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Son otuz yll ir;inde sosyal bilimlerde en r;ok ilgi duyulan konulardan biri 
de Avrupa Topluluklan biinyesindeki biitiinle~me hareketi olmu~tur. Ger
r;ekten de bir r;ok iilkede "Hukuk", "!ktisat", "Siyasal Bilgiler", "Uluslararast 
lli~kiler" Fakiilteleri gibi bir r;ok yiiksek{jgretim kurumunda A vrupa enteg
rasyonunu ilgilendiren yeni dersler, seminerler verilmeye ba~lanmt~ttr. 

Avrupa Topluluklanmn kendine ozgii supranational uluslaraiistii hu
kuk sistemini kurmast, "Avrupa Hukuku" adt alttnda son derece dinamik bir 
hukuk bran~mm dogmasma yol ar;mt~ttr. Bugiin sadece iiye Devletlerde degil 
Topluluk dt~mda bir r;ok iilkede de "Avrupa Hukuku" ayn bir ders olarak . 
okutulmaktadtr. Hatta "Avrupa Hukuku"nun tek bir ders biinyesinde yeterli 
bir ~ekilde incelenemeyecegi anla~tldtgmdan sadece hukuk fakiiltelerinde bir 
dizi ihtisas dersi ortaya r;tkmt~ttr: "Avrupa Topluluklan Hukuku ve Kurumla
n"1 , "Avrupa Topluluklart Ekonomi Hukuku"2, "Ortak Tartm Politikast Hu
kuku"3 "Avrupa Rekabet Hukuku"4, "Avrupa Ticaret Hukuku", "Avrupa Ver
gi Hukuku", "Avrupa Patent Hukuku", "Avrupa Marka Hukuku"vs. Aynca 
A vrupa Konseyi 1nsan Haklart Divam ve !nsan Haklart Komisyonu 1r;tihatla
n "Avrupa !nsan Haklan Hukuku" adt altmda r;ok onemli bir bilim dah ve 
dersin konusunu olu~turmaktadtr. Aynca Avrupa Topluluklan Adalet Divam 
ve belli konularda yetkili ilk derece mahkemesi de "Avrupa Usul Huku
ku"nun olu~masma yol ar;mt~ttr. 

Aym geli~meler !ktisat, !ktisadi ve tdari Bilimler tiirii Fakiiltelerde de 
gozlemlenmi~tir. KHisik "entegrasyon teorileri"nden, ekonomik birlik, para
sal birlik, ortak merkez bankast gibi yeni geli~meler farkh bran~ derslerinin 
ortaya r;tkmasma yol ar;mt~ttr. Ortak Tartm Politikast, Ortak Ticaret Politika
st, Ortak Ula~ttrma Politikast, Ortak Rekabet Politikast gibi bir dizi ortak po
litikanm karma~tk yaptst farkh ihtisas alanlarmm olu~masmt saglamt~tir.5 

Toplulukta BO!gesel Fon, Sosyal Fon, Avrupa Yatmm Bankast gibi uygula
ma ar;tsmdan son derece onemli konular bilirnsel ar;tdan incelenmektedir. 
Ayn bir Bahkr;Iltk Politikast, Topluluk Biitr;esi ve uygulama sorunlan, Enerji 
Politikast, Rekabet ve Sanayi Politikalart, <;evre Hukuku ve ekonomik boyut
lart ilk akla gelen diger bilim dallandtr. 

Siyaset Bilimcileri yoniinden de Avrupa Topluluklan, A.K.<;.T. (Avru
pa Komiir ve <;elik Toplulugu)ndan ba~lamak iizere biiyiik ilgi r;ekmi~. fonk
siyonelistler, birlikr;iler, federalistler gibi degi~ik ekollerin ortaya r;tkmasma 
yol ar;mt~ttr. Bugiin sadece Amerika Birle~ik Devletleri'nde"European Com
munities Studies Association" biinyesinde her ytl yaptlan dernek toplanttlan-
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na katllan t>gretim uyesi saytst u~yiizu bulmaktadtr. Ayru §eki1de "U1us1ara
rast11i§ki1er" a~tsmdan da Top1u1uk buyiik t>nem arzetmektedir. Avrupa Top-
1u1ugunun dt§ ili§ki1eri, Lome St>z1e§mesi ~er~evesinde Afrika, Karayip1er ve 
Pasifik1erde bu1unan Ulke1er1e kendine t>zgii bir yapt i~inde devam ederken 
Top1u1uk-ABD, Top1u1uk-Japonya 1li§kileri, Top1u1uk-Ortak 01ke 1li§ki1eri 
gibi ayn dallara ayn1mt§ttr. Ornegin Oniversitemiz AT Enstitiisu bunyesinde 
okutu1makta o1an "Turkiye-Avrupa Top1u1ugu 1li§ki1eri" dersi, Ortakhk An-
1a§mast, Katma Protoko1, Ortakhk Konseyi karar1an ba§ta o1mak uzere kap
samh ve aynntth bir ~ok konuyu i§1eyen ayn bir bran§ dersidir. Her iki se
mestrede haftada iki§er saat o1mak uzere veri1en bu ders Top1u1uk Hukuk 
sisteminin bir par~as1 o1an bu hukuk metin1erini degi§ik a~Ilardan e1e a1mak
ta, Ada1et Divaru karar1art t§tgmda degerlendirmektedir. 

1966 ythnda yaym1adtgtmtz Avrupa Ekonomik Top1u1ugu-Ortak Pa
zar isimli kitabtmtzda be1irttigimiz §U husus1ar bugiin de ge~erliligini koru
maktadtr: 

"Avrupa Ekonomik Top1u1ugu, ~agtmtzda ekonomik butiinle§me hare
ketleri arasmda uzerinde en faz1a durulan ve tartt§tlam olmu§tur. 

Avrupa'da, ktsa adt ile Ortak Pazar devletlerinin tam bir ekonomik bu
tiinle~meye dogru yt>nelmeleri hem kendi hem de u~uncu devletlerin 
ekonomilerini olduk~a geni~ m~ude etkilemi~tir. 

Her Ulke, Ortak Pazar gercegi kar§tsmda hali haztr ve ge1ecekteki duru
munu incelemeye ve bazt tedbirler a1maya ba~lamt~ttr. 

Mem1eketimiz de Ortak Pazann etkisinden kendini kurtaramayan Ulke
ler arasmda bulunmaktadtr. Her ge~en giin Avrupa Ekonomik Toplulu
gunun ekonomimiz uzerindeki tesiri artmaktadtr. Fakat a~tk~a ifade ede
lim ki, bu konudaki ara§ttrma ve ~alt§ma1artmtz yeterli degildir."6 

Aym eserin 1969 da ger~ek1e§en ikinci basktstmn t>nst>zunde degindigi-
miz nokta1ar ise §6y1edir: 

"Avrupa Ortak Pazar Ulkeleri ba§anh bir butiinle~me hareketinin t>rnegini 
vermektedirler. Ortak Pazar'm her ge~en giin bir~ok mem1eketleri o1dugu 
gibi ekonomimizi de artan bir §eki1de etkilemekte o1dugu bir ger~ektir ... 

.. .. Turk ekonomisi i~in ~ok t>nemli bir dt>num noktasma gelinmi§tir. Ge
ni~ bir pazar i~inde rekabet §ansma sahip alan1arda giicumuzu top1amak
ta arttk kesin zaruret vardtr. Bu konuda hassasiyetimiz ve gayretimiz 
oranmda ba§arth o1unacakttr."7 

-VI-



Ttirkiye, 1963 de imzaladt~t Ortakbk Anla§mast ile Toplulukla ~ok ya
km bir ili§ki kurmu§tur. Katma Protokoliin 1973 ytlmda yiiriirlii~e girmesi 
ile tam iiyelik hedefine ilerlerken 1996 itibariyle Giimriik Birli~i'ne ula§tlma
st 6ng6Iiilmii§tiir. 1987 ythnda yaptlan tam iiyelik ba§vurusu da Tiirkiye'nin 
Toplulu~a kattlma konusundaki siyasi iradesini bir kez daha vurgulamt§ttr. 

1966 ythnda yaymladt~tmtz kitabm 6ns6ziinde belirtti~imiz husus bu
giin i~in de ge~erlili~ini korumaktadrr: " ... bu konudaki ara§ttrma ve ~alt§ma
lanmtz yeterli de~ildir." Tiirkiye, Toplulu~a tam iiye olsun olmasm ithalat 
ve ihracatmm yartsmdan fazlasmt ger~ekle§tirdi~i Toplulukla ~ok yakm ili§
kileri olan bir iilkedir. Toplulu~un kendine 6zgii karma§tk hukuk kurallart, 
ortak politikalan her biri ayn bir ihtisas gerektiren ayn anabilim dallan hali
ne gelmi§tir. Bu nedenle Dniversitelerimizde 1ktisat, 1.1.B.F. Siyasal Bilgi
ler, Hukuk gibi fakiiltelerde Toplulukla ilgili dersler ve anabilim dallan art
tmlmah ve ~ah§malann yo~unla§mast sa~lanmahdtr. 

1987 ythnda Universitemizde kuru! an A vrupa Toplulugu Enstitii
sii,yiiksek lisans ve doktora programlart ile kapsamh ~ah§malar siirdiirmek
tedir. Ger~ekten de ~ok de~erli o~retim iiyelerimize ilaveten Topluluk iiyesi 
iilkelerden tantnmt§ bilim adamlan ve uzmanlar Enstitiimiizde dersler ver
mekte, ~ok degerli diplomatlanmtz da 6~encilerimize kendi bilgi ve dene
yimlerini aktarmak i~in yogun ders programlarmt iistlenmi§ bulunmaktadtr
lar. Son be§ ytl i~inde Enstitiimiiziin tertipledigi ~ok saytda bilimsel 
toplantt, konferans, sempozyum, kollokyum, panel ve seminerlerde bir ~ok 
konu aynnttlart ile ele ahnmt§ttr.8 

Mezunlanmtzm biiyiik bir bl>liimii Dt§i§leri Bakanh~t ba§ta olmak iize
re ~e§itli kamu kurum ve kurulu§larmda, l>nde gelen 6zel sekWr kurulu§la
nnda ve Dniversitelerde ba§anh hizmetler vermektedir. 

Birinci saytstru elinizde tuttu~unuz Enstitii Dergisi de duyulan biiyiik 
bir ihtiya~a cevap verecek nitelikte, de~erli bilim adamlannm makale, ince
leme ve yaztlanna yer vermektedir. 

Dniversitemiz Avrupa Toplulugu Enstitiisii, iilkemizde konuyla ilgili 
olarak yiiksek lisans programlan veren tek ihtisasla§mt§ kurum olarak ktstth 
imkanlarma ra~men ba§arth ~ah§malarmt siirdiirmektedir. 

Avrupa Toplulugu Enstitiisii Dergisi'nin Tiirk bilim diinyast i~in hayrrh 
olmasmt diler, derginin yaymmda erne~ ge~en tiim arkada§lanma te§ekkiir 
ederim. 
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Dlpnotlar1 

(1) Marmara Oniversitesi Avrupa Toplulugu Enstltiisii ogretim iiyesi saym Prof. Dr. Domi

nik Lasok (LenDr, LLM, PhD, DrJuris, LLD, Dhc, of the Middle Temple, one of Her Ma

jesty's Counsel, Emeritus Professor of European Law and former Director of the Centre for 

European Legal Studies at the University of Exeter) un kaleme ald1~ LAW AND INSTITU

TIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (Fifth Edition, London, 1991,595 s) ba§ta 

lngiltere olmak ilzere bir ~k Topluluk ilyesi iilkede, aynca ABD, Finlandiya, Avusturya vb. 

gibi henilz ilye olmayan illkeler yarunda AT Enstitilmilzde de ders kitab1 olarak okulutul

maktadu. Bu kitap gene! hatlanyla Avrupa Toplulugu Hukuk ve kurumlanru ince1emektedir. 

(2) Enstitilmilz ogretim ilyelerinden Prof. Dr. Dominik Lasok'un THE LAW OF THE ECO

NOMY IN THE EUROPEAN COMMUNITIES (Londan, 1980, 454 s) Avrupa Topluluklan 

Ekonomi Hukuku dersleri i~in kaleme almrm§tlr. 

(3) Ortak Tanm Politikas1 Hukuku dersi de artlk bir ~ok Hukuk Fakilltesinde okutulmakta olup 

sadece lngilizce il~ten fazla ders kitab1 dahi yaymlanrm§tlr. Omegin, Francis G. Snyder: 

LAW OF THE COMMON AGRICULTURAL POUCY, (London, 1985, 180 s), J.A. Us

her: Legal Aspects of Agriculture in the European Community (Oxford, 1988, 170 s.). 

(4) Rekabet Hukuku konusunda Topluluk Rekabet Hukukunu inceleyen ders kitab1, Case Book 

tilril ~k saYlda kitap yaymlanrm§, bu anabilirn dah da hemen tUm hukuk fakiiltelerinde te

mel dersler arasmda okutulmaya b&§lanrm§tlr. 

(5) ECONOMICS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, (Edited by A.M. E!Agraa) Third 

Edition, New York/London, 1990 

(6) Orhan Oguz: A VRUPA EKONOMlK TOPLULUGU, Ortak Pazar, Eski§ehir, 1966 

(7) Dn 5 de belirtilen eserin 3. basklSI, Eski§ehir, 1969. 

(8) Ornegin, Marmara Oniversitesi AT Enstitilsii/1stanbul Sanayi Odas1: Avrupa Toplulugu 

1992 Tek Pazar Prograrm ve Oye Olmayan Devletler Ozerindeki Etkileri, Bir haftalik yogun 

egitim seminerinde sunulan tebligler ve tartl§malan,lstanbu1 1991. 
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