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AB ADALET DİVANI'NDAN TÜRK GÖÇMENLERLE İLGİLİ 
ÖNEMLİ KARAR 
AB Adalet Divanı savcısı, geçmişte Almanya'da çalışmış olan Türk 
işçilerinin çocuklarının, "Avrupa'daki iş piyasasına katılımının 
kolaylaştırılması gerektiği" yönünde görüş bildirdi. Savcı Paolo Mengozzi, 
devam eden bir dava ile ilgili olarak sunduğu görüşte, AB üyesi ülkelerde 
çalışmış Türk vatandaşları lehine yeni bir yorum getirdi.  AB ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması'nın 
sağladığı haklara vurgu yapan savcı, "çocukluklarında aileleriyle birlikte 
Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan bireylerin, eğitimlerini Almanya'da 
tamamlamaları halinde, bu ülkede sürekli oturma ve çalışma izni 
alabilmeleri gerektiğini" kaydetti. Mengozzi'nin görüş bildirdiği C-462/08 
nolu dava, 14 yaşına kadar Almanya'da yaşadıktan sonra, bir süre 
ailesiyle Türkiye'ye dönen, ardından eğitimini Almanya'da tamamlayan bir 
Türk tarafından açılmıştı. Davacı mezuniyetinin ardından Berlin'de süresiz 
oturma iznine başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Başvurunun 
reddine gerekçe olarak 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile bu anlaşmanın 
uygulamasına ilişkin ayrıntıları düzenleyen Katma Protokol'ün "sadece 
aileleri Almanya'da yaşayan çocukları kapsadığı" gerekçe gösterilmişti. 
Katma Protokol'ün yedinci maddesine göre, bir üye ülkede en az 3 yıl 
yasal çalışması bulunan Türk vatandaşlarının, o üye ülkede mesleki 
eğitim gören çocuklarının her türlü açık işe başvurabilmesi mümkün. 
AB'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın 
(ATAD) Savcısı Mengozzi, çocukların bu hakkının, ailenin daha sonra 
ülkede ikamet etmeye devam etmesinden bağımsız olduğunu yönünde 
görüş bildirdi. ATAD, genellikle savcıların görüşlerini dikkate almasıyla 
tanınıyor ancak mahkeme kararını verirken, bu görüşü dikkate alıp 
almama konusunda sınırsız takdir yetkisine sahip bulunuyor.  
Kaynak: DW Türkçe 
 
AB’DEN E-TİCARET ATAĞI  
Avrupa Birliği Komisyonu’nun tüketici güvenliğinden sorumlu üyesi 
Meglena Kuneva, AB ülkeleri arasında sınır ötesi internet ticaretini 
geliştirmek için yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Kuneva, AB 
ülkeleri genelinde sınır sorunu yaşamadan ticaret yapmak isteyen 
şirketlere bir dizi çözüm önerisi sundu. Bunlar arasında online ticarette 
adres alınırken eu uzantısının tercih edilmesi, ayrıca elektronik ürünlerin 
geri dönüşümüne ilişkin AB üyesi ülkeler arasındaki farklı düzenlemelerin 
giderilmesi de yer alıyor. Kuneva, AB Komisyonu'nun talimatıyla yaptırılan 
bir araştırmanın internet üzerinden ticaretin çeşitli nedenlerden ötürü 
yetersiz seviyede olduğunu ortaya çıkardığına işaret ederek, online 
ticaretin önündeki engelleri gidermeyi hedeflediklerini belirtti. 2006–2008 
yılları arasında internet üzerinden alışveriş edenlerin AB nüfusundaki 
payının yüzde 27'den yüzde 33'e çıktığını vurgulayan Kuneva, 
“Avrupa'nın internet üzerinden ticaret trenini kaçırma gibi bir lüksü 
maalesef yok” dedi. Geçen günlerde açıklanan AB araştırmasına göre 
sınır ötesi internet alışverişinin yüzde 60'ında sorun yaşanıyor. Elektronik 
ürünler ve bilgisayarda bu oran yüzde 80'e ulaşıyor. Araştırma, 
Avrupa'daki mağazaların yüzde 50'lik kısmının internet üzerinden de satış 
yaptığını, buna karşılık bu mağazaların sadece yüzde 21'inin sınır aşırı 
ticaret yaptığını ortaya koydu. Kaynak: DW Türkçe 
 
 

 
AB'DE TARİHİ ZİRVE  
Brüksel'deki iki günlük zirvede bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, 
önemli kararlar aldı. Öncelikle Lizbon Antlaşması önündeki Çek engelini 
kaldıracak bir anlaşma metni üzerinde uzlaşı sağlandı. Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise yaptığı açıklamada, “Lizbon 
Antlaşması’nın, 1 Aralık’ta yürürlüğe girebileceğini” belirtti. 27 üye 
ülkenin 26'sı tarafından onaylanan Lizbon Antlaşması, Çek Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un Avrupa Birliği Temel Haklar 
Sözleşmesi'yle ilgili itirazı nedeniyle bir türlü yürürlüğe giremiyordu. 
Zirvede ayrıca, AB’nin iklim koruma konusunda gelişmekte olan 
ülkelere sağlanacak fona, 22 ila 50 milyar Euro destek vermesi 
konusunda da uzlaşı sağlandı. Avrupa Birliği liderlerinin zirvedeki en 
önemli başarısı, Lizbon Antlaşması konusunda Çek Cumhuriyeti ile 
yaşanan pürüzlerin giderilmesi oldu. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Vaclav Klaus, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından eski Çekoslovakya'dan 
sürülen Almanların el konulan mülklerinin iadesine yönelik AB 
mahkemelerinde dava açılmasından ve olası tazminat taleplerinden 
endişe ediyordu. AB liderleri zirvede, Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği 
Temel Haklar Sözleşmesi'nden muaf tutulmasını kabul etti. Lizbon 
Anlaşması müzakere sürecinde daha önce başka ülkelerle yaşanan 
sorunlar da bazı tavizlerle giderilmişti. Örneğin, çalışma hukukunu 
etkileyeceği gerekçesiyle İngiltere; eşcinsel evliliği meşrulaştıracağı 
gerekçesiyle de Polonya 2007 yılında Temel Haklar Sözleşmesi'nden 
muaf tutulmuştu. Prag ile uzlaşma haberini veren Avrupa Birliği Dönem 
Başkanı İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt, İngiltere ve Polonya 
örneğinde olduğu gibi, Çek Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği Temel Haklar 
Sözleşmesi'nden muaf tutmak için Lizbon Anlaşması'na yeni bir cümle 
ekleyeceklerini açıkladı. Öte yandan, AB'yi son günlerde en çok meşgul 
eden konulardan biri de AB Konsey Başkanlığı ile "Dışişleri Bakanı" 
olarak adlandırılan Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilciliği’ne 
kimlerin getirileceği. Konsey Başkanlığı için adı geçenler arasında 
bulunan Lüksemburg Başbakanı ve Euro Bölgesi Başkanı Jean-Claude 
Juncker, bu konunun gelecek ay yapılacak özel bir zirvede 
tartışılacağını belirtti. İspanya Başbakanı Zapatero ise yeni başkan ile 
ilgili beklentilerini şöyle dile getirdi: “Ben AB’yi güçlendirme ilkesini 
taahhüt eden gerçek Avrupalı bir AB Konsey Başkanı istiyorum.”  
Kaynak: AB Haber 
 
AB CARİ AÇIĞI   
2009’un ikinci çeyreğinde AB27’nin cari açığı 49 milyar €’ya ulaştı. Bu 
rakam 2008’in aynı döneminde 76,3 milyar €; 2009’un ilk çeyreğinde ise 
49 milyar €’ydu. 2009’un ikinci çeyreğinde 2008’in ikinci çeyreğine 
kıyasla, ticari mallar hesabı açığı 47,5 milyar €’dan 17,2 milyar €’ya; 
gelir hesabı açığı 40,8 milyar €’dan 37,4 milyar €’ya geriledi. Hizmet 
hesapları fazlası ise 22,6 milyar €’dan 17,5 milyar €’ya düşerken cari 
transferler hesabı açığı 10,5 milyar €’dan -12,1 milyar €’ya çıktı. Hizmet 
hesabı fazlası (17,5 milyar €) büyük ölçüde “diğer ticari hizmetler” deki 
artıştan kaynaklandı. 2009’un ikinci çeyreğinde AB27 cari hesapları şu 
ülkelerle ticaretinde fazla verdi: İsviçre (7,4milyar€), Hong Kong (2,7 
milyar€), Kanada (1,7 milyar€), Brezilya (1,2 milyar€) ve Hindistan (1,2 
milyar€). AB, Çin (24,7 milyar€) , Japonya (8,4 milyar€), Rusya (6,8 
milyar€) ve ABD (0,9 milyar€) ile ticaretinde açık verdi.  
Kaynak: EUROPA 
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