Divan, kendisine yapılan ön karar başvu
rusunda yöneltilen soruyu, "işçinin herhangi bir kastının olmaması ve çalış
ma izninin 1180 sayılı OKK 'nın 6. maddesinin birinci paragrafındaki bir
yıllık yasal- çalışına süresinin dolmasından sonra iptal edilmesi durumunda
ilgili hükmün üye devlet makamlarının ilgili Türk işçisinin oturma iznini
kendisine söz konusu iznin verilmesi gerekçelerinin ortadan kalkttğı tarihe
kadar geçmişe etkili şekilde iptal etmelerine müsaade eder şekilde yorumla
namayacağı" şekilde cevaplandırmıştır.
D EG ERLENDİRME
ABAD, Ünal kararında, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde serbest
dolaşımına ilişkin olarak önceki tarihlerde de çeşitli kararlarına konu olan
1/80 sayılı OKK'nın 6. maddesin ilk paragrafını tekrar ele alarak yorumla
mıştıır. Söz konusu Karara esas olan uyuşmazlıkta, Türk vatandaşı Bay
Ünal'a Hollanda vatandaşı olan partneri ile birlikte oturma sınırlamasıyla
verilen oturma iznindeki söz konusu sınırlamanın sürekli oturma şeklinde
değiştirilmesi amacıyla yaptığı başvuru, kişinin partneriyle ayrılmış olması
ve dolayısıyla bir süredir söz konusu şartı gerçekleştirmediği gerekçesiyle
reddedilmiştir. Ayrıca, kişinin OKK'nın 6. maddesinin l . paragrafındaki bir
yıl çalışma şartını da gerçekleştirmediğine karar verilerek mevcut oturma
izni geçmişe etkili olarak iptal edilmiştir. Söz konusu kararlara karşı açılan
davanın temyiz incelemesinde Hollanda Danıştayı Divan'a ön karar başvu
rusunda bulunarak OKK'nın anılan hükmü uyarınca herhangi bir kastı bu
lunmayan işçinin oturma izninin söz konusu hükümde düzenlenen bir yıllık
sürenin dolmasından sonra iptal edilmesi halinde ulusal makamların ilgiliye
izin verilmesine ilişkin şartı artık taşımadığı bir tarihten itibaren geriye dö
nük olarak iptal edip edemeyeceğini sormuştur.
2011 yılının sonlarında açıklanan Karar'da Divan, aynı hükümle ilgili
olarak önceden yapmış olduğu yorum paralelinde, OKK'nın 6. maddesinin
1. paragrafının, Türk işçisine hükümde anılan sürelerde yasal olarak çalış
manın gerçekleşmiş olması durumunda farklı imkanlar tanıdığını ve söz
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konusu imkanlardan yararlanabilmek için objektif olarak belli şartların ger
çeklemesinin yeterli olduğunu ifade etmektedir. Bu anlamda, Divan'ın aynı
hükmü konu alan 1992 tarihli Kuş kararında da ifade edildiği gibi, 6. madde
nin 1. paragrafının uygulanabilmesi ve işçinin aynı işverenin yanında çalış
ma iznini uzatabilmesi için, kişinin bir yıldan fazla bir süre yasal şekilde
çalışıyor olması yeterli olup, başkaca bir şartın varlığı aranmamaktadır. Do
layısıyla kişinin, kendisine çalışma izni verilmesine temel teşkil eden şartı
artık yerine getirememesi durumunda dahi, bu gerekçeyle mevcut oturma
izni iptal edilemeyecektir. Nitekim Divan, somut uyuşmazlıkta Barış Ünal'ın
ev sahibi üye ülkeye yasal şekilde giriş yaptığını ve çalıştığını tespit ettikten
sonraı, kişinin çalışma süresinin bir yılı geçtiğini, dolayısıyla OKK'nın 6.
maddesindeki şartların gerçekleşmiş olduğunu değerlendirmiş ve anılan
hükmün ilk paragrafının üye devlet makamlarınca Türk işçisinin oturma
iznini kendisine söz konusu iznin verilmesi gerekçelerinin ortadan kalktığı
tarihe kadar geçmişe etkili şekilde iptal edilmesine müsaade eder şekilde
yorumlanamayacağına karar vermiştir. Bu çerçevede Divan'ın, Barış Ünal
kararıyla, daha önceki kararları paralelinde hareket ederek Türk işçilerinin
1 /80 sayılı OKK çerçevesinde sahip olduğu hakları güçlendirmiş olduğu
söylenebilir.

