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AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR AJANSI 

 METİN, Yüksel*-UZ, Abdullah** 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Yaklaşık elli yıldan beri Avrupa Birliği’nde temel haklar ile ilgili temel 
sorun, AB organlarının temel haklara uymasının nasıl sağlanacağı, AB 
organlarından kaynaklanan temel hak ihlallerine karşı bireylerin korunabilmesi 
için nasıl bir mekanizmanın oluşturulacağı konusudur. Ayrıca günümüzde 
sadece temel haklara saygı gösterilmesi yeterli bulunmamakta, aynı zamanda 
temel hakların geliştirilmesi ve korunması gerektiği de ifade edilmektedir. 
Avrupa Birliği’nde temel haklara verilen önemin her geçen gün artması, temel 
hakların korunması ve geliştirilmesi yönünde yeni adımların atılmasını 
sağlamaktadır. Bu konudaki gelişmelerden biri de Avrupa Birliği Temel Haklar 
Ajansı’nın kurulmasıdır. Ajansın temel misyonu, AB politikalarında insan 
haklarının konumunu güçlendirmektir. Ajansın faaliyetlerinin ağırlık noktasını, 
temel haklarla ilgili bilgi ve belgeleri toplamak, işlemek, analiz etmek ve 
yaymak oluşturmaktadır.  

Bildiride Temel Haklar Ajansı’nın ortaya çıkışı, yapısı, görev ve yetkileri, 
uluslararası örgütlerle ilişkisi incelenmiş ve Ajansa yöneltilen eleştiriler 
üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Temel Haklar, Temel Haklar Ajansı. 

ABSTRACT 

European Agency on Fundamental Rights 

For a half century, the main problem with fundamental rights in the 
European Union (EU) has related with how the EU organs can be enforced to 
comply with fundamental rights on the one hand, and which mechanisms can be 
established to protect citizens against violations, on the other. Besides, today, it 
is not enough to be simply respectful against fundamental rights. It is stated that 
they must be equally protected and improved. At that point, new steps have 
been taken by the EU. One of them is the creation of “European Agency on 
Fundamental Rights”. The basic mission of the Agency is to give weight to 
fundamental rights in every aspect EU policies. This also includes storing, 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu 

Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Türkiye. e.posta:ymetin@ibf.sdu.edu.tr 
** Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı. Antalya 07070/TÜRKİYE e.posta:   

abduz98@yahoo.com 



 

 

1030 

 

processing, analyzing and disseminating of information, knowledge and 
documents regarding fundamental rights.  

This paper discusses the establishment, structure, authorities, responsibilities 
and relations with other international intitutions of the “European Agency on 
Fundamental Rights”. Also, some criticisms against the Agency are discussed.  

Key Words: European Union, Fundamental Rights, European Agency on 
Fundamental Rights.  

GİRİŞ 

Avrupa Birliği ajansları, Birliğin faaliyetlerine ademimerkeziyetçi bir 
yaklaşım getirerek ortak politikalar çerçevesinde karşılaşılan sorunları 
çözümlemeye yönelik kurumlardır. Ajanslar, AB hukukuna göre tüzel kişi 
sayılmalarına karşın, AB kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. 
1997 yılından itibaren Birlik Ajansları aday ülkelerin katılımına açıktır. Avrupa 
Birliği bünyesinde kurulan son ajans, 15 Şubat 2007 tarih ve 168/2007 No. lu 
Konsey Tüzüğü ile kurulan ve 1 Mart 2007 tarihinde faaliyete geçen Avrupa 
Birliği Temel Haklar Ajansı’dır.  

Temel haklara saygı ve temel hakların geliştirilmesi Avrupa Birliği’nin ve 
üye devletlerin temel prensiplerinden ve en önemli amaçlarından biridir. Temel 
haklar, Topluluk hukukunun genel ilkeleri arasında yer alır ve bunun bir sonucu 
olarak da Topluluk işlemlerinin temel haklara uygunluğu yargı organlarının 
denetimine tabidir. Temel hakların taşıdığı bu öneme uygun olarak temel 
hakları daha anlaşılır bir şekilde formüle etmek ve temel haklara daha seçkin bir 
yer vermek üzere 7 Aralık 2000 tarihinde Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
kabul edilmiştir. Temel hakların gerçekleştirilebilmesi için etkin kurumsal bir 
mekanizmaya ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir durumda Avrupa Birliği’nde 
politikaların belirlenmesinde ve kararların alınmasında temel haklar yeterince 
dikkate alınabilecektir. Bunun için hem uygun bir hukuksal çerçeve hem de 
uygun bir yapının oluşturulması ve yeterli araçların bulunması gerekir.  

13 Aralık 2003 tarihinde üye devletlerin temsilcileri, insan haklarının 
geliştirilmesi ve korunması amacıyla gerekli verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesinin önemi ve Birlik tarafından izlenecek insan hakları 
politikalarının bu temel üzerine oturması gerektiği konusunda görüş birliğine 
varmışlardır. Bunu gerçekleştirmek üzere Avrupa Irkçılık ve Yabancı 
Düşmanlığı İzleme Merkezi’nden (European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia-EUMC)1 daha geniş yetkilere sahip ve onun yerini almak üzere 
Temel Haklar Ajansı’nın kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezi Viyana’da olan 
ve 1 Mart 2007’de göreve başlayan Temel Haklar Ajansı’nın amacı, Avrupa 
Birliği organları ve kurumları ile üye devletlere Topluluk hukukunun 
oluşturulması ve uygulanmasında temel haklara saygı gösterilmesini sağlamak 
                                                 
1 Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi, 2 Haziran 1997 tarih ve 1035/97 

sayılı Konsey Tüzüğü ile kurulmuştur. Bkz.: ABl. L 151, 10.06.1997, s. 1-7.  
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üzere destek olmak şeklinde açıklanmıştır. Kurulan bu yeni ajans, EUMC’nin 
aksine, bütün temel hak ve özgürlük alanlarında yetkilidir.  

Bu çalışmada ilk olarak Temel Haklar Ajansı’nın arka planı, bir başka 
deyişle Temel Haklar Ajansı’nın kurulması düşüncesinin ortaya çıkışı, bu 
amaçla hazırlanan öneriler ve bunların görüşülmesi ele alınacaktır. İkinci 
olarak, Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına karşı çıkan görüşler üzerinde 
durulacaktır. Üçüncü olarak, Temel Haklar Ajansı’nın yapısı, görev ve yetkileri 
incelenecektir. Son kertede ise, Avrupa insan hakları mekânında yeni bir kurum 
olarak Temel Haklar Ajansı’nın diğer uluslararası örgütlerle de iş birliği 
yaparak insan hakları konusunda bir sinerji yaratıp yaratamayacağı 
irdelenecektir.  

I. Doksanlı Yıllardan Günümüze Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının 
Gelişimi 

Temel Haklar Ajansı’nın ortaya çıkış sürecini ele almadan önce 90’lı 
yıllardan başlayarak günümüze kadar Avrupa Birliği’ndeki insan haklarına 
ilişkin gelişmeleri ana hatlarıyla ortaya koymak faydalı olacaktır.  

1991 tarihli bir bildiride AB Konseyi ilk defa açıkça insan hakları, 
demokrasi, hukuk devleti ve bunların ortak kalkınmadaki rolüne işaret etmiştir. 
Bunu 1994 yılında Avrupa Parlamentosu bünyesinde “Demokrasi ve İnsan 
Hakları İçin Avrupa İnisiyatifi”nin kurulması izlemiştir. Bu dönemde 
gerçekleşen önemli yeniliklerden biri de, insan hakları ve demokrasi ile ilişkili 
ilkelerin Birliğin birincil hukuk alanında yer alan dış ilişkilerinde uygulamaya 
geçirilmesidir. Bunun dayanağı ise, 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht 
Antlaşması’dır. Söz konusu Antlaşma’nın F maddesinin 2. fıkrasına göre, 
“Birlik, 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanan İnsan Haklarının ve Temel 
Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nde güvence altına alınan 
ve üye devletlerin ortak anayasal geleneklerinden doğan ve genel hukuk ilkeleri 
içinde yer alan temel haklara saygı gösterecektir”. Yine ABA m. 11/1’de, 
demokrasinin, hukuk devletinin ve insan haklarına saygının geliştirilmesi ve 
pekiştirilmesi Avrupa Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın amaçlarından biri 
olarak gösterilmiştir. 1990 yılından itibaren Topluluk, çok sayıda devletle 
yaptığı iki taraflı antlaşmalarda insan haklarına ilişkin kayıtlar koymaktadır. 
Bunu tamamlayıcı nitelikte olmak üzere 20.11.2000 tarihinde Konsey ve 
Komisyon, Topluluk yardımlarının sürdürülebilir, adil, katılımcı insani ve 
sosyal kalkınma prensiplerine uygun şekilde yapılmasını öngören “Overall 
Policy Statement”i kabul etmiştir. Böylece insan haklarının, demokrasinin, 
hukuk devletinin ve iyi yönetimin desteklenmesi AB kalkınma iş birliğinin en 
önemli unsurları hâline gelmiştir (Werther-Fietsch, 2005: 10).  

1997 tarihli Amsterdam Antlaşması ile temel hakların önemi AB sisteminde 
daha da artmış, temel haklar alanındaki gelişme sürdürülmüştür. Avrupa Birliği 
Antlaşmasının Maastricht metninin F maddesinin 2. fıkrası olduğu gibi Avrupa 
Birliği Antlaşması’nın Amsterdam metninin 6. maddesinin 2. fıkrası hâline 
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gelmiştir. Avrupa Birliği Antlaşması’nın Maastricht metninin başlangıcında yer 
alan, Birliğin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukuk devleti 
ilkesine dayandığı şeklindeki hüküm, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 
Amsterdam metninin 6. maddesinin 1. fıkrasına alınmıştır. Böylece Amsterdam 
Antlaşması temel hakların korunması konusunda birincil hukuk düzeyinde bir 
iyileştirme getirmiştir (Arsava, 2000: 194). Amsterdam Antlaşması temel 
haklarla ilgili açıklayıcı nitelikte önemli bir hüküm daha getirmiştir. ABA m. 
49/1’e göre, 6. maddenin 1. fıkrasındaki prensiplere saygı, yeni devletlerin 
Birliğe üye olabilmesinin ön şartıdır. Böylelikle Avrupa Birliği’nin Orta ve 
Doğu Avrupa’ya doğru genişlemesi öncesinde Amsterdam Antlaşması ile hem 
AB’ye katılım için insan haklarına saygı şartı öngörülmüş hem de üye bir 
devletin insan haklarını ihlal etmesi hâlinde ihlalci üye devlete karşı yaptırım 
uygulanması imkânı getirilmiştir (Nowak, 2001: 13).  

Avrupa Birliği mekânında temel hak korumasının iyileştirilmesi ile ilgili 
tartışmalarda, üç farklı görüş ortaya atılmıştır. Birincisi, bugüne kadar 
uygulanan sistemin sürdürülmesidir. Buna göre, temel haklar ATAD 
içtihatlarıyla korunmaya devam edecektir. İkinci yol, Avrupa Birliği’nin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne katılmasıdır. Üçüncüsü ve geriye kalan yol, bir 
Temel Haklar Kataloğu oluşturmaktır. Temel Haklar Şartı’nın kabulü 
yönündeki çaba 1999 yılında başlamıştır. 1999 yılının başında dönem 
başkanlığını devralan Almanya Temel Haklar Şartı Projesi’ne özel önem vermiş 
ve Şart’ın kabul edilmesini öncelikli hedefler arasına koymuştur. 1999 yılının 
Haziran ayında yapılan Köln zirvesinin sonuç bildirgesinde şöyle denilmektedir: 
“Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin şu andaki gelişiminde Birlik alanında 
geçerli olan temel hakların bir Şart’ta toplanması ve böylece görünür 
kılınabilmesi görüşünü taşımaktadır”. Temel Haklar Şartı’nı hazırlamak 
amacıyla oluşturulan Konvansiyon, 17 Aralık 1999 tarihinde Brüksel’de 
çalışmalarına başlamış ve 2 Ekim 2000 tarihinde Şart metnini kabul ederek 
çalışmalarını tamamlamıştır. Şart Taslağı devlet ve hükûmet başkanlarınca 
Avrupa Konseyi’nin 13-14 Ekim 2000 tarihli Biarritz toplantısında ele alınmış 
ve kabul edilmiştir. Daha sonra Şart, 7 Aralık 2000 tarihinde Nice zirvesinde 
Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon tarafından törenle bildirge şeklinde 
kabul edilmiştir (Metin, 2002: 40-41). Temel Haklar Şartı, temel hakları tek bir 
belgede toplayarak ve bunları görünür kılarak AB vatandaşlarının hukuki 
konumlarını güçlendirmiştir (Knöll, 2001: 392). Böylece Şart, hukuki 
bağlayıcılığa sahip olmayan, ancak önemli bir siyasi belge niteliğine sahip 
olmuştur. Her ne kadar hukuken bağlayıcı olmayan, politik bir niyet bildirisi 
niteliğinde olsa da, Avrupa Birliği Anayasası’nın ilk adımını oluşturması 
bakımından önemli bir belgedir. Nitekim Şart, birkaç yıl sonra, Anayasa 
Konvansiyonu tarafından hazırlanan ve 29 Ekim 2004 tarihinde Roma’da 
imzalanan Avrupa Birliği Anayasası’nın II. Kısmını oluşturmuştur. Avrupa 
Birliğini oluşturan Anayasal Antlaşmanın II. Kısmı hâline gelen Şart, 
Anayasa’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte hukuken bağlayıcı nitelikte bir belge 
hâline dönüşecekti. Ancak Avrupa Anayasası’nın onay sürecinde Fransa ve 
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Hollanda’da yapılan referandumlardan “hayır” oyu çıkması ve onay işlemlerini 
tamamlamamış diğer bazı ülkelerin olumsuz yaklaşımları üzerine Anayasa 
projesi rafa kaldırılmıştır. Anayasa projesinden vazgeçilmekle birlikte, 21-22 
Haziran 2007 tarihli Brüksel Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, Anayasada yer alan 
önemli yenilikleri içeren bir reform antlaşmasının hazırlanması yönünde karar 
almıştır. Söz konusu Zirve’de reform antlaşması çerçevesinde ABA m. 6’ya 
Temel Haklar Şartı’nın hukuken bağlayıcı bir belge olduğu yönünde bir hüküm 
konulması kararlaştırılmıştır. Böylelikle Şart, her ne kadar AB hukukunun 
birincil kaynakları arasına giremese de, hukuki bağlayıcılığa kavuşacaktır 
(Seeger/Emmanouilidis, 2007: 9).  

II. Temel Haklar Ajansı’nın Ortaya Çıkışı 

“Temel Haklar Ajansı” kurma düşüncesini, her ne kadar daha da geriye 
götürmek mümkünse de, esas itibarıyla 1990’lı yılların ikinci yarısında ortaya 
çıkmıştır. Gerçekten bu dönemde çeşitli kuruluşlarca bir ajans veya izleme 
merkezi kurulması yönünde öneriler hazırlanmıştır. Örneğin, “Die Europäische 
Akademie Bozen” adlı kuruluş 1998 yılında bir Avrupa İzleme Merkezi 
kurulmasını önermiştir (Toggenburg, 2007a; 86). Daha ayrıntılı bir öneri ise, 
Philip Alston başkanlığında “Comité des sages” tarafından hazırlanan raporda 
yer almıştır (Alston, 1999: 55-59). Bu teşebbüsler siyasi platformlarda ve 
Avrupa Birliği’nde ilgi uyandırmıştır. Örneğin, 3-4 Haziran 1999 tarihli Köln 
Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde Konsey, insan hakları ve demokrasi konularında 
faaliyet göstermek üzere bir ajansın kurulmasının uygun olup olmayacağının 
değerlendirilmesine karar vermiştir (Avrupa Konseyi, 1999: parag. 46). Ancak 
AB ile Avusturya arasında ortaya çıkan beklenmedik kriz sonucunda gündem 
değişmiş ve konu askıya alınmıştır. Yaşanan bu kriz esnasında AB’nin isteği 
üzerine AİHM Başkanı, Avusturya’nın AB’nin ortak ilke ve değerlerine uyup 
uymadığını incelemek üzere “Üç Akil Adam”dan oluşan bir heyet oluşturmuş 
ve bir rapor hazırlamalarını istemiştir. Finlandiya eski devlet başkanı Martti 
Ahtisaari, Alman, Kamu Hukuku Profesörü ve AİHK Eski Başkan Yardımcısı 
Jochen Frowein ve İspanya eski dışişleri bakanı, Avrupa Konseyi eski genel 
sekreteri Marcelino Oreja’dan oluşan heyetin hazırladığı rapor, Avusturya’ya 
uygulanan yaptırımların sona ermesinde etkili olmuştur. Bu raporun son 
paragrafında Konsey bünyesinde bir insan hakları bürosunun kurulması 
önerilmektedir. Kurulacak bu büro Konseye düzenli olarak rapor sunacaktır. 
Bunun yanı sıra Komisyon üyelerinden birinin insan hakları konusunda yetkili 
kılınması da tavsiye edilmektedir. Raporda ayrıca AB’nin gerçek anlamda bir 
insan hakları kurumuna sahip olabilmesi için, mevcut Avrupa Irkçılık ve 
Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi’nin konumunun güçlendirilmesi, 
bütçesinin artırılması ve faaliyet alanının genişletilmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Ahtisaari/Frowein/Oreja, 2000: parag. 119). Ancak ne AB 
Konseyi ne de Komisyon bu öneriyi dikkate almıştır. Nitekim Komisyon 
tarafından hazırlanarak Konsey ve Parlamentoya sunulan 8 Mayıs 2001 tarihli 
“Üçüncü Ülkelerde Demokrasi ve İnsan Haklarının Teşvikinde Avrupa 
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Birliği’nin Rolü” başlıklı öneri metninde konuya sıcak bakılmamıştır. 
Komisyonun değerlendirmesi şöyledir: Temel Haklar Ajansı konusunda iki 
model önerilmektedir. Birinci modelde, rapor hazırlama ve danışma işlevi 
görecek bir ajans kurgulanmaktadır. Bu model, yukarıda bahsedilen Avusturya 
ile ilgili raporda önerilmektedir. Komisyon’a göre, tavsiye ve bilgi alma 
konusunda AB’nin bir eksiği yoktur. Avrupa Birliği, BM, AK ve çok sayıda 
uluslararası hükûmet dışı kuruluşların raporlarından yararlanabilir. Ayrıca insan 
hakları ve demokratikleşme sorunlarının analizi konusunda bilimsel bir tekel de 
yoktur. Bu nedenle Komisyon, bu öneriyi hayata geçirmeyi düşünmemektedir. 
Önerilen ikinci modelde ise, insan hakları ve demokrasi ile ilgili çeşitli projeler 
hazırlayan ve bunları uygulayan bir ajans söz konusudur. Komisyon, ikinci 
modele uygun yeni bir kurumun oluşturulmasını da gerekli görmemiştir (AB 
Komisyonu, 2001: 23).  

Buna karşılık 13 Aralık 2003 tarihinde üye devletlerin temsilcileri, insan 
haklarının geliştirilmesi ve korunması amacıyla gerekli verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesinin önemli olduğunu, Birlik tarafından izlenecek insan hakları 
politikalarının bu temel üzerine oturması gerektiği konusunda görüş birliğine 
varılmıştır. Bunu gerçekleştirmek üzere Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı 
İzleme Merkezi’nden daha geniş yetkilere sahip ve onun yerini almak üzere 
Temel Haklar Ajansı’nın kurulması kararlaştırılmıştır. Hatta Ajans’ın 
kurulmasına ilişkin öneriyi hazırlama görevi Komisyon’a verilmiştir.  

Temel Haklar Ajansı’nın kurulması düşüncesi 4-5 Kasım 2004 tarihlerinde 
kabul edilen “Avrupa Birliği’nde Özgürlük, Güvenlik ve Hukukun 
Güçlendirilmesine İlişkin Haager Programı”nda da yer almıştır (Avrupa 
Konseyi, 2005: 2). 16-17 Aralık 2004 Zirvesinde Temel Haklar Ajansı’nın 
kurulması ile ilgili uzlaşma kararının AB insan hakları politikalarında uyumun 
sağlanması ve bu konudaki kararlılığın güçlendirilmesini sağlamak üzere 
gözden geçirilmesi kabul edilmiştir. AB Komisyonu tarafından 26 Ocak 2005 
tarihinde kabul edilen “2005-2009 Stratejik Hedefler” raporunda, temel hakların 
AB Temel Haklar Ajansı yoluyla korunması öncelikli hedefler arasında 
gösterilmiştir.  

AB Parlamentosu, 26 Mayıs 2005 tarihinde kabul ettiği “Temel Hakların 
Gerçekleştirilmesi ve Korunması: Ulusal ve Avrupa Kurumlarının, Özellikle 
Temel Haklar Ajansı’nın Rolüne İlişkin Rapor”da Komisyon’dan Ajans’ın 
kurulmasına ilişkin bir yasa önerisi sunmasını talep etmiştir.  

Temel Haklar Ajans’ının kurulması yönündeki 13 Aralık 2003 tarihinden 
itibaren tam üç yıl sonra nihai uzlaşma sağlanabilmiştir. Bu sürecin ilk yarısı, 
Komisyonun öneriyi hazırlamasıyla geçmiştir. Komisyon bu dönemde ilk olarak 
çeşitli kesimlerin görüşlerini almak için alt yapı oluşturmuş ve gerekli bilgi ve 
belgeleri toplamıştır. Daha sonra kamuoyunun, özellikle de sivil toplum 
kuruluşlarının görüşleri alınmış ve değerlendirilmiştir. En sonunda ise, bir temel 
haklar ajansının kurulmasına gerek olup olmadığını araştırmıştır. Nihayet 2005 
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yılının Haziran ayının sonunda ajansın kurulmasına ilişkin önerisini açıklamıştır 
(KO M (2005) 280). “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet” ve dolayısıyla da Temel 
Haklar Ajansı’ndan sorumlu Komiser Franco Frattini, Komisyon Başkan 
Yardımcısı olarak siyasi ağırlığını koymuş ve Ajans’ın göreve başlama tarihini  
1 Ocak 2007 olarak ilan etmiştir (Toggenburg, 2007a: 87).  

Komisyon’un önerisini hazırlamasından sonra sürecin ikinci yarısı, önerinin 
Konsey tarafından müzakere edilmesi ve kabulüyle geçmiştir. Müzakere 
sürecinde, önceki aşamalarda olduğu gibi sivil toplumla olan diyalog 
sürdürülmüştür. Müzakere sürecinde tartışma konusu olan konuların başında 
AB’nin üçüncü sütununu oluşturan “Adalet ve İçişlerinde İş Birliği” alanında 
ajansın yetkileri gelmektedir (Toggenburg, 2006a: 187-190). Komisyon 
tarafından hazırlanan öneride yalnızca Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına 
ilişkin tüzük tasarısı değil, aynı zamanda ajansın üçüncü sütunu oluşturan 
alanda da faaliyet göstermeye yetkili olduğuna dair Konsey karar tasarısı da yer 
almaktaydı. Özellikle Avrupa Parlamentosu böyle bir yetkinin bulunmasını 
istemiştir. Hatta Avrupa Parlamentosu, Komisyon önerisini inceledikten sonra 
hazırladığı raporda ajansın ikinci sütunu oluşturan Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası alanında da yetkili olması gerektiğini ifade etmiştir (Avrupa 
Parlamentosu, 2006: 7). Parlamento yanında Avusturya, İtalya, Portekiz ve 
İsveç gibi üye devletler de ajansın üçüncü sütun alanında yetkili olmasını 
istemişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda “Üçüncü Sütun Sorunu”, Finlandiya’nın 
dönem başkanlığını yaptığı 2006 yılının ikinci yarısında Temel Haklar Ajansı 
yolunda tehlikeli bir tökezleme taşı olmuştur. Ancak 15 Şubat 2007’de Adalet 
ve İçişleri Bakanlarının Finlandiya dönem başkanlığının sonlarına doğru 
vardıkları uzlaşma resmî olarak açıklandı: Temel Haklar Ajansı şimdilik üçüncü 
sütun için yetkili olmayacaktır. Ancak 2009 yılı sona ermeden önce ajansın 
yetkileri yeniden görüşülecektir (Toggenburg, 2007c: 5).  

 III. Temel Haklar Ajansına Yöneltilen Eleştiriler 

Temel Haklar Ajansı’nın kurulması tartışmasız gerçekleşmiş değildir. 
Ajansa yöneltilen eleştirileri temelde iki grupta toplamak mümkündür. 
Bunlardan birincisi AB’nin kendi içinden, ikincisi ise, dışarıdan AB’ye 
yöneltilen eleştirilerdir. Birincisinde temel argüman, yeni bir ajansın 
kurulmasıyla AB’nin idari yapılanmasının daha da genişletilmesidir. İkinci 
eleştirinin dayandığı gerekçe ise, insan hakları alanında AB’nin de faaliyette 
bulunmasıyla birlikte esas itibarıyla insan haklarının geliştirilmesi ve korunması 
amacıyla kurulmuş olan Avrupa Konseyi’ni etkisizleştirecektir. Ayrıca aynı 
mekânda aynı konuda faaliyet gösteren ikinci bir kuruma gerek yoktur. Bu iki 
eleştiriyi iki kelime ile özetlemek mümkündür: Bürokrasinin artması ve 
duplikasyon (Klein/Breuer, 2006: 80).  

Temel Haklar Ajansı’nın kurulması öncesinde, böyle bir ajansın 
kurulmasının anlamlı olup olmayacağı konusunda sert tartışmalar yaşanmıştır. 
Tartışılan konuların başında, ajans bolluğu, ajansa tanınan yetkilerin sınırlı 
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olması, Avrupa Konseyi ile rekabetin ortaya çıkacak olması ve AB desteğinin 
kaybolması riski gelmektedir (Tretter, 2007: 1).  

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’na yönelik en temel eleştiri, böyle bir 
kurumun gerekli olmadığı şeklindedir. Bu eleştiriyi dile getiren Alman Federal 
Meclis üyelerine göre, öncelikle yapılması gereken, Temel Haklar Ajansı’nın 
çalışmalarının temelini oluşturacak olan Temel Haklar Şartı’nın hukuki 
bağlayıcılığa kavuşturulması veya Şart metnini de içeren AB Anayasası’nın 
yürürlüğe sokulmasıdır. AB’ye üye bütün devletlerin anayasalarında temel 
haklar kapsamlı şekilde güvence altına alınmıştır. Anayasalarda düzenlenen bu 
haklar bağımsız mahkemelerce korunmaktadır. Ayrıca insan hakları alanında 
faaliyet gösteren çok sayıda hükûmet-dışı örgüt bulunmaktadır. Yine AB 
mekânında birçok konuda vatandaşların ATAD’a başvurma imkânı vardır. 
Bunların dışında her vatandaşın AİHM’ne başvuru hakkı bulunmaktadır. İnsan 
haklarına ilişkin bu güvenceler ve hukuksal yollar var iken AB Temel Haklar 
Ajansı’na ihtiyaç yoktur. İnsan haklarının korunması konusunda Avrupa 
Konseyi’nin uzun yıllara dayanan bir tecrübesi ve nitelikli personeli 
bulunmaktadır. Avrupa Konseyi, insan hakları ile ilgili konularda görüş 
bildirme ve bilgilendirme yoluyla Avrupa Birliği’ne destek verebilir. Avrupa 
Konseyi ile Avrupa Birliği arasında bir koordinasyon ve iş birliği sağlanabilir. 
Böyle bir yöntemin benimsenmesi hâlinde hem Avrupa Konseyi’nin insan 
hakları alanındaki deneyiminden, tecrübesinden ve uzmanlığından yararlanılmış 
olur hem de daha az maliyetli olur. Her ne kadar Temel Haklar Ajansı belli 
ölçüde bağımsız olsa da, nihai noktada yürütmenin bir parçası konumunda 
olacaktır. Bu da kuvvetler ayrılığı, subsidiarite ve hukuk devleti ilkelerine 
aykırılık oluşturacaktır. AB Komisyonu, bir taraftan mevcut bürokratik yapıyı 
azaltmaya, diğer taraftan da yeni bürokratik yapıların oluşmamasına 
çalışmaktadır. Temel Haklar Ajansı’nın kurulması, bu yönüyle de sakıncalıdır. 
Alman Federal Meclis üyeleri bu gerekçelerle Temel Haklar Ajansı’nın 
kurulmasına karşı çıkmışlardır (http://dip.bundestag.de/btd/16/036/1603621. 
pdf).  

Bir diğer temel eleştiri de, Temel Haklar Ajansı’nın AB’yi oluşturan üç 
sütundan yalnızca birinci sütunda yetkili olması, ikinci sütunu oluşturan Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası ile üçüncü sütunu oluşturan “Adalet ve İçişlerinde İş 
birliği” alanında yetkili olmamasıdır (Ben-Rhouma, 2005: 324). Özellikle 
Almanya ve İngiltere, Ajans’ın temel haklar bakımından hassas bir alan olan 
üçüncü sütunda yetkili olmasına karşı şiddetle karşı çıkmışlardır. Çünkü bu 
devletler organize suçlarla ve terörle mücadelede uyguladıkları politikaların 
bağımsız bir kurum tarafından izlenmesine sıcak bakmamışlardır. Sonuçta 
Ajans’ın bu alanda yetkili olmaması, Ajans’ın işlevini ve etkisini oldukça 
zayıflatmaktadır. Temel Haklar Ajansı’nın ilke olarak yalnızca AB alanında 
yetkili olması, buna karşılık Dış ve Güvenlik Politikası’nda insan haklarına 
ilişkin AB müktesebatının dikkate alınmaması ve uygulanmaması da, önemli bir 
eksiklik olarak görülmektedir. Zira ABA m. 11’de, demokrasi, hukukun 



 

 

1037 

 

üstünlüğü ve insan hak ve özgürlüklerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, üye 
devletlerin yükümlülüğü ve amacı olarak öngörülmüştür (Tretter, 2007: 1-2).  

Temel Haklar Ajansı’nın üye devletlerce alınan önlemleri ne ölçüde gözlem 
altında tutacağının belirsiz olması da eleştirilmektedir. Bu konudaki kural, üye 
devletlerin AB Hukuku’nun uygulanması ile ilgili önlemlerin Ajans tarafından 
izlenmesidir. Dolayısıyla Ajans’ın, AB Hukuku’nun uygulanmasını ve bununla 
bağlantılı olarak Birlik temel haklarının uygulama alanını nasıl belirleyeceği 
önem taşımaktadır (Schlichting/Pietsch, 2005: 2).  

IV. Temel Haklar Ajansı’nın Yapısı 

A. Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu, ajansın planlama ve denetim organıdır. Kurul, iki 
Komisyon temsilcisi, Avrupa Konseyi tarafından tayin edilen bağımsız bir kişi 
ve her üye devlet tarafından belirlenecek olan bağımsız birer üyeden oluşur. 
Temel hakların korunması gibi hassas bir konu söz konusu olduğundan her üye 
devlete yönetim kuruluna bir üye gönderme yetkisi tanınmıştır. Yönetim 
kurulunun oluşumunda sivil topluma yer verilmemesi ve kurulun tek yanlı 
oluşturulması nedeniyle bunun 1993 yılında BM tarafından kabul edilen Paris 
ilkelerine2 ve Ajans’ın bağımsız olması gereğiyle bağdaşmadığı ileri 
sürülmüştür (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite, 2006: 39). Paris ilkelerine 
göre insan hakları kurumlarında sivil toplum kuruluşları ve parlamento 
temsilcilerinin yer alması gerekir. Bu bağlamda temel haklar ajansının 
organlarına bakıldığında hiçbirinde Parlamentodan bir temsilcinin bulunmadığı 
görülmektedir. Komisyon önerisinde Parlamento temsilcisine de yer verilmiş 
idi. Ancak Parlamento’nun bu konuda çok ısrarcı olmaması nedeniyle buna 
ilişkin hüküm nihai metinde yer almamıştır. Parlamenterler daha çok Ajans 
direktörünün atanması ve denetimi konusunda Parlamento’nun etkili olmasını 
sağlamaya çalışmışlardır (Toggenburg, 2007a: 92).  

Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına dair Tüzük hazırlanırken EUMC’nin 
yönetim kurulundan edinilen tecrübeler dikkate alınmıştır. Yönetim kurulu 
üyesi olacak kişilerin, insan hakları konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip 
olması ve az çok yönetim tecrübesinin bulunması gerekmektedir (Tüzük m. 
12/1).  

Otuz üyeden oluşan yönetim kurulunda karar alma usulü kolaylaştırılmıştır. 
Karar yeter sayısı olarak basit çoğunluk yeterli görülmüştür. Ancak istisnai 
olarak sekiz önemli konuda üçte iki çoğunluk şartı aranmıştır. Buna karşılık 
kurumun kendi içinde kullanacağı dile ilişkin kararlar ancak oy birliği ile 
alınabilecektir.  

                                                 
2 Paris İlkeleri (İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması için Kurulan Ulusal Kuruluşların 

Statüsü’ne İlişkin İlkeler), 20 Aralık 1993 tarih ve 48/134 sayılı BM Genel Kurul Kararı’yla 
kabul edilmiştir. Bkz.: http://ihm.politics.ankara.edu.tr/belgeler.htm. 
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Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır ve bu süre uzatılamaz. 
Yönetim kurulu yılda en az iki defa toplanmak zorundadır. 28 Şubat 2007’de 
eski EUMC’nin yönetim kurulunun görevi sona ermiş ve Komisyon tarafından 
oluşturulan Geçici Yönetim Kurulu 1 Mart 2007’de göreve başlamıştır. Bu 
Geçici yönetim kurulu 2007 bütçesini kabul edecek, 2008 bütçesini 
hazırlayacak ve EUMC’nin 2006 yılı raporunu kabul edecektir.  

B. Yürütme Kurulu 

Beş üyeden oluşan yürütme kurulunun görevi, yönetim kurulunca 
kararlaştırılacak konuların ön hazırlığını yapmak ve ajans direktörüne günlük 
işlemlerinde yardımcı olmaktır. EUMC’nin yürütme kurulundan farklı olarak 
Temel Haklar Ajansı yürütme kurulunda karar yeter sayısı olarak basit çoğunluk 
yeterli görülmüştür. Yürütme kurulu başkan, başkan yardımcısı, iki yönetim 
kurulu üyesi ve bir Komisyon temsilcisinden oluşmaktadır. Yürütme 
Kurulu’nun az sayıda üyeden teşekkül etmesinin sebebi, etkili bir kurul 
oluşturma amacıdır. Ancak yürütme kurulunun ajansın işleyişinde çok etkili 
olacağını söylemek güçtür. Zira Tüzük, birçok önemli konunun gündeme 
alınmasında Yönetim Kurulu’nu yetkili kılmıştır. Dolayısıyla yürütme kurulu 
esas itibarıyla hazırlık çalışmalarını yürüten bir organ olarak tasarlanmıştır 
(Toggenburg, 2007a; 93).  

C. Bilim Kurulu 

Bilim Kurulu, Komisyon önerisinde yer almamış, ancak daha sonra 
müzakere sürecinde Ajans’ın bünyesinde bulunması gereken önemli bir organ 
olarak görülmüştür. Bilim Kurulu, ajans çalışmalarının bilimsel kalitesinin 
güvencesidir ve ajansın bilimin ışığında faaliyette bulunmasını sağlayacak bir 
organdır. Ajans’ın direktörü, yıllık raporlar hariç ajansın faaliyetleriyle ilgili 
diğer bütün raporların hazırlanmasında Bilim Kurulu’nun da görüşünü almak 
zorundadır. Bu durumda bilim kurulunun sıradan bir danışma kurulundan daha 
fazla işleve sahip olduğu söylenebilir. Bilim kurulu yılda en az dört defa 
toplanır ve üçte iki çoğunlukla karar verir (Tüzük, m. 14/6). Bilim kurulu, insan 
hakları konusunda ehliyetleriyle tanınmış kişiler arasından seçilen 11 üyeden 
oluşur ve üyeler bağımsızdır. Kurul, her yıl üyeleri arasından birini başkan 
seçer. Üyelerin görev süresi beş yıl olup, bu süre uzatılamaz. Bilim kurulu 
üyeleri, Avrupa Parlamentosu LIBE-Komisyonu tarafından seçilenler arasından 
yönetim kurulu tarafından atanır.  

D. Direktör 

Birçok ajansta olduğu gibi Temel Haklar Ajansı’nın başında da bir direktör 
bulunmaktadır. Temel Haklar Ajansı, Direktör tarafından yönetilir. Direktör, 
Ajans’ın yasal temsilcisidir ve görevlerini bağımsızlık içinde yerine getirir. 
Direktör, görevlerini yerine getirirken yönetim kuruluna karşı sorumludur. 
Direktör, özellikle yıllık çalışma programının hazırlanmasından, personel ile ilgili 
işlemlerden, yapılan idari işlemlerden, bütçe planlarının tamamlanmasından, 
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Ajans’ın performansının değerlendirilmesi ve denetiminden, ulusal idari 
makamlarla ve sivil toplumla iş birliğinden sorumludur (Tüzük, m. 15/4).  

Tüzük’te yer alan bu düzenlemeler göstermektedir ki, Tüzüğü 
hazırlayanların bilinçli bir tercihiyle, ajansın yapılanmasında direktör en önemli 
makamlardan biri olarak tasarlanmıştır. Tüzük, direktör olacak kişinin hem 
insan hakları hem de yönetim alanında bilgi ve birikiminin olmasını aramıştır. 
Bu makamın önemli olması, bu makama gelecek kişinin seçim prosedürüne de 
yansımış ve Komisyon, Parlamento, Konsey ve yönetim kurulunun müdahil 
olduğu oldukça karmaşık bir seçim usulü öngörülmüştür (Tüzük, m. 15/2) 

Direktör’ün görev süresi beş yıldır ve Komisyonun talep etmesi hâlinde 
yönetim kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ve en fazla üç 
yıllığına uzatılabilir (Tüzük, m. 15/3). Buna karşılık Tüzük’te bir Direktör’ün 
görev süresi dolduktan sonra yeniden Direktör olup olamayacağına dair bir 
hüküm yer almamaktadır.  

Parlamento ve Konsey her zaman Direktör’den görüş isteyebilir. 
Komisyonun önerisi veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin önerisi üzerine 
direktör, yönetim kurulunun üçte ikisinin kararıyla görevden alınabilir.  

EUMC’nin (eski) direktörü 1 Mart 2007’de Temel Haklar Ajansı’nın geçici 
direktörü olarak atanmıştır.  

Direktör olabilmek için gerekli olan genel ve özel koşullar, başvurunun nasıl 
yapılacağı, başvuruda istenen belgeler, seçim ve atama usulü, çalışma koşulları 
gibi hususlar ayrıntılı şekilde 31 Mart 2007 tarihli Komisyon tebliğinde 
düzenlenmiştir (Amtsblatt der Europäischen Union, 31.03.2007, C 74 A/1).  

E. Temel Haklar Platformu 

Temel Haklar Platformu, çok sayıda hükûmet dışı kuruluştan oluşan bir iş 
birliği ağıdır. Tüzük, Platform’a katılabilecekleri insan hakları örgütleriyle 
sınırlı tutmamış, kiliseler, dinî topluluklar, meslek kuruluşları, menfaat grupları 
veya üniversiteler gibi kuruluşların da katılabileceğini belirtmiştir. Platform 
ajans tarafından kurulacak ve ajansın direktörü tarafından yönetilecektir. Ayrıca 
platform ile ajans arasında işlevsel açıdan da sıkı bir bağ kurulmuştur. Platform, 
Ajans’ın yıllık çalışma programı için düşünce üretecek, yıllık raporları 
yorumlayacak ve nihayet seminer, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerle 
başkalarını bilgilendirici bir görev ifa edecektir (Tüzük, m. 10/4). Bunun yanı 
sıra platformun planlama, gelişme ve enformasyon konularında ajansa bilgi 
akışını sağlayacağı beklenmektedir. Platform sayesinde bilgi alışverişi 
gerçekleşecek ve bilgi toplanacaktır. Ayrıca sivil toplumla kurumsal ve yakın 
bir ilişki kurulması mümkün olacaktır.  

V. Temel Haklar Ajansının Görevleri 

Temel Haklar Ajansı’nın kurulmasına ilişkin Konsey Tüzüğü’nün 2. 
maddesine göre Ajansın amacı, Topluluk organlarının, kurumlarının, 
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görevlilerinin ve ajanslarının, ayrıca üye devletlerin Topluluk hukukunu 
uygularken temel hakların korunmasına yardımcı olmak üzere onları teşvik 
etmek ve desteklemek, çok yönlü analiz ve araştırmalar yaparak, AB 
kurumlarına ve üye ülkelere bilimsel veriler temin etmektir.  

Temel Haklar Ajansı, Tüzüğün 2. maddesinde öngörülen amaçları 
gerçekleştirmek üzere, 3. maddede düzenlenen yetki alanı çerçevesinde yerine 
getireceği görevler 4. maddede şöyle sıralanmıştır:  

a. Objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir nitelikte olan önemli bilgi ve 
verileri toplamak, sistematize etmek ve analiz etmek. Ajans, bu çerçevede AB 
organları, kurumları ve ajansları, üye devletler, araştırma merkezleri, ulusal 
makamlar, hükûmet dışı kuruluşlar, üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütler, 
özellikle de Avrupa Konseyi’nin yetkili kurullarınca yapılan araştırma ve 
denetim sonuçlarına öncelik verecektir.  

b. Ajans’n diğer bir görevi de, Komisyon ve üye devletlerle iş birliği içinde 
Avrupa alanı ile ilgili verilerin güvenirliğini, objektifliğini ve mukayese 
edilebilir özelliklerini artırmak ve geliştirmektir.  

c. Bilimsel araştırmalar yapmak, inceleme ve uygulama çalışmaları 
yürütmek, Parlamento, Konsey veya Komisyon’un talebi üzerine bu tür 
çalışmalara katılmak veya destek vermek 

d. Ajans, doğrudan doğruya veya Parlamento, Konsey veya Komisyon’un 
talebi üzerine Birlik organları ve üye devletler için Topluluk hukukunun 
uygulanmasına ilişkin belirli konularda görüş ve raporlar hazırlar ve yayınlar.  

e. Faaliyet alanında yer alan temel hak sorunlarıyla ilgili yıllık raporlar 
yayınlar. Hazırlanan bu raporlarda sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunar.  

f. Ajans, spesifik konuların analizini, araştırma ve soruşturma sonuçlarını 
içeren raporlar yayınlayabilir.  

g. Bir yıllık faaliyetleri içeren bir rapor hazırlar ve yayınlar.  

h. Ajans, iletişim stratejileri geliştirir ve temel haklar konusunda kamuoyunu 
bilinçlendirmek ve faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 
sivil toplumla diyalogu güçlendirir.  

Temel Haklar Ajansı’nın yerine getireceği bu görevler ışığında Ajans’ın 
daha çok bilgi merkezi, danışma merkezi, iletişim merkezi ve araştırma merkezi 
olarak faaliyet göstereceği söylenebilir.  

VI. Temel Haklar Ajansının Yetkileri 

Temel Haklar Ajansı, Tüzüğün 2. maddesinde öngörülen amaçları 
gerçekleştirmek üzere sahip olduğu görev ve yetkileri Avrupa Topluluğu 
Antlaşması’nda öngörülen Topluluk yetkilerine uygun şekilde kullanmak ve 
yerine getirmek durumundadır.  

Ajans, Tüzük’te öngörülen yetkilerini kullanırken ve görevlerini yerine 
getirirken sadece Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6. maddesinin 2. fıkrasında 
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tanımlanan temel haklara dayanabilir (Tüzük, m. 3/2). Görüldüğü üzere Avrupa 
Birliği Temel Haklar Şartı, Ajans tarafından esas alınabilecek normatif bir belge 
olarak zikredilmemiştir. Her ne kadar Temel Haklar Şartı, Ajans tarafından 
doğrudan dayanılabilecek bir belge olarak kabul edilmemiş olsa da, Şart’ın 
temel haklarla ilgili yükümlülükleri yansıtan bir ayna olduğu vurgulanmaktadır. 
Tüzükte ayrıca Ajans ile Şart arasında sıkı bir bağın bulunduğundan söz 
edilmektedir (Toggenburg, 2007a; 97). Şunu da belirtelim ki, gerçekleştirilmeye 
çalışılan reform antlaşması çerçevesinde 6. maddeye konulacak bir hükümle 
Şart’ta düzenlenen hak ve özgürlüklere de yollama yapılması mümkündür.  

Temel Haklar Ajansı ne hukuken bağlayıcı kararlar alabilir ne de somut 
insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları soruşturabilir. Temel Haklar Ajansı’nın 
mahkemeler ve idari merciler yerine geçerek, vatandaşların bireysel 
başvurularını inceleme ve karara bağlama görev ve yetkisi yoktur 
(Schlichting/Pietsch, 2005: 1).  

Konsey, Parlamento’nun görüşü alındıktan sonra Komisyon önerisi üzerine 
Temel Haklar Ajansı için çok yıllık bir çerçeve program çizer. Bu çerçeve 
program en fazla beş yıllık olabilir. Tüzük gereği hazırlanması gereken her 
çerçeve programda Ajansın faaliyet göstereceği konular olarak ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelenin mutlaka bulunması gerekmektedir 
(Tüzük, m. 5/2-b). Bu bağlamda Tüzüğün başlangıcında azınlık haklarının ve 
cinsiyet eşitliğinin korunmasından da söz edilmektedir.  

Temel Haklar Ajansı’nın ilgi alanına, Avrupa Birliği ve üye devletlerdeki 
bütün temel hak sorunları değil, sadece Topluluk hukukunun uygulanmasıyla 
ilişkili temel hak sorunları girmektedir. Buna göre Topluluk organları, Topluluk 
hukukunda tanınmış temel haklara saygı göstermekle yükümlüdürler. Üye 
devletlerin saygı gösterme yükümlülüğü ise, ATAD’ın yerleşik içtihadına göre, 
Topluluk hukukunun uygulama alanına giren ulusal düzenlemeler söz konusu 
olduğunda geçerli olur. Oldukça geniş olan bu kapsam, Temel Haklar Şartı ile 
bir ölçüde daraltılmıştır. Şart’a göre üye devletler yalnızca AB Hukuku’nun 
uygulanması ile ilgili işlemlerden sorumludurlar (THŞ, m. 51/1). Ajans 
Tüzüğü de Şart’ta yer alan düzenlemeyi aynen benimsemiştir. Böylelikle üye 
devletlerin temel haklara saygı gösterme yükümlülüğü konusunda Adalet 
Divanı’nın içtihadından daha dar kapsamlı bir çerçeve çizilmiş olmaktadır. 
Oysa burada kapsamın geniş tutulması gerekirdi. Temel Haklar Ajansı hukuken 
bağlayıcı kararlar alamadığına, üye devletlerin temel hakları ihlal ettiğine dair 
karar veremediğine göre, kapsamın dar tutulmasını gerektirecek bir durum 
yoktur (Toggenburg, 2007a; 99).  

Temel Haklar Ajansı, Topluluk hukuku normlarıyla ilişkisi olmayan üye 
devlet işlemleriyle ilgilenemez. Bunun bir sonucu olarak Ajans’ın AB 
Antlaşması’nın “üye devletlerin ortak ilkeleri olan hürriyet, demokrasi, insan 
hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin” bir üye 
devlet tarafından ihlal edilmesi hâlinde uygulanacak yaptırımlarla ilgili 7. 
madde çerçevesinde doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte bu 
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süreçte Konsey, Ajans’ın uzmanlığından yararlanabilir. Ajans faaliyetlerinin 
Topluluk hukukuyla sınırlandırılmasının sebeplerinden biri de, Ajans ve Avrupa 
Konseyi faaliyetlerinin örtüşmesini bir ölçüde önlemektir.  

Daha önce de ifade edildiği üzere, Ajansın faaliyetleri şimdilik Avrupa 
Birliğini oluşturan üç sütundan sadece birinci sütunla sınırlı tutulmuştur.  

Temel Haklar Ajansı’nın yer bakımından yetkisi, Avrupa Birliği’ni oluşturan 
üye devletlerin egemenlik alanlarıyla sınırlıdır. Ajansın coğrafi olarak yetki 
alanının Avrupa Birliği ile sınırlı tutulması, Avrupa Konseyi’nin yetki alanıyla 
kesişmesini bir ölçüde sınırlamaktadır. Üçüncü devletlerin gözlemci sıfatıyla 
Ajansa katılmaları hâlinde Ajans’ın yetki alanı bu devletleri de kapsayacak 
şekilde genişleyebilecektir. Belirtmek gerekir ki, gözlemci sıfatıyla katılma 
kendiliğinden Ajans’ın yetki alanını genişletmemektedir.  

Temel Haklar Ajansı’na ilk planda yalnızca Avrupa Birliği’ne aday ülkeler 
katılabilir. Buna göre şu anda Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye gözlemci 
sıfatıyla Ajans çalışmalarına katılabilirler. Katılım için Ortaklık Konseyi’nin 
kararı gereklidir. Ancak karar alınırken ilgili devletin statüsü dikkate alınır. 
Katılım kararının alınmasında Ajansın doğrudan bir etkisi yoktur. Ortaklık 
Konseyi aynı zamanda katılımın nasıl olacağını da belirleyebilir. Ancak her 
durumda katılan devlete yönetim kuruluna oy hakkına sahip olmayan bir 
gözlemci üye gönderme hakkı tanınmıştır. Ortaklık Konseyi’nin kararıyla 
Temel Haklar Ajansı, katılan devletin Topluluk hukukuna uyum sağlayabilmesi 
için zorunlu olduğu ölçüde, o ülkedeki insan hakları sorunlarıyla ilgilenebilir 
(Tüzük, m. 28/2).  

Komisyon’un önerisi üzerine ve oybirliği ile alınacak bir kararla Konsey, 
aday adayı olan ülkelerin de Ajan’sa katılmasına karar verebilir.  

VII. Temel Haklar Ajansının Uluslararası Örgütlerle İlişkisi 

Temel Haklar Ajansı’nın uluslararası örgütlerle ilişkisinden söz edildiğinde 
esas itibarıyla kastedilen Avrupa Konseyi ile olan ilişki ve iş birliğidir. 
Kuşkusuz Ajans sadece Avrupa Konseyi ile değil, aynı zamanda temel haklar 
alanında faaliyet gösteren diğer uluslararası örgütlerle de ilişki içinde olacaktır. 
Tüzüğün açıklamalar bölümünde Ajansın Avrupa Konseyi ile sıkı bir iş birliği 
içinde olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu iş birliği, Temel Haklar Ajansı ve 
Avrupa Konseyi’nin faaliyetlerinin kesişmesini ve aynı konuda iki ayrı organın 
çalışma yürütmesini önlemeye yöneliktir. Bu bağlamda özellikle her ikisinin de 
sinerji etkisini artıracak önlemler alınabilir. Örneğin, iki taraflı bir iş birliği 
anlaşması yapılabilir ve Avrupa Konseyi tarafından atanan ve oy hakkına sahip 
bağımsız bir kişi Ajans’ın yönetiminde yer alabilir.  

Bu iş birliği çerçevesinde yapılması gerekenler şunlardır: Avrupa 
Konseyi’nin yetkili organlarıyla düzenli bilgi alışverişi sağlanacaktır (Tüzük, 
m. 4/1-a). Ajansın beş yıllık çerçeve programında diğer kurumların yetkilerini 
tamamlayıcı nitelikte ve uyulması zorunlu düzenlemelere yer verilecektir 
(Tüzük, m. 5/2-e). Ajansın yaptığı araştırmaların faydalı ve tamamlayıcı 
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nitelikte olmasını sağlamak üzere Avrupa Konseyi gibi kurumların 
çalışmalarından ve bilgisinden yararlanılacaktır (Tüzük, m. 6/2-b).  

Tüzükte Temel Haklar Ajansı’nın çalışma yöntemleri düzenlenirken, 
Ajansın, Avrupa İnsan Hakları Komiserinin ve Avrupa Konseyinin gözetim ve 
denetim kurumlarının faaliyetlerini ve kararlarını hem bilmesi hem de dikkate 
alması gerektiği ifade edilmiştir. Tüzük, iş birliğini güçlendirmek üzere bir 
taraftan Ajans ile Avrupa Konseyi arasında bir anlaşmanın yapılmasını 
öngörmekte, diğer taraftan ise, Avrupa Konseyi’nin kurumsal olarak Ajan’sa 
katılmasını sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi’nin belirlediği bağımsız bir 
kişiyi yönetim kurulu üyesi yapmaktadır. Bu iki mekanizma özellikle Ajans’ın 
yıllık çalışma programının hazırlanmasında ve sivil toplumla iş birliğinde katkı 
sağlayacak, Avrupa Konseyi’nin çalışmalarında sinerji oluşturacaktır.  

Temel Haklar Ajansı’nın Avrupa Konseyi dışında üye devletlerin kurumları, 
özellikle de ulusal insan hakları kuruluşları, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler ile de iş birliği 
yapması gerekir.  

SONUÇ 

Avrupa Birliği, özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerine dayanır. Bu değerler aynı zamanda bütün üye devletlerin de ortak 
değerleridir. Temel hakların geliştirilmesi ve korunması, Avrupa Birliği’nin ve 
üye devletlerin temel ilkelerinden ve en önemli amaçlarından biridir. Avrupa 
Birliği ve Birlik hukukunu uygularken üye devletler, temel haklara saygı 
göstermek ve onları korumakla yükümlüdürler.  

Avrupa Birliği’nde öteden beri var olan temel haklar sorunu ve kamuoyunun 
bu soruna karşı gösterdiği hassasiyet, temel haklara saygının etkin şekilde 
güvence altına alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için temel 
haklarla ilgili sorunları ve gelişmeleri takip edecek, gerekli bilgi ve belgeleri 
toplayacak bir temel haklar ajansının kurulması yoluna gidilmiştir. Temel 
Haklar Ajansı’nın kurulması aynı zamanda Temel Haklar Şartı’nın 
gereklerinden biridir. Temel Haklar Ajansı, Topluluk organlarının ve üye 
devletlerin kendi yetki alanlarında alacakları tedbirler veya uygulamalarda 
temel haklara saygı gösterilmesini sağlamak üzere onlara yardımcı olacak, 
gözlem ve izleme işlevi görecek, çok yönlü analiz ve araştırmalar yaparak, AB 
kurumlarına ve üye ülkelere bilimsel veriler temin edecektir. Ayrıca 
kamuoyunda insan hakları bilincinin artmasına çalışacaktır. Kısacası Ajans, 
bilgi merkezi, danışma merkezi, iletişim merkezi ve araştırma merkezi olarak 
faaliyet gösterecektir. Ajans, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması için 
diğer uluslararası örgütlerle de iş birliğine gidecektir.  

İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasında Ajansın ne ölçüde katkı 
sağlayacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. Bununla birlikte, Temel 
Haklar Ajansı’nın kurulmasına ilişkin Konsey Tüzüğü’nün beklentileri tam 
olarak karşılamadığı rahatlıkla söylenebilir. Bir benzetme yapmak gerekirse, 
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bardak ne dolu, ne de boştur. Avrupa genelinde faaliyet gösteren “Sosyal 
Platform”un belirttiği gibi “bekçi köpeği” isteyenler, bir “kaniş” verildiğinde 
nasıl memnun olmazlar ise, etkili bir insan hakları kurumunun oluşturulması 
beklentisi içinde olanlar da benzer şekilde çıkan sonuçtan memnun değildirler. 
Temel Haklar Ajansı’nın ne yargı benzeri ne de başka şekillerde hukuken 
bağlayıcı kararlar veremeyen zayıf bir kurum olarak ortaya çıkması, başından 
beri hukuki gerekçelerle izah edilmektedir. Buna göre Ajans’ın sınırlı yetkilere 
sahip olmasının hukuki gerekçesi, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve üye 
devletler arasındaki sinerjik yetki dağılımının korunmak istenmesidir. Siyasi 
açıdan ileri sürülen gerekçe ise, Ajans’ın kendine özgü görevlerini ancak AB 
içinde yerine getirebileceği şeklindedir. Gerekçeler ne olursa olsun, Ajans’ın 
Birliğin yasama faaliyetlerinde sınırlı bir rolünün bulunması, üçüncü sütunda 
yetkisinin bulunmaması önemli bir eksikliktir (Toggenburg, 2007a; 104).  

“Temel hakları ciddiye alan bir AB’nin yeni bir ajans kurma yerine, siyasi 
kültürünü değiştirmesi daha doğru olur” diyen görüşe (Bunyan, http://www. 
statewatch.org/news/2005/apr/ep-hra.pdf) katılmak mümkün değildir. İyi 
işleyen bir Temel Haklar Ajansı, ulusal düzeyde ve Avrupa’da insan hakları 
bilincinin artmasına olumlu katkıda bulunabilir. Yine Tüzüğün kapsamlı bir 
görev olarak, çok yönlü, interaktif ve bütünleşik bir Avrupa insan hakları 
kurumunun oluşturulmasını gündeme getirmesi önemli bir husustur. Bu ev 
ödevini yapmak üzere Ajans yönetiminin gecikmeksizin ve proaktif bir şekilde 
çeşitli kesimlerle görüşmesi ve bir iletişim ağı kurması gerekir.  
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