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I. AVRUPA TOPLULUĞUNDA İKİNCİL MEVZUAT  
 

 
1. Genel Olarak 
 
İkincil mevzuat terimi, birincil mevzuatõn ne olduğu sorusunu akla 

getirmektedir. Avrupa Topluluğunda birincil mevzuat terimi, Avrupa 
Topluluklarõnõ kuran Antlaşmalarõ, bu antlaşmalarõn ekleri ile 
protokollerini ve bu antlaşmalara çeşitli tarihlerde değişiklik getiren 
antlaşmalarõ1 kapsamaktadõr. İkincil mevzuat ise, kendilerine birincil 
mevzuatla tanõnan düzenleme yapma yetkisine dayanarak, belli Topluluk 
organlarõnõn, bazen tek başõna, bazen diğer organlarla işbirliği yaparak 
çõkardõklarõ mevzuatõ ifade etmektedir. 

 
Bu çerçevede, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanõn2 (AT 

Antlaşmasõ) 249�uncu (eski 189) maddesi, Avrupa Parlamentosuna 
(Konseyle birlikte hareket ederek), Konseye ve Komisyona, tüzük ve 
direktif çõkarma, karar alma, tavsiyelerde bulunma ve görüş bildirme 
yetkisi tanõmõştõr. 

 
Topluluk tasarruflarõ, 249�uncu maddede sayõlan tüzük (regulation), 

direktif (directive), karar (decision), tavsiye (recommendation) ve 
görüşten (opinion) ibaret değildir. Bunlar dõşõnda, çeşitli adlar altõnda 
birçok işlem bulunmaktadõr: ilke kararõ (resolution), genel program 
(general programme), eylem programõ (action programme), andõç 
(memorandum), bildirim (communication), bildiri (declaration), ilkeler 
(guidelines) vs. 

 
249�uncu maddede, tüzük, direktif ve kararõn bağlayõcõ, tavsiye ve 

görüşlerin ise bağlayõcõ olmadõğõ belirtilmektedir. Bu maddede 
sayõlmayan Topluluk işlemlerinin bağlayõcõlõğõ ise, o işlemin ismine 
bakõlmaksõzõn, hukuki etkiler yaratmaya yönelik olup olmadõğõnõn 
incelenmesiyle anlaşõlmaktadõr. 
 
2. İkincil Mevzuat 
 

a) Tüzük3 (Regulation) 
 
249�uncu madde uyarõnca, tüzükler genel geçerliliğe sahiptir, üye 

ülkelerde doğrudan uygulanõrlar ve bütünüyle bağlayõcõdõrlar.  

                                                           
1 Ayrõntõ için EK 1�e bakõnõz. 
2 Amsterdam Antlaşmasõyla değiştirilmiş şekliyle. Antlaşmanõn sistematiği için EK 2�ye bakõnõz. 
3 Benimsemediğimiz kullanõm şekli: Yönetmelik. 
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Tüzüğün �genel geçerliliğe� sahip olmasõ, onun belirli veya 

tanõmlanabilir sõnõrlõ sayõda kişiye değil, soyut ve genel bir topluluğa 
yönelmiş olduğu anlamõndadõr. 

 
Tüzüğün �doğrudan� uygulanmasõ, tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren, üye ülkelerde, bir iç hukuka aktarma işlemine gerek olmaksõzõn, 
tõpkõ üye devletlerin iç mevzuatõ gibi ve fakat o iç mevzuata öncelik 
taşõyarak uygulanmasõnõ ifade etmektedir. 

 
Tüzüğün �bütünüyle bağlayõcõ� olmasõ ise, üye devletlerin, tüzüğün 

amacõnõn gerçekleşmesine yönelik tüm hükümlerini uygulamak zorunda 
olmalarõ, tüzük hükümlerini ulusal çõkarlarõna uygun geldiği biçimde, 
eksik veya seçerek uygulama hakkõna sahip bulunmamalarõ anlamõna 
gelmektedir. 

 
Konsey ve Parlamento-Konsey tarafõndan çõkarõlan tüzükleri, Türk 

hukuk düzenindeki kanunlara benzetmek mümkündür. Buna karşõlõk, 
Komisyonun AT Antlaşmasõnõn 211�inci (eski 155) maddesi uyarõnca 
çõkardõğõ �uygulama tüzükleri� ise, Türk hukuk düzenindeki tüzük ve 
yönetmeliklerle kõyaslanabilir. 

 
b) Direktif4 (Directive) 
 
Direktifler, Topluluk amaçlarõndan herhangi birine ulaşmak için, üye 

devletlerin yerine getirmeleri gereken hukuki yükümlülükleri (mevzuat 
yaklaştõrmasõ veya uyumlu hale getirilmesi) belirleyen Topluluk 
tasarruflarõndandõr.  

 
Direktiflerin muhatabõ, üye devletlerdir. Bununla birlikte, direktifler 

tüzüklerden farklõ biçimde, üye devletlerin iç hukukunda ilke olarak 
doğrudan uygulanmaz. Bir iç hukuk düzenlemesine ihtiyaç gösterirler. 
Üye devletler, direktifte öngörülen amaçlarõ gerçekleştirmek için gerekli 
iç hukuk araçlarõnõn seçiminde serbesttirler. Ancak, seçilen hukuki araçlar 
ne olursa olsun, direktifte öngörülen süre içinde direktifin amaçlarõna 
ulaşõlmasõ gerekmektedir. Kõsaca, direktifler elde edilecek sonuçlar 
bakõmõndan, üye devletler için bağlayõcõdõr. 

 
 
 
 

                                                           
4 Benimsemediğimiz kullanõm şekli: Yönerge. 
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c) Karar (Decision) 
 

Direktiflerin muhatabõnõn sadece üye devletler olmasõna karşõlõk, 
kararlar hem üye devletlere, hem de gerçek ve tüzel kişilere yönelik 
olabilir. Karar, muhatap aldõğõ devlet ya da kişi için bütünüyle 
bağlayõcõdõr. 

 
Kararlarõ kendi içinde bireysel ve genel kararlar olarak ikiye ayõrmak 

uygun olur.  
 
Bireysel kararlar, adõndan da anlaşõlacağõ üzere, etkilerini bireysel 

düzeyde gösteren, bir Topluluk hukuku kuralõnõn somut bir olaya 
uygulanmasõna ilişkin kararlardõr. Örneğin, bir şirketin rekabeti bozucu 
şekilde hareket ettiğini tespit eden ve uygun bir para cezasõ da öngören 
Komisyon kararõ veya bir üye devletin milli bir işletmesine yaptõğõ devlet 
yardõmõnõn durdurulmasõnõ öngören Komisyon kararõ, bireysel kararlara 
örnektir. Bireysel kararlarõ mevzuat olarak kabul etmek mümkün değildir. 

 
Buna karşõlõk, genel kararlar, yukarõda anõlan Topluluk organlarõnõn, 

belirli bir konuda uygulamanõn tabi olacağõ genel şartlarõ veya izleyeceği 
genel usulü belirlemek ya da bir hukuki durum belirlemesi yapmak 
amacõyla aldõğõ kararlardõr. Örneğin, üye olmayan devletlere ilişkin göç 
politikalarõ hakkõnda bir ön bildirim ve danõşma usulü belirleyen 
Komisyon kararõ. 

 
d)  Tavsiye (Recommendation) ve Görüş (Opinion) 
 
Tavsiye ve görüşler, 249�uncu maddede bağlayõcõ olmayan Topluluk 

tasarruflarõ olarak belirtilmektedir. Dolayõsõyla, bunlarõ ikincil mevzuat 
saymak mümkün değildir. Daha çok siyasi ve etik değer taşõyan tavsiye 
ve görüşler, kimi zaman ileride çõkarõlacak bir mevzuatõn habercisidirler 
ve bu nedenle tümden göz ardõ edilmemeleri gerekir. 
 
3. 249�uncu Maddede Sayõlmayan Topluluk Tasarruflarõ 
 

a) İlke Kararõ (Resolution) 
 
İlke kararlarõ; Avrupa Konseyi (Zirve), Konsey ve Parlamento 

tarafõndan alõnabilir. İlke kararlarõ, Avrupa bütünleşme sürecinin 
tamamõna veya Topluluk içi ve dõşõ özel görevlere ilişkin olarak ortak 
görüş ve niyetleri ortaya koyarlar. 
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Topluluğun iç işleyişine ilişkin ilke kararlarõ; siyasi birlik, bölgesel 
politika, enerji politikasõ, ekonomik ve parasal birlik gibi temel konularla 
ilgilidir. Bu ilke kararlarõnõn önemi, ortak siyasi iradeyi yansõtmalarõ 
sebebiyle, Konseyde bir konsensusa ulaşõlmasõnõ kolaylaştõrmalarõndan 
ileri gelmektedir. 

 
b) Bildiriler (Declarations) 
 
İki tür bildiri vardõr: Eğer bildiri Avrupa Birliğinin ilerlemesine 

yönelikse, ilke kararõ değerindedir. Örneğin, Avrupa Birliği hakkõnda 
Bildiri, Demokrasi hakkõnda Bildiri, Temel Haklar ve Hürriyetler 
hakkõnda Bildiri. Bu tür bildiriler, daha çok geniş bir kitleye ya da özel 
bir muhatap gruba ulaşmak için kullanõlõr. 

 
İkinci tür bildiri, Konseyin karar alma sürecinde kullanõlõr ve Konsey 

kararlarõnõn yorumuna ilişkin Konsey üyelerinin tümü veya bazõlarõnõn 
görüşlerini ortaya koyar. Bu tür yoruma ilişkin bildiriler, Konseydeki 
standart uygulamalardan olup, uzlaşma sağlamanõn temel yollarõndan 
biridir. 

 
c) Eylem Programõ (Action Programme) 
 
Bu programlar, Konsey veya Komisyonun inisiyatifleriyle hazõrlanõr 

ve Antlaşmalarda öngörülen genel hedefleri veya programlarõ 
uygulamaya koymak amacõnõ güderler.  

 
Eğer bir program özel olarak Antlaşmada öngörülmüşse, Topluluk 

kurumlarõ söz konusu programõ hazõrlarken Antlaşmadaki ilgili 
hükümlerle bağlõdõr. 
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II. AVRUPA TOPLULUĞUNDA KARAR ALMA USULLERİ5 
 
1. Genel Olarak 
 

�Avrupa Topluluğunda karar alma usulleri� deyimi bu çalõşmada; 
mevzuat çõkarma sürecinde doğrudan ya da dolaylõ olarak rol oynayan 
Topluluk kurumlarõ için öngörülen oylama usullerini, anõlan kurumlardan 
Konseyde, üye ülkelerin uygulanacak oylama usulüne göre sahip 
olduklarõ oy  hakkõnõ ve karar alma sürecinin nasõl işlediğini kapsayacak 
biçimde kullanõlmaktadõr. 

 
Avrupa Topluluğunda kullanõlan oylama usulleri, kurumlara göre 

değişmekle beraber: salt çoğunluk6, nitelikli çoğunluk ve oybirliğidir. 
 
Topluluğun kuruluş yõllarõndan Avrupa Tek Senedinin (Single 

European Act) yürürlüğe girdiği 1987 yõlõna kadar, Konseyde ağõrlõkla 
oybirliği ilkesi uygulanmõş, Topluluğun yetkisine giren ve nitelikli 
çoğunluğun yeterli olduğu alanlarda dahi, oybirliğinin sağlanmasõna çaba 
gösterilmiştir. Tek Senetle başlayan nitelikli çoğunlukla karar verilen 
alanlarõn sayõsõnõn artõrõlmasõ eğilimi, kurucu antlaşmalara değişiklik 
getiren Avrupa Birliği Antlaşmasõ (Maastricht Antlaşmasõ), Amsterdam 
Antlaşmasõ ve henüz yürürlüğe girmemiş bulunan Nice Antlaşmasõnda da 
devam etmiştir. 

 
2. Oylama Usulleri 

 
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanõn7 7�nci (eski 4) maddesi 

uyarõnca, Topluluğun asli organlarõ: Avrupa Parlamentosu, Konsey, 
Komisyon, Adalet Divanõ ve Sayõştay�dõr. Ekonomik ve Sosyal Komite 
ile Bölgeler Komitesi ise, istişari nitelikte görev yapan Topluluk 
organlarõdõr. 

 
Mevzuat çõkarma söz konusu olduğunda, yukarõda anõlan organlar 

arasõnda, Adalet Divanõ ve Sayõştay8 dõşarõda kalmaktadõr.  
 

                                                           
5 Avrupa Birliğinin Ortak Dõş ve Güvenlik Politikasõ ile Suça İlişkin Konularda Polis ve Adli İşbirliği 
alanlarõnda, Birliğin Konsey dõşõndaki kurumlarõnõn rolü çok sõnõrlõ olduğundan, açõklamalar Avrupa 
Topluluğu çerçevesinde yapõlmõştõr. 
6 Bu çalõşmada, Antlaşmada üye tam sayõsõ üzerinden �çoğunluk� (majority) teriminin kullanõldõğõ 
durumlar için de, köşeli parantez içinde �salt� terimi kullanõlmõştõr. Bunun nedeni, salt çoğunluğun üye 
tam sayõsõ üzerinden hesaplandõğõnda �çoğunluk� ile aynõ şeyi ifade etmesidir. 
7 Amsterdam Antlaşmasõyla değiştirilmiş şekliyle. 
8 Ancak, istisnai olarak AT Antlaşmasõnõn 279 ve 280�inci maddelerinde, Sayõştaya, mevzuat çõkarma 
sürecinde, tõpkõ istişari organlar gibi danõşõldõğõ görülmektedir. 
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İstişari organlar ise, ancak Antlaşmada kendilerine danõşõlmasõnõn 
öngörüldüğü hallerde rol oynarlar. Böyle bir durumda, Ekonomik ve 
Sosyal Komiteye veya Bölgeler Komitesine danõşõldõğõnda, bu organlarõn 
görüşü dikkate alõnsõn veya alõnmasõn, sorun yoktur. Ancak, mevzuat 
çõkarma sürecinde kendilerine danõşõlmasõ gerektiği halde 
danõşõlmamõşsa, bu durumda söz konusu mevzuatõn iptali için bir gerekçe 
ortaya çõkar.  

 
Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, mevzuat çõkarma 

sürecinin aktif organlarõ olarak öne çõkmaktadõrlar. 
 
Komisyon, mevzuat önerilerini (proposals) hazõrlayan organdõr ve bu 

itibarla mevzuat çõkarma sürecinin inisiyatifini elinde bulundurur. 
Mevzuat çõkarõlacak alana göre, Konsey veya Konseyle birlikte Avrupa 
Parlamentosu ancak Komisyonun önerisi üzerine harekete geçebilirler. 
AT Antlaşmasõnõn 219�uncu (eski 163) maddesi uyarõnca, Komisyon 
kararlarõnõ üye tam sayõsõnõn [salt] çoğunluğu alõr. 

 
Avrupa Parlamentosu, Tek Senet dönemine kadar istişari bir organ 

olarak görev yapmõştõr. Tek Senetle getirilen �işbirliği usulü� 
(cooperation procedure) ile ise, ilk kez mevzuat çõkarma sürecinde, sõnõrlõ 
da olsa, aktif bir rol almõştõr. Avrupa Birliği Antlaşmasõyla getirilen 
�ortak karar usulü� (co-decison procedure), Parlamentonun söz konusu 
rolünü daha da güçlendirmiştir. Amsterdam ve Nice Antlaşmalarõ ise, 
ortak karar usulünün geçerli olduğu alanlarõn sayõsõnõ artõrma yoluna 
gitmişlerdir. AT Antlaşmasõnõn 198�inci (eski 141) maddesi uyarõnca, 
Antlaşmada aksi öngörülmedikçe, Avrupa Parlamentosu kararlarõnõ  
[toplantõ nisabõ sağlandõktan sonra] kullanõlan oylarõn salt çoğunluğu ile 
alõr.  

 
Konsey, üye devletlerin gündeme göre değişen bakanlarõndan oluşan 

organdõr ve mevzuat çõkarma sürecindeki en ağõrlõklõ role sahiptir. 
Mevzuat çõkarma yetkisini, mevzuat çõkarõlacak alana göre, bazen tek 
başõna (gerekli danõşmalarda bulunduktan sonra), bazen de Avrupa 
Parlamentosuyla birlikte kullanõr. AT Antlaşmasõnõn 205�inci (eski 148) 
maddesine göre, Antlaşmada aksi öngörülmedikçe, Konsey, kararlarõnõ 
üye tam sayõsõnõn [salt] çoğunluğu ile alõr. Ancak, Antlaşmanõn bütününe 
bakõldõğõnda, önemli politika alanlarõnõn çoğunda, Konsey kararlarõ için 
nitelikli çoğunluk veya oybirliği arandõğõ görülmektedir. 

 
Konseyin karar alabilmesi için oybirliği veya basit çoğunluk aranan 

hallerde sorun yoktur. Her üyenin bir oyu vardõr. Ancak, nitelikli 
çoğunluk söz konusu olduğunda üyelerin oyu farklõ ağõrlõklarda 
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değerlendirilmektedir. AT Antlaşmasõnõn  205(2)�inci maddesine göre 
oylarõn üye ülkelere göre dağõlõmõ şöyledir: 

 
ÜYE ÜLKELER 

Belçika                                                    5 
Danimarka                                             3 
Almanya                                               10 
Yunanistan                                             5 
İspanya                                                   8 
Fransa                                                   10 
İrlanda                                                    3 
İtalya                                                     10 
Lüksemburg                                           2 
Hollanda                                                 5 
Avusturya                                               4 
Portekiz                                                  5 
Finlandiya                                              3 
İsveç                                                        4 
Birleşik Krallõk                                    10 
TOPLAM                                             87 

 
 
Mevcut sistemde, Konsey tarafõndan nitelikli çoğunlukla karar 

alõnabilmesi için, toplam 87 oydan 62�sinin lehte olmasõ gerekmektedir. 
 
Aday ülkelerin katõlõmõndan sonra ise, nitelikli çoğunluk için geçerli 

olan ağõrlõklõ oy dağõlõmõ aşağõdaki gibi olacaktõr: 
 
 
 

ÜYE ÜLKELER ADAY ÜLKELER 
Belçika                                                  12 Bulgaristan                                           10 
Danimarka                                             7 Güney Kõbrõs R.Y.                                 4 
Almanya                                               29 Çek Cumhuriyeti                                 12 
Yunanistan                                           12 Estonya                                                   4 
İspanya                                                 27 Macaristan                                           12 
Fransa                                                  29 Letonya                                                   4 
İrlanda                                                   7 Litvanya                                                  7 
İtalya                                                     29 Malta                                                       3 
Lüksemburg                                           4 Polonya                                                 27 
Hollanda                                               13 Romanya                                              14 
Avusturya                                             10 Slovakya                                                 7 
Portekiz                                                12 Slovenya                                                 4 
Finlandiya                                              7 Türkiye                                                   - 
İsveç                                                      10  
Birleşik Krallõk                                    29 TOPLAM                                           345 
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Bu yeni dağõlõmda, Konsey tarafõndan nitelikli çoğunlukla karar 
alõnabilmesi için, toplam 345 oydan 258�sinin lehte olmasõ ve üye 
ülkelerin çoğunluğunca verilmesi gerekmektedir. Ayrõca, Konsey 
üyelerinden biri, nitelikli çoğunlukla alõnan kararõn, Avrupa Birliğinin 
toplam nüfusunun % 62�sini temsil edip etmediğinin belirlenmesini talep 
edebilir. Bu durumda, söz konusu karar, ancak bu koşulun 
gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde alõnabilir. 
 
3. Karar Alma Süreci 
 

Karar alma süreci, mevzuat çõkarõlacak ilgili alan için öngörülmüş 
usule göre değişmektedir. 

 
a) Danõşma Usulü (Consultation Procedure) 

 
Bu usulde, Komisyon Konseye bir mevzuat önerisi sunar. Konsey, 

Avrupa Parlamentosu ve duruma göre, Ekonomik ve Sosyal Komite 
ve/veya Bölgeler Komitesine danõştõktan sonra kararõnõ verir. Bu usulde, 
danõşõlan kurumlarõn görüşleri Konsey için bağlayõcõ değildir. 
 

Danõşma usulü, AT Antlaşmasõnda özel olarak bir maddede 
düzenlenmemiştir. 
 

Danõşma usulünün öngörüldüğü AT Antlaşmasõ maddeleri şunlardõr9: 
13, 19, 22, 37, 52, 67, 71(2), 83, 89, 93, 94, 128, 133, 137(3), 157, 159, 
166(4), 172(1), 175(2), 279 ve 300(3/1). 

 
b) İşbirliği Usulü (Cooperation Procedure) 

 
Bu usulde, Konsey, Komisyonun mevzuat önerisi üzerine, Avrupa 

Parlamentosunun da görüşünü aldõktan sonra nitelikli çoğunlukla ortak 
bir tutum (common position) benimser. Konseyin ortak tutumu Avrupa 
Parlamentosuna iletilir. Bu arada, Konsey ve Komisyon, tutumlarõnõn 
gerekçesi hakkõnda Parlamentoyu bilgilendirirler. 
 

Eğer bildirimden itibaren üç ay içinde Avrupa Parlamentosu Konseyin 
ortak tutumunu onaylar veya bir karar almazsa, Konsey ortak tutumuna 
uygun olarak, ilgili mevzuat önerisine ilişkin kararõ almakta serbesttir. 
 

                                                           
9 Ayrõntõ için EK 3�e bakõnõz. 
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Avrupa Parlamentosu, söz konusu üç ay içinde, üye tam sayõsõnõn salt 
çoğunluğu ile alacağõ kararla, Konseyin ortak tutumuna değişiklikler 
önerebilir veya ortak tutumu tümden reddedebilir. 
 

Eğer Avrupa Parlamentosu değişiklikler önermişse, Komisyon 
Konseyin ortak tutumuna temel teşkil eden mevzuat önerisini, bu 
değişiklik önerilerini dikkate alarak yeniden gözden geçirir. Komisyon 
Konseye, gözden geçirilmiş önerisini, kabul etmediği Avrupa 
Parlamentosu değişiklik önerilerini ve bunlara ilişkin görüşünü sunar. 
 

Konsey, Avrupa Parlamentosunun değişiklik önerilerini kabul etme 
yoluna giderse oybirliğiyle, Komisyonun gözden geçirilmiş önerisini 
kabul etme yoluna giderse nitelikli çoğunlukla karar almak zorundadõr.  
 

Konsey Komisyonun gözden geçirilmiş önerisini değiştirmek isterse, 
oybirliği gereklidir. 
 

Eğer Avrupa Parlamentosu Konseyin ortak tutumunu tümden 
reddetmişse, Komisyonun önerisini yeniden gözden geçirebilmesi, 
Konseyin oybirliğiyle alacağõ karara bağlõdõr. 
 

Konsey, Avrupa Parlamentosunun ortak tutumun reddine ilişkin 
kararõndan itibaren veya Parlamento değişiklik önermişse, Komisyonun 
gözden geçirilmiş önerisini sunduğu tarihten itibaren üç ay içinde 
herhangi bir karar almamõşsa, Komisyonun mevzuat önerisi kabul 
edilmemiş sayõlõr. 
 
İşbirliği usulü, özel olarak AT Antlaşmasõnõn 252�nci maddesinde 

düzenlenmiştir. 
 
İşbirliği usulünün öngörüldüğü AT Antlaşmasõ maddeleri şunlardõr10: 

99, 102, 103 ve 106. 
 

c) Ortak Karar Usulü (Co-decision Procedure) 
 
Bu usulde, Komisyon Konseye ve Avrupa Parlamentosuna bir 

mevzuat önerisi sunar.  
 

Konsey, Avrupa Parlamentosunun görüşünü alõr ve nitelikli 
çoğunlukla: 
 

                                                           
10 Ayrõntõ için EK 3�e bakõnõz. 
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− eğer Avrupa Parlamentosu mevzuat önerisine değişiklik önermişse 
ve Konsey söz konusu değişiklikleri uygun görürse, Komisyonun 
mevzuat önerisini bu değişik haliyle kabul edebilir. 

 
− eğer Avrupa Parlamentosu değişiklik önermemişse, Komisyonun 

mevzuat önerisini aynen kabul edebilir. 
 
− veya Konsey ortak bir tutum belirler ve bunu Avrupa 

Parlamentosuna bildirir. Konsey, ortak tutumunu belirlemesinde 
rol oynayan gerekçelerin tümü hakkõnda Parlamentoyu 
bilgilendirir. Komisyon da, kendi tutumu hakkõnda Parlamentoya 
etraflõ bilgi verir.  

 
Avrupa Parlamentosu, Konseyin ortak tutumunun kendisine 

bildirilmesinden itibaren üç ay içinde: 
 

− Konseyin ortak tutumunu onaylar veya herhangi bir karar almazsa, 
Komisyonun mevzuat önerisi Konseyin ortak tutumu uyarõnca 
kabul edilmiş sayõlõr. 

 
− üye tam sayõsõnõn salt çoğunluğu ile alacağõ kararla, Konseyin 

ortak tutumunu reddederse, Komisyonun mevzuat önerisi kabul 
edilmemiş sayõlõr. 

 
− üye tam sayõsõnõn salt çoğunluğu ile alacağõ kararla, Konseyin 

ortak tutumuna değişiklikler önerirse, değiştirilmiş metin Konseye 
ve değişiklik önerileri hakkõnda görüş bildirecek olan Komisyona 
iletilir. 

 
Eğer Konsey, değiştirilmiş metnin kendisine iletilmesinden itibaren üç 

ay içinde, Avrupa Parlamentosunun önerdiği tüm değişiklikleri nitelikli 
çoğunlukla alacağõ kararla uygun bulursa, Komisyonun mevzuat önerisi 
Konseyin bu değişikliğe uğramõş ortak tutumu uyarõnca kabul edilmiş 
sayõlõr. Ancak, Komisyon Parlamentonun değişiklik önerileri hakkõnda 
olumsuz görüş bildirmişse, Konseyin bu değişiklikleri onaylayan 
kararõnõn oybirliğiyle verilmesi gerekir.  
 

Eğer Konsey, Avrupa Parlamentosunun önerdiği tüm değişiklikleri 
uygun bulmazsa, Konseyin Dönem Başkanõ, Avrupa Parlamentosunun 
Başkanõyla anlaşarak altõ hafta içinde bir Uzlaşma Komitesi toplar. 
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Uzlaşma Komitesi, Konsey üyeleri veya onlarõn temsilcilerinden ve 
eşit sayõda Avrupa Parlamentosu temsilcisinden oluşur. Komitenin 
görevi, ortak bir metin üzerinde -Konsey temsilcileri tarafõnda nitelikli 
çoğunlukla, Parlamento temsilcileri tarafõnda [salt] çoğunlukla karar 
alõnarak- anlaşmaya varmayõ sağlamaktõr. Komisyon, Uzlaşma 
Komitesinin oturumlarõnda yer alõr ve taraflarõn tutumlarõnõ ortak bir 
noktada buluşturacak gerekli girişimlerde bulunur. 
 

Eğer toplandõktan itibaren altõ hafta içinde Uzlaşma Komitesi ortak bir 
metin üzerinde anlaşmaya varõrsa, bu anlaşmadan itibaren altõ hafta 
içinde, Avrupa Parlamentosu  kullanõlan oylarõn salt çoğunluğu ile, 
Konsey ise nitelikli çoğunlukla hareket ederek, ilgili mevzuat önerisini 
üzerinde anlaşõlan metin uyarõnca kabul ederler. İki kurumdan biri, bu 
süre içinde  ortak metne uygun mevzuat önerisini kabul etmemiş ise, 
öneri kabul edilmemiş sayõlõr. 
 

Eğer toplandõktan itibaren altõ hafta içinde Uzlaşma Komitesi ortak bir 
metin üzerinde anlaşmaya varamazsa, mevzuat önerisi kabul edilmemiş 
sayõlõr. 
 

Ortak karar usulü, özel olarak AT Antlaşmasõnõn 251�inci maddesinde 
düzenlenmiştir. 
 

Ortak karar usulünün öngörüldüğü AT Antlaşmasõ maddeleri 
şunlardõr11: 12, 18, 40, 42, 44, 46, 47, 55, 67, 71(1), 95, 129, 135, 137(2), 
141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 162, 166(1), 172(2), 175(1), 179, 
280, 285. 

 
d) Onay Usulü (Assent Procedure) 

 
Bu usulde, bazõ önemli Topluluk tasarruflarõ için, Konseyin Avrupa 

Parlamentosunun onayõnõ almasõ gerekmektedir. İlk kez Tek Senetle 
Topluluk hukukuna giren bu usulde, Parlamento önüne gelen mevzuat 
önerisine değişiklikler öneremez; ya red, ya da  kabul etmek zorundadõr. 
Dolayõsõyla, öngörülen mevzuatõn çõkarõlabilmesi, Avrupa 
Parlamentosunun olumlu görüşüne bağlõdõr. 
 

Avrupa Parlamentosu İç Tüzüğünün 86�ncõ maddesine göre, onay için 
aranan çoğunluk, Antlaşmanõn ilgili maddesinde öngörülen çoğunluktur. 
Eğer ilgili maddede, aranan çoğunluk konusunda bir hüküm yoksa, AT 
Antlaşmasõnõn 198�inci maddesinde öngörülen genel kural uygulanacak, 

                                                           
11 Ayrõntõ için EK 3�e bakõnõz. 
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toplantõ nisabõ sağlandõktan sonra kullanõlan oylarõn salt çoğunluğu esas 
alõnacaktõr. 
 

Onay usulü, AT Antlaşmasõnda özel olarak bir maddede 
düzenlenmemiştir. 
 

Onay usulünün öngörüldüğü AT Antlaşmasõ maddeleri şunlardõr12: 
105, 107, 161, 190, 214, 300(3/2). 
 

                                                           
12 Ayrõntõ için EK 2�ye bakõnõz. 
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EK 1 : KURUCU ANTLAŞMALAR VE BUNLARA GETİRİLEN 
DEĞİŞİKLİKLER 

 
 
Kurucu Antlaşmalar 
 

• Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşmasõ (AKÇT-A) 
Paris, 18 Şubat 1951 / yürürlüğe giriş: 23 Temmuz 1952. 

 
• Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşmasõ (AET-A) 

Roma, 25 Mart 1957 / yürürlüğe giriş: 1 Ocak 1958. 
 

• Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşmasõ (AAET-A) 
Roma, 25 Mart 1957 / yürürlüğe giriş: 1 Ocak 1958. 

 
! Avrupa Topluluklarının Ortak Bazı Kurumları Hakkında 

Konvansiyon 
Roma, 25 Mart 1957 / yürürlüğe giriş: 1 Ocak 1958. 

 
Değişiklikler13 
 

• Tek bir Avrupa Topluluklarõ Konseyi ve Komisyonu kuran 
Antlaşma 
Brüksel, 8 Nisan 1965 / yürürlüğe giriş: 1 Temmuz 1967. 

  
• Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Antlaşmalar ile Tek bir Avrupa 

Topluluklarõ Konseyi ve Komisyonu Kuran Antlaşmanõn 
Bütçeye ilişkin Bazõ Hükümlerini Değiştiren Antlaşma 
Lüksemburg, 22 Nisan 1970 / yürürlüğe giriş: 1 Ocak 1971. 
 

• Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Antlaşmalar ile Tek bir Avrupa 
Topluluklarõ Konseyi ve Komisyonu Kuran Antlaşmanõn Bazõ 
Mali Hükümlerini Değiştiren Antlaşma 
Brüksel, 22 Temmuz 1975 / yürürlüğe giriş: 1 Haziran 1977. 
 

• Avrupa Tek Senedi 
Lüksemburg, 17 Şubat 1986- Hague, 28 Şubat 1986 / yürürlüğe 
giriş: 1 Temmuz 1987. 
 
 

                                                           
13 Katõlõm Antlaşmalarõ (Accession Treaties) da Kurucu Antlaşmalarõ değiştiren antlaşmalardan olup, 
pratik sebeplerle bu listede yer verilmemiştir. 
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• Avrupa Birliği Antlaşmasõ 
Maastricht, 7 Şubat 1992 / yürürlüğe giriş: 1 Kasõm 1993. 
 

• Amsterdam Antlaşmasõ 
Amsterdam, 2 Ekim 1997 / yürürlüğe giriş: 1 Mayõs 1999. 
 

• Nice Antlaşmasõ 
Nice, 26 Şubat 2001 / henüz yürürlüğe girmedi. 
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EK 2 : AT ANTLAŞMASININ SİSTEMATİĞİ 

 
 
Bölüm 1-  İlkeler (m.1-16) 
Bölüm 2-  Birlik Vatandaşlõğõ (m.17-22) 
Bölüm 3-  Topluluk Politikalarõ 

 Başlõk I- Mallarõn serbest dolaşõmõ (m.23-31) 
 Başlõk II- Tarõm (m.32-38) 

Başlõk III- Kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşõmõ  
        (m.39-60) 

Başlõk IV- Vize, iltica, göç ve kişilerin serbest dolaşõmõna ilişkin 
        diğer politikalar (m.61-69) 

Başlõk V- Ulaştõrma (m.70-80) 
Başlõk VI- Rekabet, vergilendirme ve mevzuatõn yaklaştõrõlmasõ  

        hakkõnda ortak hükümler (m.81-97) 
Başlõk VII- Ekonomik ve parasal politika (m.98-124) 
Başlõk VIII- İstihdam (m.125-130) 
Başlõk IX- Ortak ticaret politikasõ (m.131-134) 
Başlõk X- Gümrük işbirliği (m.135) 
Başlõk XI- Sosyal politika, eğitim, mesleki eğitim ve gençlik  

        (m.136-150) 
Başlõk XII- Kültür (m.151) 
Başlõk XIII- Halk sağlõğõ (m.152) 
Başlõk XIV- Tüketicinin korunmasõ (m.153) 
Başlõk XV- Trans-Avrupa şebekeleri (m.154-156) 
Başlõk XVI- Sanayi (m.157) 
Başlõk XVII- Ekonomik ve sosyal uyum (m.158-162) 
Başlõk XVIII- Araştõrma ve teknolojik gelişme (m.163-173) 
Başlõk XIX- Çevre (m.174-176) 
Başlõk XX- Kalkõnma işbirliği (m.177-181) 

 
Bölüm 4-  Denizaşõrõ ülkelerin ve topraklarõn durumu (m.182-188) 
Bölüm 5-  Topluluk Kurumlarõ 
 
 Başlõk I- Kurumlara ilişkin hükümler (m.189-267) 
 Başlõk II- Mali hükümler (m.268-280) 
 
Bölüm 6-  Genel ve son hükümler (m.281-314) 
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EK 3 : KARAR ALMA USULLERİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ AT 

ANTLAŞMASI MADDELERİ 
 
 
• Danõşma Usulünün Öngörüldüğü Maddeler: 
 
 
! Madde 13: Din, dil, õrk, cinsiyet, yaş, özürlü olma durumu veya 

cinsel eğilim temeline dayalõ ayõrõmcõlõkla mücadeleye ilişkindir. 
Konsey oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 19: Avrupa Birliği vatandaşlarõnõn herhangi bir üye ülkede, 

belediye seçimlerinde veya Avrupa Parlamentosu üyeliği için 
yapõlan seçimlerde aday olma hakkõ düzenlenmektedir. Konsey 
oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 22: Avrupa Birliği vatandaşlõğõ çerçevesinde tanõnan 

haklarõn güçlendirilmesine ilişkindir. Konsey oybirliğiyle karar 
alõr. 

 
! Madde 37: Ortak Tarõm Politikasõnõn belirlenmesine ve 

uygulanmasõna ilişkindir. Konsey nitelikli çoğunlukla karar alõr. 
 
! Madde 52: Belli bir alanda hizmet serbestisinin sağlanmasõna 

ilişkindir. Konsey nitelikli çoğunlukla karar alõr. 
 
! Madde 67(1): Vize, iltica, göç ve kişilerin serbest dolaşõmõna 

ilişkin diğer politikalar başlõğõ altõnda alõnacak tedbirlerin, geçiş 
dönemi süresince tâbi olacağõ karar alma mekanizmasõnõn 
düzenlendiği maddedir. Konsey, (Amsterdam Antlaşmasõnõn 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yõl boyunca, danõşma usulünün 
bir parçasõ olan Komisyonun önerisi haricinde, üye devletlerden 
birinin inisiyatifi ile de harekete geçerek) kararlarõnõ oybirliğiyle 
alõr. 

 
! Madde 71(2): Ulaştõrma alanõndaki düzenleyici hükümlerin 

uygulanmasõnõn, belli bölgelerdeki yaşam ve istihdam koşullarõ 
veya ulaştõrma sisteminin işleyişi üzerinde ciddi etki yaratacağõ 
durumlar için öngörülen karar alma usulüne ilişkindir. Konsey 
oybirliğiyle karar alõr. 
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! Madde 83: İşletmelerle ilgili rekabet kurallarõnõ uygulamak üzere 
çõkarõlacak ikincil mevzuata ilişkindir. Konsey nitelikli 
çoğunlukla karar alõr. 

 
! Madde 89: Devlet yardõmlarõ ile ilgili rekabet kurallarõnõ 

uygulamak üzere çõkarõlacak ikincil mevzuata ilişkindir. Konsey 
nitelikli çoğunlukla karar alõr. 

 
! Madde 93: Vergilendirme alanõnda yapõlacak mevzuat uyumuna 

ilişkindir. Konsey oybirliğiyle karar alõr. 
 
! Madde 94: Ortak pazarõn kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyen 

üye devlet mevzuatlarõnõn yaklaştõrõlmasõna ilişkindir. Konsey 
oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 128: İstihdam konusunda,  üye ülkelerin kendi istihdam 

politikalarõnõ belirlerken dikkate alacaklarõ ilkelerin belirlenmesine 
ilişkindir. Konsey nitelikli çoğunlukla karar alõr. 

 
! Madde 133: Ortak Ticaret Politikasõnõn uygulama alanõnõn 

genişletilmesine ilişkindir. Konsey oybirliğiyle karar alõr. 
 
! Madde 137(3): Sosyal güvenlik, iş güvencesi, Toplulukta yaşayan 

üçüncü ülke vatandaşlarõ için çalõşma koşullarõ gibi hassas sayõlan 
sosyal konular bakõmõndan öngörülen karar alma usulü 
düzenlenmektedir. Konsey oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 157: Topluluğun rekabetçi bir sanayiye sahip olmasõ için 

izlenecek politikalarõn uygulanmasõna ilişkindir. Konsey 
oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 159: Ekonomik ve sosyal uyum çerçevesinde, Yapõsal 

Fonlar aracõlõğõyla gerçekleştirilmesi mümkün görülmeyen 
hedeflere ulaşmak için alõnacak özel tedbirlere ilişkindir. Konsey 
oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 166(4): Topluluğun araştõrma ve teknolojik gelişme 

alanõnda hazõrlayacağõ çok yõllõ (multiannual) çerçeve programõn 
uygulanmasõ için hazõrlanacak özel programlara ilişkindir. Konsey 
nitelikli çoğunlukla karar alõr. 

 
! Madde 172(1): Topluluğun araştõrma, teknolojik gelişme ve 

tanõtõm programlarõnõn etkili biçimde uygulanmasõna yönelik 
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yapõlarõn oluşturulmasõ konusunda öngörülen karar alma usulü 
düzenlenmektedir. Konsey nitelikli çoğunlukla karar alõr. 

 
! Madde 175(2): Topluluğun çevre konusunda izleyeceği 

politikalarõn uygulanmasõ için alõnacak bazõ özel tedbirlere 
ilişkindir. Konsey oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 279: Topluluk bütçesinin uygulanmasõ, Komisyonun 

tasarrufuna bõrakõlacak bütçe geliri konusunda izlenecek usuller ve 
denetleme birimlerinin sorumluluğuna ilişkindir. Konsey 
oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 300(3/1): Konseyin, özellik gösteren bazõlarõ haricindeki 

uluslararasõ antlaşmalarõ akdetmesine ilişkindir. Konsey nitelikli 
çoğunlukla karar alõr. 

 
  
• İşbirliği Usulünün Öngörüldüğü Maddeler14: 
 

 
! Madde 99: Topluluğun ve üye devletlerin ekonomik durumunun 

çok taraflõ izlenmesi usulü konusunda getirilecek ayrõntõlõ 
düzenlemelere ilişkindir.  

 
! Madde 102: Topluluk kurumlarõnõn veya üye devletlerin, 

Topluluğun malî kurumlarõna imtiyazlõ erişimine imkan veren ve 
ihtiyatî gerekçelere de dayanmayan tedbirlerin yasaklanmasõ 
konusundaki özel düzenlemelere ilişkindir. 

 
! Madde 103: Topluluğun üye devletlerden birinin veya bir üye 

devletin diğer bir üye devletin taahhütlerini üstlenme veya 
bunlardan sorumlu olma yasağõ ile Topluluk kurumlarõnõn veya üye 
devletlerin, Avrupa Merkez Bankasõ ya da ulusal merkez 
bankalarõnõn kredi imkanlarõndan yararlanma yasağõ konusundaki 
özel düzenlemelere ilişkindir. 

 
! Madde 106: Piyasaya sürülecek madenî paralarõn, Toplulukta 

sorunsuz dolaşõmõnõn sağlanmasõ amacõna yönelik olarak alõnacak 
uyum tedbirlerine ilişkindir. 252�nci maddedeki usule ek olarak, 
Konseyin Avrupa Merkez Bankasõna da danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
                                                           
14 Maddelerin içeriğine ek olarak bir şey belirtilmediği durumlarda, 252�nci maddedeki usul aynen 
uygulanmaktadõr. 
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• Ortak Karar Usulünün Öngörüldüğü Maddeler15: 
 
 
! Madde 12: Vatandaşlõk esasõna dayalõ ayõrõmcõlõk yasağõ 

konusunda yapõlacak özel düzenlemelere ilişkindir. 
 
! Madde 18: Avrupa Birliği vatandaşlarõnõn Toplulukta dolaşma ve 

ikamet etme serbestisini kolaylaştõrõcõ tedbirler alõnmasõna 
ilişkindir. 251�inci maddedeki usul uygulanõrken, Konsey sürecin 
her safhasõnda oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 40: İşçilerin serbest  dolaşõmõnõn sağlanmasõ için alõnmasõ 

gereken tedbirlere ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, 
Konseyin Ekonomik ve Sosyal Komiteye de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 42: İşçilerin serbest dolaşõmõnõn sağlanmasõ bakõmõndan, 

sosyal güvenlik alanõnda alõnmasõ gereken tedbirlere ilişkindir. 
 
! Madde 44: Belli bir mesleki faaliyete ilişkin olarak yerleşme 

serbestisinin gerçekleştirilmesi amacõyla çõkarõlacak direktiflere 
ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin 
Ekonomik ve Sosyal Komiteye de danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 46: Üçüncü ülke vatandaşlarõna, kamu düzeni, kamu 

güvenliği ve kamu sağlõğõ gerekçeleriyle uygulanan üye ülke 
mevzuatlarõndaki hükümlerin koordinasyonu amacõyla çõkarõlacak 
direktiflere ilişkindir. 

 
! Madde 47: Serbest meslek sahibi kişilerin işe başlama ve 

çalõşmalarõnõ kolaylaştõrmak için, diploma, sertifika ve niteliklere 
ilişkin diğer resmi belgelerin karşõlõklõ olarak tanõnmasõ konusunda 
çõkarõlacak direktiflere ilişkindir. 

 
! Madde 55: 45-48�inci maddelerin hizmetlerle ilgili bölüme de 

uygulanacağõnõ öngörmektedir. Bu çerçevede, 47�nci madde, 
hizmet sunumu serbestisinden yararlanan kişiler bakõmõndan da 
uygulama alanõ bulmaktadõr. 

                                                           
15 Maddelerin içeriğine ek olarak bir şey belirtilmediği durumlarda, 251�nci maddedeki usul aynen 
uygulanmaktadõr. 
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! Madde 67(4): Vize, iltica, göç ve kişilerin serbest dolaşõmõna 

ilişkin diğer politikalar başlõğõ altõnda, geçiş döneminin sona 
ermesinden sonra alõnacak bazõ tedbirlere ilişkindir. 

 
! Madde 71(1): Ulaştõrma sektörünün özelliklerini de dikkate alarak, 

Ortak Ulaştõrma Politikasõnõn uygulanmasõ amacõyla alõnacak 
tedbirlere ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 95: İç pazarõn kurulmasõ ve işleyişi hedefine yönelik 

olarak, üye devletlerin mevzuatlarõnõn yaklaştõrõlmasõna ilişkindir. 
251�inci maddedeki  usule ek olarak, Konseyin Ekonomik ve 
Sosyal Komiteye de danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 129: İstihdam alanõnda üye devletler arasõnda işbirliğini ve 

üye devletlerin bu alandaki girişimlerini teşvik edici tedbirlere 
ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 135: Üye devletler ve üye devletler ile Komisyon arasõnda 

gümrük işbirliğini güçlendirmek amacõyla alõnacak tedbirlere 
ilişkindir. 

 
! Madde 137(2): Topluluğun, 136�ncõ maddede öngörülen sosyal 

amaçlarõ gerçekleştirmek amacõyla alacağõ, üye devletlerin belli 
alanlardaki faaliyetlerini destekleyici ve tamamlayõcõ tedbirlere 
ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 141: Kadõn ve erkek arasõnda, istihdam ve meslek 

konularõnda, fõrsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerinin 
uygulanmasõnõn sağlanmasõna ilişkindir. 251�inci maddedeki usule 
ek olarak, Konseyin Ekonomik ve Sosyal Komiteye de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 148: Avrupa Sosyal Fonuna ilişkin uygulama kararlarõnõn 

alõnmasõ hakkõndadõr. 251�inci maddedeki  usule ek olarak, 
Konseyin Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de 
danõşmasõ öngörülmüştür. 
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! Madde 149: Toplulukta eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacõna 

yönelik olarak alõnacak, mevzuat yaklaştõrmasõ dõşõndaki tedbirlere 
ilişkindir. 251�inci maddedeki  usule ek olarak, Konseyin 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 150: Topluluğun mesleki eğitim politikasõnõn 

uygulanmasõna yönelik olarak alõnacak, mevzuat yaklaştõrmasõ 
dõşõndaki tedbirlere ilişkindir. 251�inci maddedeki  usule ek olarak, 
Konseyin Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de 
danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 151: Topluluğun kültür politikasõnõn uygulanmasõna 

yönelik, mevzuat yaklaştõrmasõ dõşõndaki tedbirlere ilişkindir. 
251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin Ekonomik ve 
Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de danõşmasõ ve ayrõca 
sürecin her safhasõnda oybirliğiyle karar almasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 152: Topluluğun halk sağlõğõ alanõnda alacağõ tedbirlere 

ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 153: Tüketicinin korunmasõ alanõnda alõnacak tedbirlere 

ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin 
Ekonomik ve Sosyal Komiteye de danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 156: Ulaştõrma, telekomünikasyon ve enerji alanlarõndaki 

altyapõya yönelik trans-Avrupa ağlarõnõn kurulmasõ ve 
geliştirilmesi için alõnacak tedbirlere ilişkindir. 251�inci maddedeki 
usule ek olarak, Konseyin Ekonomik ve Sosyal Komite ile 
Bölgeler Komitesine de danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 162: Avrupa Bölgesel Kalkõnma Fonuyla ilgili uygulama 

kararlarõna ilişkindir. 251�inci maddedeki usule ek olarak, 
Konseyin Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de 
danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 166(1): Araştõrma ve teknolojik gelişme alanõnda, çok yõllõ 

bir çerçeve programõn kabulüne ilişkindir. 251�inci maddedeki 
usule ek olarak, Konseyin Ekonomik ve Sosyal Komiteye de 
danõşmasõ öngörülmüştür. 
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! Madde 172(2): 166�ncõ madde uyarõnca kabul edilen çok yõllõ 

çerçeve programõn uygulanmasõyla ilgili tedbirlere ilişkindir. 
251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin Ekonomik ve 
Sosyal Komiteye de danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 175(1): Topluluğun çevre politikasõnõ yürütmek amacõyla 

benimsenecek eylemler konusunda karar verilmesine ilişkindir. 
251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin Ekonomik ve 
Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine de danõşmasõ 
öngörülmüştür. 

 
! Madde 179: Topluluğun kalkõnma işbirliği politikasõ 

çerçevesindeki amaçlarõnõ gerçekleştirmek üzere alõnacak 
tedbirlere ilişkindir. 

 
! Madde 280: Topluluğun malî çõkarlarõnõ etkileyen dolandõrõcõlõğõn 

önlenmesi ve mücadele konusunda alõnacak tedbirlere ilişkindir. 
251�inci maddedeki usule ek olarak, Konseyin Sayõştaya da 
danõşmasõ öngörülmüştür. 

 
! Madde 285: Topluluk faaliyetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç 

duyulduğunda hazõrlanacak istatistikler konusunda alõnacak 
tedbirlere ilişkindir.  

 
 
• Onay Usulünün Öngörüldüğü Maddeler16: 
 
 
! Madde 105: Avrupa Merkez Bankasõna, kredi kurumlarõnõn ve 

diğer malî kurumlarõn ihtiyati denetimine ilişkin politikalar 
çerçevesinde verilecek özel görevlere ilişkindir. Konsey 
oybirliğiyle karar alõr. 

 
! Madde 107: Avrupa Merkez Bankalarõ Sistemi Statüsünün belli 

maddelerinde değişiklik yapõlmasõna ilişkindir. Konsey, Avrupa 
Merkez Bankasõnõn önerisi üzerine karar alacaksa nitelikli 
çoğunlukla, Komisyonun önerisi üzerine karar alacaksa 
oybirliğiyle hareket eder. 

 
                                                           
16 Maddelerde, Avrupa Parlamentosunun onayõ için aranan çoğunluk konusunda bir şey belirtilmediği 
durumlarda, Parlamento, onayõnõ, toplantõ nisabõ sağlandõktan sonra kullanõlan oylarõn salt 
çoğunluğuyla verir. 
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! Madde 161: Yapõsal Fonlarõn görevleri, öncelikli hedefleri ve 
organizasyonunun belirlenmesine ilişkindir. Konsey oybirliğiyle 
karar alõr. 

 
! Madde 190: Avrupa Parlamentosu üyelikleri için yapõlacak 

doğrudan genel seçimler konusunda, üye devletlere Konsey 
tarafõndan tavsiye edilecek uygulama kurallarõnõn belirlenmesine 
ilişkindir. Konsey oybirliğiyle karar alõr. Avrupa Parlamentosu 
onayõnõ üye tam sayõsõnõn salt çoğunluğuyla verir. 

 
! Madde 214: Komisyon başkan ve üye adaylarõnõn, bir bütün olarak 

Avrupa Parlamentosu tarafõndan onaylanmasõna ilişkindir. 
 
! Madde 300(3/2): Konseyin akdedeceği ortaklõk anlaşmalarõ ile 

özel bir kurumsal çerçeve öngören veya Topluluğa önemli malî 
yük getiren veya 251�inci maddeye göre kabul edilmiş bir Topluluk 
tasarrufunun değiştirilmesini  gerektiren diğer anlaşmalara 
ilişkindir. Konsey nitelikli çoğunlukla karar alõr. 
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