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I.GİRİŞ 
 

İkinci Dünya Savaşı’nın tüm dünyayı sarsan yıkıcı etkisi, birçok uluslararası örgütün 

doğmasına yol açmıştır. Bu yıkımı en ağır yaşayan Avrupa ülkelerinin kendilerine çizdiği yol, 

benzeri görülmemiş bir entegrasyon modelini doğurmuştur. Bu model Avrupa Birliğidir. 

 

Bugünkü Avrupa Birliği, yaklaşık elli yıllık varlığı sırasında birçok defa revize edilen 

antlaşmalar uyarınca faaliyet göstermektedir. Avrupa Toplulukları; Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu Antlaşması (1951), Avrupa Topluluğu Antlaşması (1957) ve Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu Antlaşması, EURATOM, (1957) ile kurulmuştur. Bunları Füzyon Antlaşması 

(1967), Tek Avrupa Senedi (1986), Maastricht Antlaşması adıyla da bilinen Avrupa Birliği 

Antlaşması (1993), Amsterdam Antlaşması (1997) ve 1 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe giren 

Nice Antlaşması izlemiştir.   

 

Avrupa Birliği, oluşturduğu kendine özgü kurumsal yapı ile uluslar arası ilişkiler 

disiplinine yeni bir entegrasyon boyutu kazandırmıştır. Hükümetler arası işbirliğinin çok 

ötesinde geliştirilen bu entegrasyon modeli, çok uluslu bütünleşme sürecinde üye ülkelerin 

bazı egemen yetkilerini Birlik kurumlarına devretmesi esasına dayanır. 

 

Kurumsal yapının sağlamlığı ve Birliğin işleyişi şüphesiz hukuki norm oluşturma 

yetkisini elinde bulunduran kurumların karar alma mekanizmalarını en iyi şekilde 

işletmelerine bağlıdır. Karar alma sürecinin aktörleri konumundaki kurumlar, sahip oldukları 

ulus üstü yetkilerini hem Birliğin en iyi şekilde idame ettirilmesi hem de farklı ulusal çıkarlar 

arasında denge kurarak çatışmaların en aza indirilmesi yönünde kullanmak zorundadır. Bu 

bağlamda ortak çıkarı temsil eden Komisyon, üye devletlerin çıkarlarını temsil eden Konsey 

ve Birlik vatandaşlarını temsil eden Parlamento, karar alma sürecinde bu dinamikleri göz 

önünde bulundurmak durumunda olan en önemli kurumlardır. 

 

  Bu çalışmada, Birliğin mevcut kurumsal yapısında karar alma sürecinin önemli 

kurumlarından olan Konsey’ in yapısı, sorumlulukları, konfigürasyonları, konsey başkanlığı, 

genel sekreterlik ve devamlı nitelikteki kuruluşlar, konseyin görev ve yetkileri, Avrupa Birliği 

mevzuatındaki rolü, AB sürecinde kurucu antlaşmalarda konseyin oluşumu incelenecektir.
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II. AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 

 ‘’Rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable sans les institutions’’ 

Topluluğun kurucularından Jean Monnet’e ait olan bu söz; insanlar olmadan hiçbir şey 

mümkün değildir, kurumlar olmadan da hiçbir şey sürekli değildir şeklinde Türkçe’ye 

tercüme edilebilir. 

Temeli ekonomik olan Avrupa Kömür Çelik Topluluğunun (AKÇT) 1951 yılında altı 

ülkenin katılımıyla kurulması Avrupa entegrasyonunda çok önemli adımlardan bir tanesidir. 

AKÇT entegrasyon alanında ilk somut örnektir ve dört kurumdan oluşan (quadripartite) bir 

yapıdadır. 

Birlikte hareket etme düşüncesinin ikinci safhası olarak da adlandırabileceğimiz 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve EURATOM’un kurumsal yapıları da AKÇT yapısı 

esas alınarak oluşturulmuştur. AET ve EURATOM’da da dört ana organ yer almıştır. 

AKÇT’deki yüksek otoriteye eş bir Komisyon, Bakanlar Konseyi, Meclis ve Mahkeme. Bu 

iki topluluğun öncekilerden farkı AKÇT’dan daha hükümetlerarası (intergovernmental) bir 

yapıda olmasıdır. Bunun nedeni Bakanlar Konseyinin daha fazla yetkisinin olması ve 

Komisyon’un AKÇT’dakine nazaran daha az yetkisinin olmasıdır. Meclis ve Mahkeme ise 

her üç toplulukta da ortak bir şekilde yer almıştır. Meclis üyeleri doğrudan seçilse de 

hükümetler bu organın çok güçlü olması konusunda isteksiz davranmışlardır. Sonuçta 1965 

Birleşme (Füzyon) Antlaşmasıyla her üç topluluk için de tek bir Konsey ve Komisyon 

oluşturulmuştur. 

Zaman içinde farklı gelişmeler yaşansa da bu dörtlü kurumsal yapı muhafaza 

edilmiştir. Bu durum AB’nin doğduğu Maastricht Antlaşması için de geçerlidir. Bu 

antlaşmayla iki istisna ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi Devlet ve hükümet başkanlarından 

oluşan Avrupa Konseyidir. (The European Council). Hukuken bir kurum olmayan, daha 

ziyade siyasi bir organ (organe politique) olarak nitelenen bu kurum 13 Aralık 2007 tarihinde 

imzalanan Lizbon Antlaşmasıyla kurum statüsüne kavuşturulmuştur. 

İkincisi ise Sayıştayın pozisyonudur. 22 Temmuz 1975 tarihili Brüksel Antlaşması ile 

kurulan Sayıştay 1992 tarihli Maastricht Antlaşmasıyla bir kurum haline getirilmiştir. 

Dolayısıyla Maastricht’e kadar dörtlü olan yapı beşli kurumsal yapıya dönüştürülmüştür. 

Buna hukuken olmasa da fiilen en üst düzeyde yer alan Devlet ve Hükümet Başkanları 

Konsey’ini de eklersek altılı bir kurum yapısından söz etmek yanlış olmaz. Son olarak yine 13 

Aralık 2007 tarihinde Lizbon’da imzalanan Reform Antlaşmasıyla kurumsal yapının 

muhafaza edildiği ve bunlara ilave olarak Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi ile Avrupa 

Merkez Bankasının da kurum statüsüne kavuşturulduğunu eklersek yedili kurumsal yapıdan 

söz edebiliriz. 
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KURUM AKÇT AET EURATOM MAASTRICHT LİZBON 

Konsey Topluluk resmen 

kurulmadan önce 

bir geçici komite 

şeklinde hayata 

geçmiştir. 1987 

Tek Avrupa 

Senedi ile 

yasallaşmıştır. 

+ + + + 

 Komisyon 

(AB 

Hükümeti) 

+ + + + + 

Parlemento 

(Meclis) 
     

Adalet 

Divanı 

(Mahkeme) 

+ + + + + 

Devlet ve 

Hükümet 

Başkanları 

Konseyi 

+ + + Siyasal Organ + 

Sayıştay - -  1972 Kuruluş + 

Avrupa 

Merkez 

Bankası 

- - - - + 

 

Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı statik bir yapıdan ziyade zaman içinde değişime 

uğrayan dinamik bir özelliğe sahiptir. AB’nin tek bir kurumsal çerçevesi (Cadre institutional 

unique) vardır ve bu çerçeve AB’nin kurum ve organlarından oluşmaktadır.  AB başlangıçta 

aşağıdaki dört kurumdan oluşmaktadır: 

1. Avrupa Birliği Konseyi 

2. Avrupa Birliği Komisyonu 

3. Avrupa Parlamentosu 

4. Adalet Divanı 

Sayıştay 22 Temmuz 1975 tarihli Brüksel Antlaşması ile kurulmuş ve 1992 Maastricht 

Antlaşması ile de kurumsal bir yapıya kavuşturulmuştur. Avrupa Konseyi (Devlet ve hükümet 

Başkanları Konseyi) siyasi bir organ olmamasına rağmen 13 Aralık 2007 tarihli Lizbon 

Antlaşması ile kurum statüsüne kavuşturulmuş, aynı antlaşmada Avrupa Merkez Bankasının 

da kurum statüsüne kavuşturulmasıyla günümüzde yedili yapıya ulaşılmıştır.  

Topluluklar ya da AB, üye devletler tarafından verilen yetkileri kullanmaktadır, başka 

bir ifadeyle AB her konuda her türlü kararı alabilen bir oluşum değildir. AB sadece üye 

devletler tarafından kendisine verilen yetkileri bu yetkilerin verildiği sınırlar ve ölçüler 

içerisinde kullanan bir oluşumdur. 
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AB Konseyi, topluluk resmen kurulmadan önce bir geçici komite şeklinde hayata 

geçmiştir. Geçici komite 1957 yılının sonlarında Topluluğun Tarifeler ve Ticaret Hakkında 

Genel Antlaşma (GATT- General Agreement on Tariffs and Trade) ile ilgili yaklaşımını ve 

geniş bir serbest ticaret bölgesi için sürmekte olan müzakereleri ele almak üzere bir araya 

gelmiştir. Konsey gerçek adıyla ilk toplantısını 1958 yılı Ocak ayı ilk günlerinde Brüksel’de 

Belçika’nın başkanlığında yapmıştır. Başkanlığın rolü iyi tanımlanmamıştır ve başlangıçta 

sadece toplantıları yönetmekten ibarettir. Ulusal bürokratlardan kurulu fakat hükümetlerden 

bağımsız küçük bir sekretarya başkanlığıa hizmet etmektedir. İlk başlarda topluluğun sınırlı 

yetkilerini yansıtacak şekilde birkaç Konsey toplantı düzeni (dışişleri, tarım bakanları gibi) 

bulunmaktadır. Başlarda Palais de Congress’de toplanan Konsey, 1960’ların başında 

Schuman semtinde bulunan Charlemagne binasına taşınmıştır. 

 

II. AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 

 

Avrupa bütünleşme sürecinin tanımlanmasında temel rol oynayan Konsey, üye devlet 

temsilcilerinin ve genellikle bakanlarının bir araya geldiği ve hem yasama hem de yürütme 

yetkileri olan bir kurumdur. 1950’lerde kurucu antlaşmalar tarafından oluşturulan ve Avrupa 

Birliği’nin temel karar alma kurumu olan Konsey, ATA’nın 202–210. ve ABA’nın 3. ve 5. 

maddelerinde düzenlenen hükümlere göre faaliyet gösterir. Ortak-karar prosedürü gereği 

yasama ile ilgili önemli yetkilerini Parlamento ile paylaşsa da Konsey, AB mevzuatı hakkında 

kesin karar alır. AB’nin politik amaçlarını belirler ve üye devletlerin politikaları arasında 
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eşgüdümü sağlar. Aldığı kararların uygulanması için Komisyon’a yetki verebilir. Sıkça 

karıştırıldığı için Konsey’in farklı isimlerle anıldığı belirtilmelidir. Üye ülkelerin 

bakanlarından oluşan toplantılarda Bakanlar Konseyi, devlet ve hükümet başkanlarından 

oluşan toplantılarda Avrupa Konseyi ya da Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi hatta Zirve 

olarak anılır.1 Konsey, 1993 yılında aldığı bir kararla Avrupa Birliği Konseyi olarak 

anılmasına karar verdi.2. Böylece diğer bir uluslararası örgüt olan Avrupa Konseyi ile 

karıştırılmasının önüne geçilmek istenmiştir.  

 

Konsey; Başkan’ın kendi insiyatifi ve üye ülkelerin bakanlarının veya Komisyon’un 

isteği üzerine toplanabilir. 1987’de Tek Avrupa Senedi ile yasallaşmıştır. AKÇT, 

EURATOM ve AET’nin Konseyleri, 1 Temmuz 1967’de yürürlüğe giren Yürütme 

Organlarının Birleştirilmesi Antlaşması ile birleştirilerek tek bir Konseye dönüştürülmüştür. 

Bakanlar Konseyi’ne, Maastricht Antlaşması ile Ortak Dış politika ve Güvenlik Politikası’nın 

görevi de verilmiştir.3 

 

A.KONSEYİN SORUMLULUKLARI 
 

 

Konseyin altı ana sorumluluğu vardır.  

 

1) Avrupa kanunlarını geçirmek –birçok alanda AP ile müştereken. 

 

2) Üye Devletlerin ana ekonomik politikalarını koordine etmek. 

 

3) AB ve diğer ülkeler veya uluslararası kuruluşlar arasındaki antlaşmaları neticelendirmek. 

 

4) Avrupa Parlementosu (AP) ile müştereken AB’nin bütçesini onaylamak. 

 

5) AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını geliştirmek. 

6) Ulusal Mahkemeler ile adli vakalarda polis arasında işbirliğini koordine etmek.(Özgürlük, 

güvenlik ve adalet). 

 

 Topluluk alanı ile ilgili bu sorumlulukların çoğu AB’nin ilk sütunu olan Üye 

Devletlerin bağımsızlıklarını paylaştığı ve karar verme yetkilerini AB kurumlarına devrettiği 

faaliyet alanlarıdır. Genel olarak son iki sorumluluk Üye Devletlerin yetkilerini devretmediği 

alanlarda, birlikte çalıştığı alanlardır. Buna “devletlerarası işbirliği” denmektedir.4  

                                                             
1 Tekinalp ve Tekinalp, 2000: 208. 
2 Bozkurt vd 2006: 93. 
3 Karluk,2007:144. 
4 Laweuropa, Avrupa Hukukunun Uzaktan Öğrenme Modülünün Geliştirilmesi Projesi.36,37 
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B.KONSEYİN KONFİGÜRASYONLARI 

 

 Konseyin 9 farklı yapılandırması vardır. 

 

1) Genel İşler ve Dış İlişkiler 

2) Ekonomik ve Mali İşler (ECOFIN) 

3) Adalet ve İç İşleri (JHA-Justice and Home Affairs) 

4) İstihdam, Sosyal Politika. 

5) Sağlık ve Tüketiciler ile ilgili işler. 

6) Rekabet Gücü. 

7) Ulaşım Telekomünikasyon ve Enerji. 

8) Tarım ve Balıkçılık. 

9) Çevre, Eğitim, Gençlik ve Kültür. 

  

 Her bakan kendi hükümetini temsil etmek üzere Konsey’de bulunur. Bakanın imzası 

hükümetinin imzası demektir. Konsey’deki her bakan kendi parlamentosuna ve bu 

parlamentonun temsil ettiği halka karşı sorumludur. Bu Konsey kararlarının demokratik 

meşruluğunu sağlamaktadır. Hangi bakanın hangi toplantıya katılacağı takvimde hangi 

konunun yer aldığına bağlıdır. Örneğin Konsey sağlık ile ilgili bir konuyu görüşecekse 

toplantıya her üye ülkenin Sağlık Bakanları katılacak olup “Sağlık Konseyi” olarak 

tanımlanır. Fakat genel politik konulara geniş bir sorumluluğu olduğu için Konsey 

toplantılarına hükümetlerin seçeceği bir bakan katılmaktadır.5 

  

 Ekonomik politikaların uygulanmasında AB ülkeleri kendi ulusal ekonomik 

politikaları arasında yakın bir koordinasyona dayalı bir ekonomik politikanın uygulanmasını 

istemektedirler. Ekonomi ve Maliye Bakanları tarafından oluşturulan Ekonomik ve Mali İşler 

Konseyi koordinasyonu sağlar. Açık koordinasyon metodu olarak tanımlanan bu süreçte her 

AB ülkesi kendi politikasından sorumlu olmakla birlikte ortak amaçlar ve karşılıklı 

deneyimlerden faydalanmaktadır.6  

 

 
                                                             
5 Laweuropa, Avrupa Hukukunun Uzaktan Öğrenme Modülünün Geliştirilmesi Projesi:36 
6 Laweuropa, Avrupa Hukukunun Uzaktan Öğrenme Modülünün Geliştirilmesi Projesi:37 
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C. KONSEY BAŞKANLIĞI  

 
 

Konsey Başkanlığı, Avrupa Birliğinin her üye Devleti tarafından sırayla yapılır. Başka 

bir deyişle AB üye ülkeleri, 6 aylığına (  Ocak ayından Haziran ayına, Haziran ayından Aralık 

ayına olmak üzere) Konsey Başkanlığını ve Konsey takvimini sırayla devir alırlar.7 Konsey 

Başkanlığında; kurum çalışmalarının organize edilmesi, politik kararların alınması, Üye 

Devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü ve mevzuat ile ilgilenirler. Örneğin 2006 yılının 

ikinci yarısında Konsey Başkanlığı Finlandiya’da olduğu için aynı zamanda toplanacak olan 

Çevre Konseyine yine Finlandiya Bakanı tarafından başkanlık edilecektir. Başkanlık Konseyi, 

Genel Sekreterlik tarafından desteklenmektedir.  

 

1997 yılında BAB aldığı bir karar ile Avrupa Birliği’nin dönem Başkanlığı’nı 

üstlenecek ülke sıralaması ile kendi dönem başkanlıklarını uyumlaştırmak amacıyla yeni bir 

sıralama belirlemiştir. Avrupa Birliği üyesi beş üyenin (Avusturya, İrlanda, Finlandiya, İsveç 

ve Danimarka), BAB’ da gözlemci üye statüsünde olması sebebiyle Batı Avrupa Birliği 

aşağıdaki kararı almıştır. Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı, Batı Avrupa Birliği’nde tüm 

haklara haiz ülkelerden biri tarafından üstlenildiğinde, aynı üye ülke Batı Avrupa Birliği 

Konseyi Başkanlığını yapacaktır. Diğer durumlarda, Batı Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı, 

tüm haklara haiz on üyeden biri tarafından yürütülecektir. Başkanlığın devri sırasında dönem 

başkanlıkları İngiliz alfabesine göre belirlenecektir. Bu uygulama 1999 yılından itibaren 

başlamıştır.  1999 yılından itibaren Avrupa Birliği ve Batı Avrupa Birliği Dönem 

Başkanlıkları sıralaması aşağıdaki Tablo-1’de verilmiştir.8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=242&lang=en 
8 Karluk,2007:144,145 
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Tablo: 1.  AB Dönem Başkanlıklarının Sırası 

Yıl / Dönem AB Dönem Başkanlığı 

           1999 / Birinci Dönem Almanya 

           1999 / İkinci Dönem Finlandiya 

2000 / Birinci Dönem Portekiz 

           2000 / İkinci Dönem Fransa 

2001 / Birinci Dönem İsveç 

2001 / İkinci Dönem Belçika 

2002 / Birinci Dönem İspanya 

2002 / İkinci Dönem Danimarka 

2003 / Birinci Dönem Yunanistan 

2003 / İkinci Dönem İtalya 

2004 / Birinci Dönem İrlanda  

2004 / İkinci Dönem Hollanda  

2005 / Birinci Dönem Lüksemburg 

2005 / İkinci Dönem İngiltere 

2006 / Birinci Dönem Avusturya 

2006 / İkinci Dönem Finlandiya  

2007 / Birinci Dönem Almanya* 

2007 / İkinci Dönem Portekiz 

2008 / Birinci Dönem Slovenya 

2008 / İkinci Dönem Fransa  

2009 / Birinci Dönem Çek Cumhuriyeti 

2009 / İkinci Dönem İsveç 

2010 / Birinci Dönem İspanya 

2010 / İkinci Dönem Belçika  

2011 / Birinci Dönem Macaristan  

2011 / İkinci Dönem Polonya 

2012 / Birinci Dönem Danimarka 

2012 / İkinci Dönem GKRY 

2013 / Birinci Dönem İrlanda  

2013 / İkinci Dönem Litvanya 

2014 / Birinci Dönem Yunanistan 

2014 / İkinci Dönem İtalya 

2015 / Birinci Dönem Letonya 

2015 / İkinci Dönem Lüksemburg 

2016 / Birinci Dönem Hollanda 

2016 / İkinci Dönem Slovenya  

2017 / Birinci Dönem Malta 

2017 / İkinci Dönem İngiltere 

2018 / Birinci Dönem Estonya 
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1.Genel Sekreterlik ve Devamlı Nitelikteki Komisyonlar  
 

 

Konseyin Çalışma Düzeni Kararlarının 17. Maddesi ve Avrupa Topluluğu 

Antlaşmasının 207. Maddesi uyarınca Konseyin oybirliği ile Konseye yardımcı olmak üzere 

atayacağı bir genel sekreterin başkanlığında görev yapan genel sekreterlik oluşturulur. Genel 

sekreterlik hükümetlerin talimatlarına bağlı olmaksızın çalışır. Görevleri: Konseyin Avrupa 

Parlamentosu’na sunacağı raporları kaleme alır. Bütçe önerilerini hazırlar. Olağan işlerin 

yönetimini üstlenir. COREPER (Daimi Temsilciler Komitesi- Le Comité des Représentants 

Permanents) ve çalışma gruplarıyla birlikte Konseyin çalışmaları için gerekli hazırlıkları 

yapmaktadır. Konsey; Avrupa Topluluğu Antlaşmasının 207. Maddesi uyarınca devamlı 

komisyonlar kurabilir.9 

Konsey Genel Sekreterliği, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve diğer 

bürokratlardan oluşmaktadır. Nice Antlaşması Konsey Genel Sekreterliği hakkındaki 

düzenlemeyi  “7.30(2). Madde’’ aşağıdaki şekilde değiştirmiştir: 

Konsey, Genel Sekreterliğin işleyişinden sorumlu vekilin yardımını alacak olan Ortak 

Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin ve Genel Sekreterin sorumluluğu altında, 

Genel Sekreterliğin yardımını alır. Genel Sekreter ve Vekili, Konsey tarafından nitelikli oy 

çokluğuyla atanır. 

Konsey, Genel Sekreterliğin organizasyonunu belirler.”10 

Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliğinde yaklaşık 2500 memur görev yapmakta ve 

bunların büyük bölümü mütercim olarak çalışmaktadır. Genel Sekreter; Avrupa Birliğinin 

ikinci sütununda düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevini 

yürütür. 1999 yılında bu göreve eski NATO Genel Sekreteri ve eski İspanya Dışişleri Bakanı 

Javier Solana atanmış ve görev süresi 2004 yılında uzatılmıştır. Dönem Başkanlığı görevini 

üstlenen ülkeye destek olmaktadır. Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği, Bakanlar Konseyi, 

COREPER ve Avrupa Konseyi arasında koordinasyon sağlamaktadır.11 

 

2. Daimi Temsilciler Komitesi(COREPER) 

 

Daimi Temsilciler Komitesi, Konseyin çok sık toplanamayacağı, bu nedenle günlük 

yönetimi gerçekleştiremeyeceği gerçeği sonucu oluşturulmuştur. Fransızca adından kısaltılmış 

                                                             
9 Tekinalp, Tekinalp,2000:218. 
10 Karluk,2007:155. 
11 Ülger,2008:101,102. 
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şekli ile COREPER (Comite des Representants Permanents) büyükelçi düzeyinde yüksek 

memurlardan oluşan, Konseyin bir organı niteliğinde, günlük yönetim ile uğraşan, Konsey 

görüşmelerinin gerekli zeminini oluşturan bir komitedir.12 

1951 yılında Paris Antlaşması ile COREPER kurulmuş fakat bu günkü işlevini 1958 

yılında Roma Antlaşması ile almıştır. 1965 yılında Füzyon Antlaşması ile görev tanımı 

netleşmiştir. COREPER Avrupa Birliği bünyesinde görev yapan büyükelçi statüsündeki 

temsilciler ve yardımcılarından oluşmaktadır. Bakanlar Konseyinde kamuoyu önünde 

bakanlar her ne kadar gözükse de temelde olağan işler COREPER tarafından yürütülmektedir. 

Konsey faaliyetlerinin hazırlık çalışmaları ve karar taslakları COREPER tarafından 

hazırlanmaktadır ve Bakanların imzasına sunulmaktadır. Bakanlar Konseyi öncesinde işlerin 

%90’ı COREPER tarafından tamamlanmaktadır. Siyasi bakımdan hassasiyet taşıyan, 

tartışmalı olan konular da Konseye bırakılmakta diğer tüm durumlarda imzalanacak metinler 

COREPER tarafından karara bağlanmaktadır. Bu yüzden COREPER karar alma 

mekanizmasının tam merkezinde yer almaktadır.13 

 

 

D. KONSEYİN KARAR ALMA PROSEDÜRLERİ 

 
 

Konsey kararlarını oylama ile almaktadır. Üye ülkelerin nüfusları kullanacakları 

oylarda etkilidir. Ülkenin nüfusu ne kadar fazla ise o kadar oya sahiptir.14 

 

Konsey’de kararlar, Roma Antlaşmasının 148’inci maddesine göre üç tür çoğunlukla 

alınır. Bunlar; Basit çoğunluk, nitelikli çoğunluk ve oybirliğidir. Oybirliği ile karar 

alınırken çekimser kalma durumunda kararın alınması engellenmiş olmaz. Nitelikli çoğunluk 

gereken durumlarda oylar, ortak politikalar gibi, üye ülkelerin nüfus ve ekonomik güçlerine 

göre Roma Antlaşması’nın 148’inci maddesinde belirlenmiştir. Basit çoğunlukla alınan 

kararlarda üye ülkelerin Konsey’de birer oyu vardır. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 

Roma Antlaşması, Tek Avrupa Senedi ve Maastricht Antlaşması tarafından belirlenen (Roma 

Antlaşması’nın 20,28, 38(3), 43(2), 44(5), 54(2), 57, 63(2), 69, 75(1), 101. Maddelerinin; Tek 

Avrupa Senedi ile eklenen, 59(2), 70(1), 84(2), 100a, 100b, 118a, 130c, 130e, 149(2)(a) ve (e) 

maddelerinin kapsadığı alanlarda ve Maastricht Antlaşması’nın öngördüğü yeni politika 

                                                             
12 Tekinalp, Tekinalp,2000:217 
13 Ülger,2008:98,99. 
14Laweuropa, Avrupa Hukukunun Uzaktan Öğrenme Modülünün Geliştirilmesi Projesi:39. 



11 
 

alanlarının vergileme konusu hariç, hemen hepsinde nitelikli oy çokluğu yöntemi ile karar 

alınmaktadır.15 

AB’nin son genişlemesi ile birlikte, Bakanlar Konseyi’ndeki oy dağılımı aşağıdaki 

şekilde değişmiştir. 

 

ÜYE 
DEVLETLER 

1958 1973 1980 1986 1995 

2005 
NICE 

ANTLAŞMASI 
SONRASI 

ALMANYA 4 10 10 10 10 29 

FRANSA 4 10 10 10 10 29 

İTALYA 4 10 10 10 10 29 

BELÇİKA 2 5 5 5 5 12 

HOLLANDA 2 5 5 5 5 13 

LÜKSEMBURG 1 2 2 2 2 4 

İNGİLTERE  10 10 10 10 29 

İRLANDA  3 3 3 3 7 

DANİMARKA  3 3 3 3 7 

YUNANİSTAN   5 5 5 12 

İSPANYA    8 8 27 

PORTEKİZ    5 5 12 

AVUSTURYA     4 10 

İSVEÇ     4 10 

FİNLANDİYA     3 7 

POLONYA      27 

ROMANYA      14 

ÇEK 
CUMHURİYETİ 

     12 

MACARİSTAN      12 

BULGARİSTAN      10 

SLOVAKYA      7 

LİTVANYA      7 

LETONYA      4 

SLOVENYA      4 

ESTONYA      4 

KIBRIS      4 

MALTA      3 

TOPLAM 17 58 63 76 87 345 

KARAR 
KABULLÜNDE 
YETER SAYISI 

12 41 45 54 62 258 

KARAR BLOKE 
OY SAYISI 

6 18 19 23 26 91 

KARAR 
KABULÜNDE 
ÜYE DEVLET 

SAYISI 

4 6 6 8 10 
Üye devlet 

tamsayısının 
üçte ikisi 

                                                             
15 Karluk,2007:146. 
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Konsey kararları, bazı hassas ve özel alanlarda; ortak dış ve güvenlik politikası, vergi 

politikası, sığınma ve göç politikası gibi alanlarda “oybirliği” ile alınmaktadır. Her üye 

devletin bu alanlarda veto hakkı bulunmaktadır. Konsey, konuların çoğunda kararlarını 

“nitelikli çoğunluk oylama” sistemine göre almaktadır. Nitelikli çoğunluk; 

1-Üye Devletlerin oy çokluğu ile (bazı durumlarda üçte iki çoğunluk) 

2-Toplamının (345 oy) yüzde 73.9 unu oluşturan minimum 258 oya ulaşır. 

 

1.Basit Çoğunlukla Kararların Alınması 

Basit çoğunlukla karar alırken, toplantıya katılanların salt çoğunluğu değil, Konsey 

üye tamsayısının yarıdan bir fazlası anlaşılmalıdır. Konsey kararlarını kural itibariyle basit 

çoğunluğa göre alır. Ancak bu yöntemle karar alınan konular azdır. Önemli politik konuların 

çoğunda kararlar nitelikli çoğunluk ya da oybirliği ile alınmaktadır. Basit çoğunluk 

yöntemiyle karar alınan konular aşağıdadır:   

- Konsey içtüzüğünün kabul edilmesi (ATA 207/3. madde), 

- Komisyon’dan araştırma ve öneri yapılmasını isteme (ATA 208. madde), 

- Antlaşmada belirtilen Komitelerin statülerinin belirlenmesi (ATA 209.madde), 

- Komisyon’a bilgi toplama ve inceleme yetkisinin verilmesi (ATA 284.madde), 

- II. ve III. sütun çerçevesinde usule ilişkin konular (ABA 23/3 ve 34/4.maddeler), 

- Kurucu Antlaşmalarda değişiklik yapmaya ilişkin prosedürde görüş belirtme (ABA 48. 

madde), 

 

2.Nitelikli Çoğunlukla Kararların Alınması 

 

Nitelikli çoğunluk yöntemine göre karar alma usulü yıllar içinde yeni üyeler ile 

birlikte sürekli değişime uğramış ve tartışılmıştır. Bu yöntem, bir taraftan üye devletlerin her 

birinin demografik, ekonomik ve siyasi kriterlere göre belirlenmiş oy katsayılarına; diğer 

taraftan kararların kabul edilmesi için gerekli çoğunluğa dayanır. Detaylı olarak Nice 

Antlaşması’nda öngörülen düzenlemeden önce nitelikli çoğunluk yöntemi ile ilgili tarihsel 

sürece bakıldığında;  

6 üyeli Topluluk’ta Almanya, Fransa ve İtalya 4, Belçika ve Hollanda 2, Lüksemburg 

1 oy katsayısına sahipti. Toplam oyun 17 olduğu bu durumda Komisyon’un teklifi üzerine 

karar alınabilmesi için 12 oyun lehte olması yeterliydi. Bu 12 oyun 4 ayrı üye devlet 

tarafından kullanılması gerekmekteydi. 
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9 üyeli Topluluk’ta Almanya, Fransa İngiltere ve İtalya 10, Belçika ve Hollanda 5, 

Danimarka ve İrlanda 3, Lüksemburg 2 oy katsayısına sahipti. Toplam oyun 58 olduğu bu 

durumda Komisyon’un teklifi üzerine karar alınabilmesi için 41oyun lehte olması yeterliydi. 

Bu 41 oyun 6 ayrı üye devlet tarafından kullanılması gerekmekteydi.  

10 üyeli Topluluk’ta aynı katsayılar korunmuş ve yeni üye Yunanistan’a 5 oy katsayısı 

verilmiştir. Toplam oyun 63 olduğu bu durumda Komisyon’un teklifi üzerine karar 

alınabilmesi için 45 oyun lehte olması yeterliydi. Bu 45 oyun 6 ayrı üye devlet tarafından 

kullanılması gerekmekteydi. 

12 üyeli Topluluk’ta aynı katsayılar korunmuş ve yeni üyelerden İspanya’ya 8, 

Portekiz’e 5 oy katsayısı verilmiştir. Toplam oyun 76 olduğu bu durumda Komisyon’un 

teklifi üzerine karar alınabilmesi için 54 oyun lehte olması yeterliydi. Bu 54 oyun 8 ayrı üye 

devlet tarafından kullanılması gerekmekteydi. 

15 üyeli Topluluk’ta aynı katsayılar korunmuş ve yeni üyelerden Avusturya ve İsveç’e 

4, Finlandiya’ya 3 oy katsayısı verilmiştir. Toplam oyun 87 olduğu bu durumda Komisyon’un 

teklifi üzerine karar alınabilmesi için 62 oyun lehte olması yeterliydi. Bu 62 oyun 10 ayrı üye 

devlet tarafından kullanılması gerekmekteydi. 

1995 yılındaki genişlemeye kadar, bir kanun teklifinin engellenmesi için gerekli oyun 

kaç olması konusu tartışılmış ve bu konu 1994 yılında “Yanya Uzlaşısı”nda çözülmüştür. 

Buna göre; bir teklifi bloke etmek isteyen oy oranı aynı kalsaydı, bu miktar 27 olacaktı. 

İngiltere ve İspanya’nın karşı çıkması ile bu sayı (Norveç’in üye olmaktan vazgeçmesiyle) 23 

ila 25 olarak belirlendi. Bu aralıktaki oyu oluşturan üye devletler, Konsey’de nitelikli 

çoğunlukla alınacak bir karara karşı çıkma niyetinde olduklarını bildirirlerse, Konsey’de 

makul sürede en azından 65 oyla kabul edilecek bir çözüm bulunmaya çalışılacaktır.16 

Her genişleme sonrasında oy katsayıları değiştirilmiş ve bu konuda önemli tartışmalar 

yaşanmıştır. Üye devletlerin ulusal menfaatlerini savunmaları, tartışmaların fitilini ateşleyen 

unsur olmuştur. 30 Ocak 1966 tarihli Lüksemburg Uzlaşısı ile soruna çözüm bulunmaya 

çalışılmıştır. Buna göre bir üye devletin hayati menfaatlerini etkileyecek nitelikteki kararlar 

söz konusu olduğunda, makul sürede oybirliği ile karar alınabilmesi için görüşmelere devam 

edilir. Bu da üye ülkelere bu önemli konuda veto hakkı kazandırmıştır.17 

ATS ile nitelikli çoğunluk yöntemiyle karar alınacak alanlar artırılmış ve diğer kurucu 

antlaşmalarla bu yöntem, karar almada önemli bir unsur olmuştur. 

                                                             
16 Bozkurt vd. 2006:100 
17 Tezcan,2005:54,55 
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Nice Antlaşması ile oy katsayıları tümüyle değiştirilmiştir. Buna göre, yeni üyeler ile 

birlikte oy katsayıları 1 Mayıs 2004 ve 31 Ekim 2004 arasında uygulanacak ve 1 Kasım 2004 

tarihinden itibaren geçerli olacak iki farklı period öngörülmüştür. 1 Kasım 2004’e kadar 

toplam 124 oydan 88 oy nitelikli çoğunlukla karar alınması için yeterliydi. 1 Kasım 2004 ‘ten 

sonra oy toplamı 321’e yükselmiş ve karar için gerekli oy 232 olmuştur. 

Romanya ve Bulgaristan’ın 2007’de üye olmalarıyla birlikte, Nice Antlaşması’na 

göre, Romanya’ya 14, Bulgaristan’a 10 oy katsayısı verilmiştir. Bu durumda toplam oy 

katsayısı 345 olmuş ve karar için gerekli oy sayısı 258 olmuştur. Nihai durumda nitelikli 

çoğunlukla karar alınabilmesi için gerekli oran %73,91 olmuştur.18  

Etkin bir oylama sistemi AB için vazgeçilmez önemdedir. Üye sayısının artması bu 

konudaki sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Oylama sisteminin etkinleştirilmesinin yanı 

sıra hangi oylama yönteminin hangi konularda uygulanacağı da ayrı bir tartışma unsurudur.  

27 üyeli bir Birlikte ki her üyenin önemli konularda kendi ulusal çıkarlarını gözeteceği de 

düşünülürse, kararların oybirliği ile alınması güçleşmektedir.  

Kurucu antlaşmalarla, özellikle Nice Antlaşması ile nitelikli çoğunluk sisteminin 

uygulandığı konular artırılmıştır. Ekonomik parasal birlik alanında Topluluğun uluslararası 

düzeyde temsili, Komisyon başkan ve üyelerinin AP’nin onayından sonra Konsey tarafından 

atanması ve Adalet Divanı’nın usul tüzüğünün onaylaması gibi birçok alanda nitelikli 

çoğunluğa geçilmiştir. Ancak II. ve III. sütun çerçevesindeki konularda büyük oranda 

oybirliği sistemi devam etmektedir. 

 

3. Oybirliğiyle Kararların Alınması 

 

Avrupa Birliği’nde birçok alanda oybirliğinden nitelikli çoğunluğa geçiş 

gözlenmektedir. Ancak önemli konularda hala oybirliği yöntemi uygulanmaktadır. Özelikle 

II. sütun (ODGP) alanında oybirliği sistemi AB’nin etkin bir dış polit ika izlemesini 

zorlaştırmaktadır. Yine III. sütun çerçevesindeki kararlarda da oybirliği yöntemi genel 

kuraldır. Oybirliği yöntemi ile karar alınması daha ziyade aşağıdaki kurumsal konularda söz 

konusudur: 

- Avrupa Parlamentosu seçimleri çerçevesinde uygulanacak tektip seçim sisteminin kabulü 

çerçevesinde (ATA 190/5. madde), 

- Topluluğun kendine has mali kaynaklarıyla ilgili konularda (ATA 269.madde), 

                                                             
18 http://www.europarl.eu.int 
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- İkincil yetkiler çerçevesinde (ATA 308. madde), 

- Yeni devletlerin Birliğe kabulü çerçevesinde (ABA 49. madde), 

- Adalet Divanı’ndaki yargıçların ve hukuk sözcülerinin sayısının artırılması çerçevesinde 

(ATA 221 ve 222. madde), 

- Topluluğun üçüncü ülkelerle yaptığı ortaklık antlaşmaları çerçevesinde (ATA 310. madde), 

- Komisyon’daki üye sayısının değiştirilmesi çerçevesinde (ATA 213.madde), 

- İlk Derece Mahkemesi’nin içtüzüğünün onaylaması çerçevesinde (ATA 225. madde), 

Oybirliği sistemi ile ilgili önemli bir konu da, bazı üyelerin çekimser kalmaları 

durumunda da kararın engellenemeyeceğidir. Sadece II. Sütun çerçevesinde kabul edilecek 

kararlar için, çekimser üyelerin oy katsayıları tüm üye devletlerin toplam oy katsayısının üçte 

birinden fazlasını temsil ediyorsa, söz konusu karar kabul edilmez. 

 Son olarak belirtmek gerekir ki nitelikli çoğunluk sistemiyle karar alınan konular son 

yıllarda artırılsa da, hala çok önemli konularda oybirliği ilkesi geçerlidir. Öte yandan Nice 

Antlaşması sonrasında da AB karar sürecinin en önemli aktörü konumu sürdüren Konsey’de, 

nitelikli çoğunlukla alınacak kararlarda, üye devletlerin bir kararı veto etme imkânları, son 

genişlemeden önceki duruma göre artmıştır. Bu sorunun, karar sürecini tıkayan en önemli 

unsurlardan biri olmaya devam edeceği görülmektedir. 

 

E.KONSEYİN GÖREV VE YETKİLERİ 
 

 Avrupa Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması, 

Avrupa Birliği Konseyi’nin görev ve yetkilerinin çerçevesini çizen antlaşmalardır. Konseyin 

hukuk koyma yetkisi de bu antlaşmalar ile düzenlenmiştir. Ancak Konsey bu yetkisini 

kullanırken Avrupa Parlamentosu ve Komisyon ile birlikte hareket etmektedir. Konsey, 

Topluluk Tüzüğü ve Yönerge çıkarır, karar verir, tavsiyede bulunur ve görüş açıklar. Konsey 

kendisi tarafından çıkarılan hukuki tasarrufların uygulama yetkisini Komisyona bırakabilir. 

Ancak bunu yaparken söz konusu yetkinin kullanılması ile ilgili bazı gereklilikler koyabilir ve 

bazı özel durumlarda doğrudan uygulama yetkisini kendisinde muhafaza edebilir. 

  

 Üye Devletlerin ekonomi politikaları ile Birlik politikalarının uyum sağlaması için 

Konseyin eşgüdümü öngörülmüştür. Buradaki amaç ekonomik birlik ve para birliğinin 

kurulması ile tek pazarın gerçekleştirilmesi ve işletilebilmesidir. Bu sebeple Konsey’in 

Avrupa Topluluğu Antlaşması’ndan kaynaklanan ekonomik konuları ilgilendiren antlaşma ve 

görüşmelerde gözetim yetkisi ve görevi vardır. Bu aşamada eşgüdüm görevi belirleyicidir. 

 



16 
 

 Konsey bazı hallerde organlara ve üye ülkelere karşı denetim ve gözetim yetkisine 

sahiptir. Yetki Konsey’in belirlediği esaslar içinde Komisyon tarafından kullanılır ve bu 

çerçevede Komisyon gerekli her bilgiyi toplayabilir ve gerekli her incelemeye girişebilir. Bu 

hususta önemli bir gözetim görevi, Topluluğun müşterek ticaret politikalarının 

uygulanmasında kendisini gösterir. 

 

 Konsey ayrıca üçüncü ülkelerle veya uluslararası örgütlerle yapılacak antlaşmalarda 

Komisyon’u görüşmeler için yetkilendirir. Komisyon Konsey’in tavsiye ve önerilerini alır, 

ancak antlaşmalar Konsey tarafından karara bağlanır. Bazı hallerde Avrupa Parlamentosunun 

da onayı gerekir. 

 

 Konsey’in önemli bir yetkisi de Avrupa Birliğinin Bütçesine ilişkindir. Bütçenin 

hazırlanması ve kabulü aşamasında Komisyon’ca gönderilen bütçe ön tasarısı Konsey Bütçe 

Komitesi tarafından ele alınır daha sonra bir diğer Konsey alt organı olan Daimi Temsilciler 

Komitesi tarafından da değerlendirildikten sonra Konsey ön tasarıyı görüşür ve ağırlıklı 

çoğunlukla kabul eder. Konsey ön tasarıyı onaylayınca ön tasarı tasarıya dönüşür ve görüşme 

için Avrupa Parlamentosu’na gönderilir. Avrupa Parlamentosunda bütçe tasarısının değişikliği 

karara bağlanmışsa, tasarı, ikinci müzakere için Konsey’e iade edilir. Konsey bu andan 

itibaren on beş günlük bir sürede çeşitli kurum ve kuruluşlara danışabilme imkânına sahip 

olarak bir karar alır. Konsey’in alabileceği muhtemel kararlar şöyledir; Avrupa Parlamentosu 

tarafından karara bağlanan değişiklikleri ağırlıklı çoğunlukla değiştirebilir veya ret edebilir. 

Ret hallerinden biri varsa Konsey ağırlıklı çoğunlukla Avrupa Parlamentosu’ndan gelen şekli 

ile kabul edilmiş addolunur ve kesinleşir. 

 

 Konsey’in toplulukların çeşitli kurumlarına üye atama yetkisi vardır. Avrupa Kömür 

Çelik Topluluğu’nun Danışma Kurulu Üyelerinin, Avrupa Topluluğu’nun ve Avrupa Atom 

Enerjisi Topluluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin, 

Bölgeler Komitesi üyeleriyle genel sekreterinin atanması Konsey’in oybirliği kararı ile olur. 

Konsey ağırlaştırılmış çoğunluk kararı ile Komisyon Başkan ve Üyelerinin, Avrupa 

Toplulukları Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile savcıların ücretleri ile emeklilik aylık ve 

mali haklarını karara bağlar.   
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F.AB HUKUKUNDA KONSEYİN ROLÜ 

 

AB Hukukunun 3 kaynağı vardır: Birincil Hukuk, İkincil Hukuk ve Tamamlayıcı 

Hukuk. 

Birincil Hukukun kapsamı:  

1) Avrupa Topluluklarını ve AB’ni kuran Kurucu Antlaşmalar.  

2) Avrupa Toplulukları ve AB’nin ana değişiklik aşamaları 

3) Antlaşmaların ekini teşkil eden Protokoller 

4) Belirli sektörlerde kurucu antlaşmalarda değişiklik yapan ilave antlaşmalar. 

5) Avrupa toplulukları ve Birliğe katılım antlaşmaları. 

İkincil Hukukun Kapsamı: 

1) AB’yi kuran Antlaşmanın 249 uncu maddesinde sıralananlar: Tüzükler, Direktifler, 

Karalar, Görüşler ve Tavsiyeler 

2) AB’yi kuran Antlaşmanın 249 uncu maddesinde yer almayanlar: 

    a) Topluluk ya da Birlik ile organizasyon dışı bir ülke ya da kuruluş tarafından imzalanan 

uluslararası antlaşmalar. 

    b) Üye Devletler arası antlaşmalar; Kurumlar arası antlaşmalar, AB Kurumları arasındaki 

antlaşmalar. 

 

Tamamlayıcı Hukukun Kapsamı:   

Uluslararası hukuk ve genel hukuk prensiplerini kapsar. Birincil veya ikincil hukuktan arda 

kalan boşlukların doldurulmasını sağlar.19 

 

TÜZÜKLER: Konsey veya Konsey ile birlikte AP veya Komisyon tarafından kabul 

edilir. Tüm Üye Devletler tarafından doğrudan uygulanır. Bağlayıcı özelliktedirler. AB 

içerisinde tamamen eşit olması gereken örneğin; gümrük tarifesi, standartlar gibi teknik 

normlar genellikle Yönetmelikler vasıtasıyla belirlenir. 

 

DİREKTİFLER: Konsey ve Komisyon tarafından çıkarılır. Direktifler bir ya da daha 

fazla Üye Devletle ya da Üye Devletlerin tamamı ile ilgili olabilir. İlgili ülkelerin kendi ulusal 

düzen ve geleneklerine uygun olarak uygulanabilir. Ancak öngörülen zamanda ve istenilen 

sonucu vermeyecek şekilde uygulanmazlarsa bir müeyyide ile karşılaşırlar. 

 

                                                             
19 Laweuropa, Avrupa Hukukunun Uzaktan Öğrenme Modülünün Geliştirilmesi Projesi:69,70 
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KARARLAR: AB Konseyi bazen Konsey ve AP Müştereken veya Komisyon 

tarafından alınırlar. Tamamen bağlayıcı niteliktedirler. Konseyin veya Komisyon’un AKÇT 

Antlaşmasının 88. Maddesinde öngörülen veya AET ile EURATOM Antlaşmalarında 

belirtilen gerekli durumlarda gerekçeli kararlar alabilir. 

TAVSİYELER VE GÖRÜŞLER: AB Kurumları tavsiye ve görüş belirttiklerinde 

formel bir kriter yoktur. Bağlayıcı gücü yoktur. Tavsiyeler genellikle Üye Devletlerin 

faaliyetlerine ilişkin öneri niteliğindedir. Görüşler belirli durum ya da sürecin 

değerlendirilmesidir. AT 234. Maddesi gereğince tavsiye ya da görüş bildirilmesini 

isteyebilir.20 

 Topluluk karar alma süreci (yöntemi) üç önemli AB kurumunu içermektedir: Avrupa 

Parlamentosu, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu. Karar alma sürecine ayrıca önerilen 

mevzuat hakkında görüş bildirerek katılan tamamlayıcı 2 tane kurum vardır: Ekonomik ve 

Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesi.21 

Avrupa Birliğinde kararların alınma sürecinde; işbirliği yöntemi, ortak karar alma 

yöntemi ve öneri yöntemi uygulanmaktadır. AT Antlaşması’na (Tek Avrupa Senedi) göre: 

 İşbirliği Yönetiminin (Sürecinin) uygulandığı alanlar: 

 Ulaştırma (Md.75) 

 Özel Araştırma ve Geliştirme (Md.130 0) 

 Mesleki Eğitim (Md.127) 

 Özel Çevre Politikası (Md.130 S)  

 Kalkınma İşbirliği (Md.125) 

 Sosyal Fon (Md.125) 

 Avrupa Ötesi Şebekeler (Ortak Karar Önlemleri Kapsamında Yer almayan) 

(Md.129) 

Ortak Karar Alma Yönteminin(Sürecinin) uygulandığı alanlar: 

 İşçilerin Serbest Dolaşımı (Md.49) 

 Yerleşme hakkı (Md.54) 

 Yabancı Vatandaşlar İçin Özel Düzenlemeler (Md.56) 

 Diplomaların Karşılıklı Olarak Tanınması (Md57) 

 Tek Pazar (Md.100A ve 100B) 

 Eğitim (Md.126) 

 Kültür (Md.128) 

 Kamu Sağlığı (Md.129) 

                                                             
20 Laweuropa, Avrupa Hukukunun Uzaktan Öğrenme Modülünün Geliştirilmesi Projesi:72,73 
21 Karluk,2007:148 
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 Tüketicinin Korunması (Md.129A) 

 Avrupa Ötesi Şebekeler(Md.129 D) 

 Araştırma ve Geliştirme Programları (Md.130) 

Öneri Yöntemi:  Bu yöntem, topluluk ikincil mevzuatının kabulünde izlenen temel 

süreçtir. Özellikle, işbirliği ya da ortak karar alma yöntemlerinin öngörülmediği tüm 

durumlarda uygulanır. Buna göre, Komisyon ile Konsey arasında bir işbölümü vardır. 

Yöntemin işleyişi: Komisyon öneriyi hazırlar, Konsey bunu kabul eder. Bununla birlikte 

konsey herhangi bir karar almadan önce, bazı aşamalardan geçirilir ve bu çerçevede Konsey 

ve Komisyon’un yanı sıra, düzenlemenin konusuna göre, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik 

ve Sosyal Komite’de görüşlerini ortaya koyabilir.22 

 

İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
22 Karluk,2007:148,149. 

AP ve ESK görüşlerini bildirir 

AP 3 aylık bir süre içerisinde; 

Ortak tutumu AP’ye belirler 

Konsey nitelikli çoğunlukla ortak tutumu benimser 

Komisyon öneri hazırlar 

Ortak tutumu 

benimser veya tavır 

almaz. 

Mutlak çoğunlukla 

ortak tutumu 

değiştirir. 

Mutlak çoğunlukla 

ortak tutumu 

değiştirir. 

 

Komisyon AP’nin 

değişiklik önerilerini 

kabul eder. 

Komisyon AP’nin 

değişiklik önerilerini 

reddeder. 

 

Komisyon gözden geçirdiği önerisini; AP’nin değişiklik önerilerini Konsey’e sunar. 

Konsey 3 aylık bir süre içerisinde; 

Konsey ortak tutumu 

benimser. 

Komisyon 1 aylık süre 

içerisinde değişikliği ve 

öneriyi gözden geçirir. 

 

Konsey ancak oybirliği ile karar 

alabilir. Konsey tarafından 

reddedilen öneriler geçerliliğini 

yitirir. 
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ORTAK KARAR ALMA YÖNTEMİ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyon öneri hazırlar 

Öneri AP’ye sunulur. 

Konsey nitelikli çoğunlukla 

ortak tutumu belirler. 

AP’nin görüşü alınır. Öneri Konsey’e sunulur 

Ortak tutumu 

benimser veya görüş 

bildirmez. 

Mutlak çoğunlukla ortak tutuma 

değişiklikler önerir ve bunları 

Konsey ve Komisyon’a bildirir. 

Üyelerin mutlak çoğunluğu ile 

ortak tutumu reddetme 

eğiliminde olduğunu Konsey’e 

bildirir. 

 

AP, mutlak çoğunlukla 

ortak tutumu reddettiğini 

onaylar ve öneri 

reddedilmiş olur. 

AP değişiklik 

önerisinde 

bulunur. 

Nitelikli çoğunlukla değişiklik önerilerini 

kabul eder. (Komisyonun olumsuz 

görüşünün bulunması durumunda Konsey 

oybirliğiyle karar alır. 

Konsey ortak tutumu 

kabul eder. 

Konsey değiştirilmiş öneriyi kabul 

eder. 

Konsey 3 ay içerisinde; Konsey Uzmanlaşma 

Komitesini toplantıya 

davet edebilir. 

Konsey Başkanı AP Başkanı ile 

anlaşarak, Uzlaşma Komitesini 

derhal toplantıya çağırır. 

 

Değişiklik önerilerini 

reddeder. 

Ortak tutum AP’ya sunulur 

ve AP 3 ay içerisinde;  
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Uzlaşma Komitesi, Konsey üyelerinin ya da 

temsilcilerin nitelikli çoğunlukla ve AP 

temsilcilerinin basit çoğunluğu ile ortak bir 

proje üzerinde anlaşmaya varır. Komite 6 

haftalık bir süre içerisinde; 

Ortak metni kabul 

eder. 

Uzmanlaşma Komitesi’nin 

süresi tamamlanmadan 

önceki 6 haftalık süre 

içerisinde, Konsey nitelikli 

çoğunlukla AP tarafından 

önerilen değişiklikler 

doğrultusunda oluşan ortak 

tutuma onay verir. 

Ortak metni kabul 

etmez. 

Ortak metni kabul 

eder. 

Uzmanlaşma Komitesi’nin 

süresi tamamlanmadan 

önceki 6 haftalık süre 

içerisinde, Konsey nitelikli 

çoğunlukla AP tarafından 

önerilen değişiklikler 

doğrultusunda oluşan ortak 

tutuma onay verir. 

Ortak metni kabul 

etmez. 

Ortak metni kabul 

eder. 

Uzmanlaşma Komitesi’nin 

süresi tamamlanmadan 

önceki 6 haftalık süre 

içerisinde, Konsey nitelikli 

çoğunlukla AP tarafından 

önerilen değişiklikler 

doğrultusunda oluşan ortak 

tutuma onay verir. 

Öneri 

reddedilmiş 

olur. 

6 hafta 

içerisinde 

AP mutlak 

çoğunlukla, 

Konsey ise 

nitelikli 

çoğunlukla 

metni 

onaylar. 

AP veya 

Konsey metni 

onaylamaz. 

Öneri kabul 

edilir. 

AP 6 hafta 

içerisinde 

onaylanan 

metni mutlak 

çoğunlukla 

reddeder ise 

öneri 

reddedilmiş 

olur. 

Öneri kabul 

edilir. 

Öneri 

reddedilmiş 

olur. 
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ÖNERİ YÖNTEMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlık Aşaması 

Komisyon süreci başlatır ve öneri hazırlar. Önerini hazırlanması aşamasında Komisyon 

üye ülke uzmanlarına danışır. 

 

Öneri Komisyon üyelerince tartışılır ve basit çoğunlukla kabul edilir. 

Danışma Aşaması 

Konsey öncelikle önerinin diğer Topluluk organlarınca incelenmesinin gerekip 

gerekmediğini belirler. Bu kapsamda siyasi açıdan önem taşıyan tüm hususlarda Avrupa 

Parlamentosu’na danışılması zorunludur. Bu zorunlu danışma dışında, ihtiyari olarak 

diğer hususlarda da Parlamento’ya danışılmaktadır. 

 

Danışmalar sonrasında Avrupa Parlamentosu resmi bir yazılı görüş sunar. Bu görüş 

Parlamento Başkanı tarafından Konsey ve Komisyona sunulur. Görüş, değişiklik 

önerilerini hukuki açıdan dikkate almak yükümlülüğü altında değildir. Bazı durumlarda 

Konsey Avrupa Parlamentosunda olduğu gibi Ekonomik ve Sosyal Komiteye de danışır. 

Karar Aşaması 

Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra Komisyon, 

öneriyi Konsey’e sunar. 

 

Öneriler Konsey bünyesinde uzman çalışma grupları ve daha sonra COREPER 

tarafından incelenir. 

 

Konsey karar alır ve Topluluk resmi Gazetesi’nde yayımlanır. 
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G. AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDEKİ KURUCU ANTLAŞMALARDA 

KONSEYİN OLUŞUMU 

Avrupa Birliğinin Kurucu Antlaşmaları; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

Antlaşması (1951), Avrupa Topluluğu Antlaşması (1957) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 

Antlaşması, EURATOM, (1957) ile Avrupa Topluluğu kurulmuştur.    

1957 yılında Roma Antlaşmalarıyla hayata geçirilen entegrasyon sürecinde bir model 

belirlenmemiş, Topluluk modeli (méthode communautaire) olarak adlandırılan, pragmatik ve 

esnek bir çerçevede bütünleşmeyi esas alan bir yaklaşım benimsenmiştir. “Zincirleme etki” 

(spill-overeffect) olarak tanımlanan bu entegrasyon modeli, kuruluş antlaşmalarından 

başlayarak kurumların güç ve yetkileri Antlaşmalarda yer almıştır. Üye Devletlerin temsil 

edildiği AB Konseyinin oluşumu ve yetkileri hakkındaki kuruluş antlaşmalarında yer alan 

maddelere kısaca değinecek olursak;23 

 

1.PARİS ANTLAŞMASI (18/04/1951) 

 

A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 

Madde 1 

İşbu Antlaşma ile YÜKSEK AKİT TARAFLAR kendi aralarında ortak bir pazara, ortak 

hedeflere ve ortak kurumlara dayalı bir AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU 

kurarlar. 

Madde 7 

Topluluğun kurumları şunlardır: 

- Bir Danışma Komitesinin yardımcı olduğu bir YÜKSEK OTORİTE; 

- Bir ORTAK ASAMBLE (bundan böyle "Avrupa Parlamentosu" olarak 

adlandırılacak); 

- Bir ÖZEL BAKANLAR KONSEYİ (bundan böyle "Konsey" olarak 

adlandırılacak); 

- Bir ADALET DİVANI (bundan böyle "Divan" olarak adlandırılacak). 

Hesapların denetimi, işbu Antlaşma ile kendisine verilmiş yetki sınırları çerçevesinde hareket 

eden bir Sayıştay tarafından yürütülür. 

 

 

                                                             
23 Sayıştay Dergisi S.49 
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KONSEY 

Madde 26 

Konsey, yetkilerini işbu Antlaşmada öngörülen hallerde ve belirtilen şekilde, özellikle Yüksek 

Otoritenin ve ülkelerinin genel ekonomik politikalarından sorumlu hükümetlerin faaliyetleri 

arasında uyum sağlamak için kullanır. 

Bu amaçla, Konsey ve Yüksek Otorite karşılıklı bilgi alışverişinde ve istişarelerde bulunurlar. 

Konsey, ortak hedeflere ulaşabilmek için uygun veya gerekli gördüğü öneri ve tedbirlerin 

incelenmesini Yüksek Otoriteden talep edebilir. 

 

Madde 27 

(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 2. Maddesi: 

Konsey, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşur. Her Hükümet kendi üyelerinden birini 

Konseye delege tayin eder. 

Başkanlık görevi, Konseye üye her Devlet tarafından sıra ile altı aylık bir süre için aşağıdaki 

Üye Devletlerin sırasına göre yerine getirilir: 

− İlk altı yıllık dönem için: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, 

İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık; 

− Müteakip altı yıllık dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan, Almanya, Fransa, 

İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg Birleşik Krallık, Portekiz.] 

 

Madde 28* 

Yüksek Otorite Konseye danıştığı zaman, Konsey konuyu, oylama zorunluluğu olmaksızın 

görüşür. Görüşmelerin tutanakları Yüksek Otoriteye iletilir. 

İşbu Antlaşma uyarınca Konsey onayının gerekmesi halinde, Yüksek Otorite tarafından 

sunulan öneri: 

− her biri Topluluğun toplam kömür ve çelik üretiminin en az dokuzda birini üreten iki Üye 

Devletin temsilcilerinin oyları dâhil Üye Devletlerin temsilcilerinin mutlak çoğunluğu veya 

− oylar eşit olarak dağılmışsa ve ikinci bir görüşmeden sonra Yüksek Otorite önerisinde ısrar 

ediyorsa, her biri Topluluğun toplam kömür ve çelik üretiminin en az dokuzda birini üreten üç 

Üye Devletin temsilcileri tarafından kabul edilirse, onay alınmış sayılır. İşbu Antlaşma 

uyarınca bir karar veya onayın oybirliğiyle alınmasının zorunlu görüldüğü durumlarda, böyle 

bir karar veya onay, Konsey üyelerinin tümünün katılması halinde alınmış sayılır. Bununla 

birlikte, işbu Antlaşmanın 21,32, 32 a, 78 e ve 78 h Maddeleri ve Adalet Divanı Statüsüne 
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ilişkin Protokolün 16. Maddesi, 20. Maddesinin üçüncü paragrafı, 28. Maddesinin beşinci 

paragrafı ve 44. Maddesinin uygulanması amacıyla hazır bulunan veya temsil edilen üyelerin 

çekimser kalmaları, Konseyin oybirliği gerektiren kararları almasını engellemez.  

Konseyin nitelikli çoğunluk veya oybirliği gerektirenler dışındaki kararları Konseyi oluşturan 

üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu çoğunluk, eğer, her biri Topluluğun toplam kömür ve çelik 

üretiminin en az dokuzda birini üreten iki Üye Devletin temsilcilerinin oyları da dâhil olmak 

üzere, Üye Devletlerin temsilcilerinin mutlak çoğunluğunu kapsıyorsa sağlanmış sayılır. 

Bununla birlikte işbu Antlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren 78, 78 b ve 78 e Maddelerinin 

uygulanması amacıyla, Konsey üyelerinin oy ağırlığı aşağıdaki gibidir: 

 

Belçika  5 

Danimarka  3 

Almanya  10 

Yunanistan  5 

İspanya  8 

Fransa  10 

İrlanda  3 

İtalya  10 

Lüksemburg  2 

Hollanda  5 

Portekiz  5 

Birleşik Krallık  10 

 

Kararların alınabilmesi için, en az sekiz üye tarafından 54 lehte oy kullanılmalıdır. Oylama 

yapıldığında Konseyin her bir üyesi diğer üyelerden ancak birine vekâlet edebilir. 

Konsey, Üye Devletlerle Başkanı aracılığıyla temas kurar. 

Konseyin kararları, kendisinin kararlaştıracağı şekilde yayınlanır. 

Madde 29 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 6. Maddesi: 

Konsey, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ve Adalet Divanı Başkanının, Yargıçlarının,  

Savcılarının ve Başkâtibinin maaşlarını, tazminatlarını ve emekli maaşlarını nitelikli 

çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de aynı çoğunlukla tespit eder.] 
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Madde 30 

(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 5. Maddesi: 

Konsey kendi iç tüzüğünü yapar 

 

2.ROMA ANTLAŞMASI (25.03.1957) 

 

B. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma 

 

Madde 1 

İşbu Antlaşma ile YÜKSEK AKİT TARAFLAR, aralarında bir AVRUPA EKONOMİK 

TOPLULUĞU kurarlar. 

 

Madde 2 

Topluluğun görevi, ortak bir pazarın kurulması ve Üye Devletlerin ekonomik politikalarının 

giderek yaklaştırılması yoluyla Topluluğun bütününde ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir 

şekilde geliştirilmesini, sürekli ve dengeli bir büyümeyi, daha fazla istikrarı, yaşam 

standardının hızla yükselmesini ve Topluluğun bir araya getirdiği Devletler arasında daha sıkı 

ilişkilerin kurulmasını sağlamaktır. 

 

Madde 4 

1. Topluluğa verilen görevler;  

bir AVRUPA PARLAMENTOSU, 

bir KONSEY, 

bir KOMİSYON, 

bir ADALET DİVANI. 

aracılığıyla yerine getirilir. Her kurum işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sınırları 

içinde hareket eder. 

 

1. Danışma görevleri ifa eden bir Ekonomik ve Sosyal Komite, Konseye ve Komisyona 

yardımcı olur. 
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2. Hesapların denetimi işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sınırları içinde faaliyet 

gösteren bir Sayıştay tarafından yapılır. 

Madde 7 

İşbu Antlaşmanın kapsamına giren bütün konularda, Antlaşmada öngörülen özel hükümler 

saklı kalmak kaydıyla uyrukluk esasına dayalı her türlü ayırımcı uygulama yasaktır.  

 

Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak nitelikli 

çoğunlukla bu tür ayırımcı uygulamaları yasaklayan kurallar koyabilir. 

 

Konsey 

 

Madde 145 

İşbu Antlaşmada belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için Konsey, bu Antlaşmanın 

hükümlerine uygun olarak: 

− Üye Devletlerin genel ekonomik politikalarının koordinasyonunu sağlar; 

− Karar alma yetkisine sahiptir; 

− Koyduğu kuralların uygulanması için kararlarında Komisyona yetki verir. 

Konsey, bu yetkinin kullanımını bazı kurallara tabi tutabilir. Konsey, bazı özel durumlarda ise 

yürütme yetkisini doğrudan kullanma hakkını saklı tutabilir. 

Yukarıda sözü edilen usuller, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun da 

görüşünü aldıktan sonra, Konsey tarafından oybirliğiyle önceden belirlenecek ilke ve 

kurallara uygun olmalıdır. 

Madde 146 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 2. Maddesi: 

Konsey, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşur. Her Hükümet kendi üyelerinden birini 

Konseye delege tayin eder. 

Başkanlık görevi, Konseye üye her Devlet tarafından sıra ile altı aylık bir süre için aşağıdaki 

Üye Devletler sırasına göre yerine getirilir: 

− İlk altı yıllık dönem için: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, 

İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık. 

− Müteakip altı yıllık dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan, Almanya, Fransa, 

İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Portekiz.] 
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Madde 147 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 3. Maddesi: 

Konsey, Başkan tarafından resen çağrıldığında veya üyelerden biri ya da Komisyonun talebi 

üzerine toplanır.] 

 

Madde 148 

1. İşbu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadıkça, Konsey üye tam sayısının çoğunluğu ile 

karar alır. 

2. Konseyin nitelikli çoğunluk gerektiren kararları için, üyelerin oy ağırlığı aşağıdaki gibidir. 

 

Belçika  5 

Danimarka  3 

Almanya  10 

Yunanistan  5 

İspanya  8 

Fransa  10 

İrlanda  3 

İtalya  10 

Lüksemburg  2 

Hollanda  5 

Portekiz  5 

Birleşik Krallık  10 

 

Konsey kararlarının alınabilmesi için: 

− İş bu Antlaşmaya göre, Komisyonun önerisi üzerine alınmaları gerekenler için lehte en 

az elli dört, 

− Diğerleri için en az sekiz üye tarafından lehte elli dört oy kullanılmalıdır. 



29 
 

 

3. Hazır bulunan veya temsil edilen üyelerin çekimser kalmaları, Konseyin oybirliği 

gerektiren kararlar almasını engellemez. 

 

Madde 149** 

1. İşbu Antlaşma uyarınca Konseyin bir kararı Komisyonun önerisi üzerine alınmakta ise 

Konsey, bu öneriyi değiştirecek kararı ancak oybirliği ile alabilir. 

2. Konseyin bir kararı, işbu Antlaşma uyarınca Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yapılarak 

alınmakta ise aşağıdaki usul uygulanır: 

(a) Konsey, 1. paragrafta belirtilen koşullar altında, Komisyonun önerisi üzerine ve 

Avrupa Parlamentosunun da görüşünü aldıktan sonra, nitelikli çoğunlukla ortak bir görüş 

belirler. 

(b) Konseyin ortak görüşü, Avrupa Parlamentosuna iletilir. Konsey ve Komisyon, 

Avrupa Parlamentosuna, Konseyin ortak görüşünün dayandığı gerekçeler ile Komisyonun 

görüşünü ayrıntılı olarak bildirirler. 

Bu bildirimi izleyen üç ay içinde Avrupa Parlamentosu ortak görüşü kabul ederse veya bu 

süre içinde konuya ilişkin herhangi bir karar almazsa Konsey, ortak görüş doğrultusundaki 

kararı kesin olarak kabul eder. 

(c) Avrupa Parlamentosu, (b) bendinde bahsedilen üç ay içinde, üye tam sayısının 

mutlak çoğunluğu ile Konseyin ortak görüşünde değişiklikler önerebilir. Avrupa 

Parlamentosu, keza, aynı çoğunlukla, Konseyin ortak görüşünü reddedebilir. Görüşmelerin 

sonucu Konsey ve Komisyona gönderilir. Avrupa Parlamentosu, Konseyin ortak görüşünü 

reddederse, Konsey ikinci incelemede ancak oybirliği ile karar alabilir. 

(d) Komisyon, bir aylık süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafından önerilen 

değişiklikleri de göz önüne alarak, Konseyin ortak görüşünün kabulünde esas alınan öneriyi 

gözden geçirir. 

Komisyon, gözden geçirdiği kendi önerisi ile birlikte, Avrupa Parlamentosu tarafından 

önerilen ve kendisinin dikkate almadığı değişiklikleri Konseye iletir ve onlarla ilgili görüşünü 

de bildirir. Konsey, bu değişiklikleri oybirliğiyle kabul edebilir. 

(e) Konsey, Komisyon tarafından gözden geçirilen öneriyi nitelikli çoğunlukla kabul 

eder. 

Konsey, Komisyon tarafından gözden geçirilen öneriyi ancak oybirliği ile değiştirebilir. 
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(f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda, Konseyin üç aylık bir süre içinde karar 

alması gerekir. Bu süre içinde herhangi bir karar almazsa, Komisyonun önerisi kabul 

edilmemiş sayılır. 

(g) (b) ve (f) bentlerinde belirtilen süreler, Konsey ve Avrupa Parlamentosunun ortak 

kararıyla, en fazla bir ay uzatılabilir. 

3. Konsey karar almadığı sürece, Komisyon 1 ve 2. paragraflarda bahsedilen usuller sırasında 

önerisinde değişiklik yapabilir. 

 

Madde 150 

Oylama yapıldığında Konseyin her bir üyesi diğer üyelerden ancak birini temsil edebilir. 

Madde 151 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 5 ve 4. Maddeleri: 

Madde 5: 

Konsey kendi iç tüzüğünü yapar. 

Madde 4: 

Üye Devletlerin Daimi Temsilcilerinden oluşan bir komite, Konseyin çalışmalarını 

hazırlamak ve Konseyin kendisine verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.] 

Madde 152 

Konsey, Komisyondan ortak hedeflere ulaşılabilmesi için yararlı gördüğü bütün incelemeleri 

yapmasını ve uygun göreceği her türlü öneriyi kendisine sunmasını talep edebilir.  

Madde 153 

Konsey, Komisyonun görüşünü aldıktan sonra, işbu Antlaşmada öngörülen komitelerin 

statüsünü belirler. 

Madde 154 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 6. Maddesi: 

Konsey, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ve Adalet Divanı Başkanının, Yargıçlarının, 

Savcılarının ve Başkâtibinin maaşlarını, tazminatlarını ve emekli maaşlarını nitelikli 

çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de aynı çoğunlukla tespit eder.] 
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3.  ROMA ANTLAŞMASI (25.03.1957) 

 

C. AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞUNU KURAN ANTLAŞMA 

Topluluğun görevleri 

 

Madde 1 

İşbu Antlaşma ile Yüksek Akit Taraflar kendi aralarında bir AVRUPA ATOM ENERJİSİ 

TOPLULUĞU (EURATOM) kurarlar. 

Topluluğun görevi, nükleer sanayilerin kurulması ve hızlı gelişimi için gerekli şartların 

hazırlanması suretiyle, Üye Devletlerde hayat standardının yükselmesine ve ilişkilerin 

geliştirilmesine katkıda bulunmak olacaktır. 

 

Madde 3 

1. Topluluğa verilen görevler, 

− Bir AVRUPA PARLAMENTOSU, 

− Bir KONSEY, 

− Bir KOMİSYON, 

− Bir ADALET DİVANI aracılığıyla yerine getirilir. 

Her kurum işbu Antlaşma ile kendisine verilen yetki sınırları içinde hareket eder. 

 

2. Danışma görevleri ifa eden bir Ekonomik ve Sosyal Komite, Konseye ve Komisyona 

yardımcı olur. 

Konsey 

Madde 115 

Konsey, işbu Antlaşmada öngörülen şartlar dâhilinde, görevlerini yerine getirir ve karar 

verme yetkisini kullanır. 

Konsey, Üye Devletlerin ve Topluluğun faaliyetlerini koordine etmek için yetkisi dâhilindeki 

bütün önlemleri alır. 

Madde 116 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 2. Maddesi: Konsey, Üye Devletlerin 

temsilcilerinden oluşur. Her Hükümet kendi üyelerinden birini Konseye delege tayin eder. 
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Başkanlık görevi, Konseye üye her Devlet tarafından sıra ile altı aylık bir süre için aşağıdaki 

Üye Devletler sırasına göre yerine getirilir: 

- İlk altı yıllık dönem için: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, 

İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık. 

- Müteakip altı yılık dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan, Almanya, Fransa, İspanya, 

İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Portekiz.]* 

Madde 117 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 3. Maddesi: Konsey, Başkan tarafından resen 

çağrıldığında veya üyelerden biri ya da Komisyonun talebi üzerine toplanır.] 

Madde 118 

1. İş bu Antlaşmada aksine hüküm bulunmadıkça, Konsey üye tam sayısının çoğunluğu ile 

karar alır. 

2. Konseyin nitelikli çoğunluk gerektiren kararları için üyelerin oy ağırlığı aşağıdaki gibidir. 

Belçika  5 

Danimarka  3 

Almanya  10 

Yunanistan  5 

İspanya  8 

Fransa  10 

İrlanda  3 

İtalya  10 

Lüksemburg  2 

Hollanda  5 

Portekiz  5 

Birleşik Krallık  10 

 

Konsey kararlarının alınabilmesi için: 

- İşbu Antlaşmaya göre, Komisyonun önerisi üzerine alınmaları gerekenler için lehte elli dört, 

- diğerleri için en az sekiz üye tarafından verilen lehte elli dört oy kullanılmalıdır.* 

3. Hazır bulunan veya temsil edilen üyelerin çekimser kalmaları Konseyin oybirliği gerektiren 

kararlar almasını engellemez. 
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Madde 119 

İşbu Antlaşma uyarınca Konseyin bir kararı Komisyonun önerisi üzerine alınmakta ise 

Konsey, bu öneriyi değiştirecek kararı ancak oybirliği ile alabilir. Komisyon, özellikle, söz 

konusu öneri hakkında Avrupa Parlamentosunun görüşü alınmışsa, Konsey karar vermediği 

sürece ilk önerisini değiştirebilir. 

Madde 120 

Oylama yapıldığında Konseyin her bir üyesi diğer üyelerden ancak birini temsil edebilir. 

Madde 121 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 5 ve 4. Maddeleri: 

Madde 5: 

Konsey kendi iç tüzüğünü yapar. 

Madde 4: 

Üye Devletlerin Daimi Temsilcilerinden oluşan bir komite, Konseyin çalışmalarını 

hazırlamak ve Konseyin kendisine verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.] 

Madde 122 

Konsey, Komisyonun ortak hedeflere ulaşılabilmesi için yararlı gördüğü bütün incelemeleri 

yapmasını ve uygun göreceği her türlü öneriyi kendisine sunmasını talep edebilir.  

Madde 123 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasının 7. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasının aşağıdaki 6.Maddesi: Konsey, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 

ve Adalet Divanı Başkanının, yargıçlarının, savcılarının ve başkâtibinin maaşlarını, 

tazminatlarını ve emekli maaşlarını nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her 

türlü ödemeyi de aynı çoğunlukla tespit eder.]24 

 

 

 

                                                             
24 http://ekutup/dpt.gov.tr/ab/antlaşma/at1.pdf 

http://ekutup/dpt.gov.tr/ab/antlaşma/at1.pdf


34 
 

 

KAYNAKÇA 

 

BOZKURT, Enver, ÖZCAN, Mehmet, KÖKTAŞ, Arif; Avrupa Birliği Mevzuatı, Ankara, 

Asil Yayın Dağıtım, 2005. 

ÇAKMAK, Haydar; Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Ankara, Platin Yayınları, 2007. 

KARLUK, Rıdvan; Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul, Beta Yayınları,2007. 

KESKİN, Hakan; Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği, Ankara, Nobel Yayın 

Dağıtım, 2008. 

Laweuropa, Avrupa Hukukunun Uzaktan Öğrenme Modülü. 

TARTAN, Hakan; Avrupa Birliği’nde Yasama Faaliyeti ve Sosyal Tarafların Katılımı, 

Kamu-Sen Yayınları, 2001. 

TEKİNALP, Gülören, TEKİNALP, Ünal; Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, Beta Basın 

Yayın Dağıtım, 1997. 

TEKİNALP, Gülören, TEKİNALP, Ünal; Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, Beta Basın 

Yayın Dağıtım, 2000. 

TEZCAN, Ercüment; Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, Ankara, Siyasal Yayınevi, 2005. 

ÜLGER, İrfan Kaya; Avrupa Birliği Rehberi, İzmit, Umuttepe Yayınları, 2008. 

 

http://ekutup/dpt.gov.tr/ab/antlaşma/at1.pdf  

http://bumko.gov.tr/ 

http:// www.abgs.gov.tr/ 

http:// www.europa.eu/ 

http://ekutup/dpt.gov.tr/ab/antlaşma/at1.pdf
http://bumko.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
http://www.europa.eu/

