
 

 

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU 

AKÇT ilk olarak 9 Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından 

ilanedilmiştir. Projenin mimarı ise Fransız bürokrat Jean Monnet’tir.  

18 Nisan 1951’de altı devlet(Fransa, Federal Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve 

Lüksemburg tarafından imzalanıp; 23 Temmuz 1952’de yürürlüğe giren Paris Antlaşması ile 

kurulmuştur.  

AKÇT’nin organları; -Yüksek Otorite(Bugünkü komisyon), -Özel Bakanlar Konseyi(bugünkü 

AB Bakanlar Konseyi), - Ortak Asamble(bugünkü Avrupa Parlamentosu), - Adalet Divanı oü. 

4 tanedir. 

50 yıllık bir süre için oluşturulan AKÇT 23 Temmuz 2002’de sona ermiş; üstlendiği 

sorumlulukların ve elindeki varlıklarını AET’yi (AT) kuran antlaşma çerçevesinde yürütüleceği 

kabul edilmiştir. 

AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU 

Nükleer enerji sanayinin kurulması, geliştirilmesi ve bu enerjinin barışçıl amaçlarla 

kullanılması için 25 mart 1957’de Roma’da imzalanıp, 1 Ocak 1958’de yürürlüğe giren Roma 

Antlaşmasıyla kurulmuştur. AKÇT’yi kuran 6 devlet Euratom’un da AET’nin de 

kurucularıdır. 

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU 

AAET gibi Roma Anlaşmasıyla kurulmuştur. Her ne kadar AET’in öncelikli hedefi ekonomik 

bütünleşme olsa da uzun vadede esas amaç siyasi birliğe ulaşmaktır. Roma Antlaşması’nın 

önsözünde bu siyasi vizyon şu şekilde özetlenmektedir. “Avrupa halkların arasında giderek 

daha sıkı bir birliğin temellerini atmak”.  

25 Mart 1957’e Roma’da Euratom ve AET kurulurken bir de “Avrupa Topluluklarının Bazı 

Ortak Kurumlarına İlişkin Sözleşme” başlığı ile bir belge kabul edilmiştir. Bu belge ile her üç 

Avrupa Topluluğu için ortak bir Parlamento ve Adalet Divanı tesis edilmiş; Komisyon 

AKÇT’de (Yüksek Otorite) vr Konsey organları ayrı tutulmaya devam etmiştir.  

8 Nisan 1964 tarihinde imzalanıp, 1 Temmuz 1967 tarihinde yürürlüğe giren Brüksel 

Antlaşması ile de bu defa her üç topluluk için ortak Konsey ve Komisyon oluşturulmuştur. Bu 

antlaşma daha çok Füzyon(Birleşme) Antlaşması olarak adlandırılır.  

ANTLAŞMALARDA REVİZYON 

AVRUPA TEK SENEDİ 

28 Şubat 1986’da imzalanan ve 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi(ATS) 

toplulukların kurucu antlaşmalarında önemli değişiklikler meydana getiren ilk önemli atılım 

olmuştur. En önemli fonksiyonu iç pazarın tamamlanması yönündeki engellerin 1992 yılı 

sonuna kadar tamamen kaldırılması, karar verme mekanizmasındaki değişiklikler; önce oy 

birliği ile karar verilen bazı konularda nitelikli çoğunluk kuralı getirilmesi, Adalet Divanı’nın 

iş yükünü azaltacak ilk derece mahkemelerini kurulmasıdır. 

 

 



 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ANTLAŞMASI(MAASTRİCHT ANTLAŞMASI) 

7 Şubat 1992’de imzalanan ve 1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren Antlaşmanın onaylanma süreci 

birçok ülkede zorlukla gerçekleşmiştir. Bunun sebebi Antlaşmanın tepeden inmeci bir mantıkla 

hazırlanıp halka sunulması ve ulus devletin aleyhine, uluslarüstü yapının lehine algılanabilecek 

önemli hususları içermesi gösterilebilir.  

Avrupa Ekonomik Topluluğunun adı Avrupa Topluluğu(AT) olarak değiştirilmiştir. 

Avrupa Birliği siyasi ve hukuki bir varlık olarak ilk defa bu antlaşmayla kurulmuştur. 

Antlaşma ile, AB vatandaşlığı getirilmiş ve üye ülke vatandaşlığına hak kazananlar aynı 

zamanda AB vatandaşı olarak bazı haklara sahip kılınmışlar. 

Yetki ikamesi ya da Yerindenlik İlkesi(Subsidiarity) ile yerel yönetimler ön plana çıkarılmıştır. 

AMSTERDAM ANTLAŞMASI 

2 Ekim 1997’de imzalanıp, 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe girmiştir.  

Schengen Antlaşması da, Amsterdam Antlaşması ile AB müktesebatının bir parçası olmuştur. 

NİCE ANTLAŞMASI 

26 Şubat 2001’de imzalanıp, 1 Şubat 2003’te yürürlüğe giren Nice Antlaşması’nın esas amacı 

birliğin kurumsal yapısının yaklaşan en büyük genişlemeye yani Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin katılımına göre yeniden şekillendirmekti.  

Ayrıca Nice Antlaşması, oybirliği ile karar alınabilen çok sayıda politik alanında nitelikli 

çoğunluk esasına geçilmesini sağlamıştır. Buna karşılık, Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 

yaptırım gücü hakkında anlaşma sağlanamadığı için, bu şart Nice Antlaşması’na dahil 

edilememiştir. 

LİZBON ANTLAŞMASI 

14 Aralık 2007’de imzalanan ve 1 Aralık 2009’da yürürlüğe girmiştir. 

AB’yi kuran Antlaşma(Maastricht) ile AT’yi kuran Antlaşma da(Roma) değişiklikler 

yapmıştır. AT Antlaşmasının ismini Avrupa Birliği’nin işleyişine ilişkin Antlaşma şeklinde 

değiştirmiştir. 

Birlik-Topluluklar ayrımı ortadan kaldırılmış; Avrupa Birliği adı altında tek bir tüzel kişilik 

oluşturulmuştur.  

Daha önce üye ülkelerin 6 aylık dönemler halinde yürüttükleri başkanlık sistemi yerine 2,5 

yıllığına görev yapacak bir kişinin oturacağı AB Konseyi Başkanlığı(bir anlamda başbakan) 

oluşturulmuştur. Aynı şekilde Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği(bir anlamda 

dışişleri bakanı) oluşturulmuştur.  

AB’DE HUKUKUN KAYNAKLARI 

Birincil hukuk kaynakları(asli) ve ikincil hukuk kaynaklar(türeme) olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Birincil hukuk kaynakları da kendi aralarında yazılı olanlar ve yazılı olmayanlar 

şeklinde ikiye ayrılır.  



 

 

Yazılı birincil hukuk kaynakları;  

1. Kurucu antlaşmalar: Her üç topluluğu kuran antlaşmalardır. 

2. Kurucu antlaşmalarda değişiklik yapan antlaşmalar: 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Tek 

Avrupa Senedi, 1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren AB Antlaşması(Maastricht Antlaşması-AB 

Kurucu Antlaşması), 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması, 1 Şubat 2003’te 

yürürlüğe giren Nice Antlaşması, 1 Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması 

3. Katılım Antlaşmaları: 

4.Kurucu antlaşmalar ya da kurucu antlaşmalarda değişiklik yapan antlaşmalara ekli 

protokoller, bildirgeler vs. 

İkincil Hukuk kaynakları: 

Tüzük: Birliğin ve üye ülkelerin tüm organ ve kişilerini doğrudan bağlar. 

Direktif: Doğrudan uygulanabilir nitelikte değil de , çerçeve hükmünde olan belgelerdir. Bu 

nedenle hedefleri gerçekleştirme bakımından üye devletleri bağlayıcı, bu hedefleri 

gerçekleştirme yöntemleri bakımından bağlayıcı değildir.  

Karar: Bir üye devlet ya da üye devlete mensup gerçek veya tüzel kişi için alınabilen ve 

muhatapları her kim ise, sadece onlar açısından bağlayıcılığı olan hukuki tasarruflardır.  

Tavsiye: AB organları tarafından gerekli görülen her konuda yapılan beyanlardır.  

Görüş: Üçüncü kişilerin isteği üzerine, AB organlarınca yapılana açıklamalardır.  

Yürürlüğe Giriş 

Bağlayıcı nitelikteki tüzük, direktif ve kararlar birliğin Resmi Gazetesinde yayınlanır. 

Yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili belgede açıkça belirtilmemişse, yayım tarihinden itibaren 20 gün 

sonra yürürlüğe girer. 

AB’NİN ORGANLARI 

AB’nin şu an itibariyle ana organları yedi tanedir: 

- Avrupa Parlamentosu(AP) 

- AB Konseyi 

- AB Bakanlar Konseyi 

- Komisyon 

- AB Adalet Divanı(ABAD) 

- Avrupa Merkez Bankası 

- Sayıştay 

Ayrıca ilgili antlaşma maddesinde, yardımcı organlar olarak Ekonomik ve Sosyal Komite ile 

Bölgeler Komitesi sayılmıştır. Geleneksel yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının bu 

organlar arasında kesin çizgilerle ayrılmadığı görülmektedir.  



 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

İlk olarak AKÇT bünyesinde Ortak Asamble adıyla oluşturulan ve 1958 yılından itibaren Genel 

Kurul adıyla üç topluluk için de ortak hale getirilen bu organ; kendi aldığı bir kararla 1962 

yılından itibaren Avrupa Parlamentosu olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak Avrupa 

Parlamentosu isminin kurucu antlaşmalarda yer alması 1987’deki ATS ile mümkün 

olabilmiştir.  

AP Seçimleri ve Üyeleri 

1979 yılından beri AP üyeleri her beş yılda bir yapılan seçimlerle üye ülke vatandaşları 

tarafından seçilmektedir.  

AB Komisyonu, ABAD, Sayıştay gibi diğer AB organlarında üye olanlar ve aynı şekilde ulusal 

hükümetlerde görev yapanlar AP üyesi olamazlar. Ulusal parlamento üyeliği ise, AP üyeliğine 

engel değildir.  

AP’nin üye sayısı, zaman içinde üye devlet sayısına ve ihtiyaca göre artmıştır. 2009 Lizbon 

Antlaşması ile bu sayı 750+1 başkan olarak tespit edilmiştir. 2014’teki Parlamento seçimleri 

bu düzenlemeye göre yapılacaktır. Ancak 2009 Haziran’ında yapılan seçimler sırasında Lizbon 

Antlaşması yürürlüğe girmediği için eski sisteme göre seçim yapılmış ve 736 parlamenter 

seçilmiştir. Ancak AB Konseyi aldığı bir geçici düzenleme kararı ile, 2014’e kadar bazı ülkelere 

ek kontenjan olarak toplam 18 parlamenter daha vermiştir. Yani AP’nin şu anda 754 üyesi 

vardır. Bu üyeler ülkelerin nüfuslarına göre dağıtılmaktadır. Lizbon düzenlemelerinden sonra 

devletler en az 6en fazla 96 üye gönderebilmektedir.  

Üyeler, AP’de bizzat kendileri oy kullanmakta, bu hakkı devredememektedirler. Üyelikleri 

görev süresinin sona ermesi dışında, ölüm ve istifa ile de son bulabilmektedir. Görevi ölüm ve 

istifa ile boşalan parlamenterin yerine, kalan süre için görev yapacak yedek üye ilgili ülke 

tarafından atanır.  

 

AP’de Gruplar 

AP’ye seçilen üyeler, ülkelere göre değil de siyasi görüşlerine göre oluşan gruplar halinde 

oturur ve görev yaparlar. Bir siyasi grubun kurulabilmesi için üye ülke sayısının en az dörtte 

biri kadar farklı ülkeden ve en az 25 parlamenterin bir araya gelmeleri gerekir. Şayet zaman 

içinde bu sayısal eşkilerin altına düşülürse, grup ortadan kalkar. Her siyasi grubun bir 

sekreterliği ve bütçeden aldığı yardımlar vardır. AP’de hâlihazırda şu sekiz siyası grup 

oluşmuştur.  

- Avrupa Halk Partisi Grubu(Hıristiyan Demokratlar) 256 üye 

- Avrupa Parlamentosunda Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı: 186 üye 

- Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı: 84 

- Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı: 55 

- Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri: 54 

- Avrupa Birleşik Solu/Kuzeyli Yeşil Sol: 35 



 

 

- Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu: 30 

- Bağımsız Üyeler: 27 

 

AP’nin Yapısı ve Toplantıları 

AP’de Başkanlık Divanı, Genişletilmiş Divan, Komisyonlar ve Genel Sekreterlik vardır.  

Başkanlık Divanı 1 Başkan, 14 başkan yardımcısı ve 5 idare amirinden oluşur. Genişletilmiş 

Divana ise bunlara ek olarak siyasi grup temsilcileri de katılırlar. Siyasi grupların mali ve idari 

sorunları burada ele alınır. 23 Halihazırda sürekli komisyon vardır. Genel Sekreterlikte AP’nin 

sekreterya işlerine bakar. 

Mart ayının ikinci Salı günün AP’nin yasama yılının başlangıcıdır. Toplantı yerleri Brüksel, 

Lüksemburg ve Strazburg arasında dağılmış durumdadır. Komisyon toplantıları ve siyasi grup 

toplantıları genellikle Brüksel ve Lüksemburg’ta; genel kurul toplantıları ise Strazburg’ta 

yapılmaktadır. Bu üç yer zaten 1992 yılında resmen Birlik kurumlarının çalışma merkezleri 

olarak kabul edilmişlerdir.  

 

AP’nin Görevleri 

- Yasamaya ilişkin yetkileri 

a. İstişari yetkiler, b. İşbirliği Prosedürü çerçevesindeki yetkiler, c. Ortak karar Prosedürü, d. 

Uygun görüş belirtme yetkisi 

- Kontrol yetkileri 

a. Komisyon üzerindeki kontrol yetkileri, b. Soruşturma yetkileri, c. Vatandaşların şikayetlerini 

değerlendirme, d. Ombudsman atama. 

- Bütçeye ilişkin yetkileri 

AB konseyi tarafından hazırlanan bütçe AP tarafından kabul edilmezse bütün bütçe hazırlama 

süreci yeniden başlar. Ayrıca bütçe harcamalarını kontrol ve ibra yetkisi de vardır. 

- ABAD’a başvurma yetkisi 

Diğer AB organlarının görevleri ile ilgili bir konuda atmaları gereken adımı atmamaları yani 

hareketsiz kalmaları durumunda AP, bu kurum aleyhine ABAD’da hareketsizlik davası 

açabilir. Şayet hukuka aykırı işlem yaparsa bir başka kurum, bu durumda da ihlal davası 

açabilir.  

AB KONSEYİ 

Üye ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının Zirve adı da verilen gayrı resmi toplantıları 

düzensiz de olsa 1961 yılında başlamıştır. 1974 yılında Paris’te gerçekleştirilen zirvenin 

ardından yılda üç kez toplanması kararlaştırılarak yarı resmiyet kazanmıştır. Antlaşmalara 

girmesi ATS ile olsa da, orada da görevlerinin neler olduğu sayılmamıştır. En nihayetinde 

Lizbon Antlaşması ile AB’nin asli organları arasında sayılmıştır.  



 

 

AB Konseyi, üye devletlerin en yetkili şahıslarını bir araya getirmek suretiyle önemli konularda 

süratle karar alınmasını sağlamak, bütünleşme sürecindeki tıkanıklıkları aşmak ve Birliğin 

genel hedefleriyle, genel politik yönelimlerini belirlemek gibi amaçları taşır. 

Devlet veya hükümet başkanları ile birlikte Komisyon başkanı da konseyin üyesidir. AB 

konseyi prensip olarak konsensüs(uzlaşma) ile karar almaktadır. Antlaşmalarda belirtilen 

durumlarda basit veya nitelikli oyçokluğu veya oybirliği ile de karar verebilir. 

AB BAKANLAR KONSEYİ 

AB Bakanlar Konseyi öncelikle yasama ve kısmen de yürütme organı olarak önemli bir yere 

sahiptir. AB Bakanlar Konseyi; her ülkeden, ülkesini bağlayıcı imza atmaya yetkili bakan 

düzeyinde bir temsilcinin katılmasıyla oluşur. Kimlerin bakan olabileceği her ülkede farklı 

kurala bağlıdır ve bu sayede yeri geldiğinde bölgesel yönetimlerden de Bakanlar Konseyi’ne 

temsilci gönderilebilir.  

Aslında üye ülkelerin katıldığı tek bir Bakanlar Konseyi yoktur. Farklı tertiplerde ve hatta kimi 

zaman aynı anda farklı salonlarda toplanan çeşitli Bakanlar Konseyi oluşumları vardır.  

- Genel İşler ve Dış İşler Konseyi, 

- Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, 

- Adalet ve İçişleri Konseyi, 

- Tarım ve Balıkçılık Konseyi, 

- İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketiciler Konseyi, 

- Rekabet Gücü Konseyi, 

- Taşımacılık, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi, 

- Çevre Konseyi, 

- Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi 

AB Bakanlar konseyi başkanlığı, üye ülkeler tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştirilir. AB 

Bakanlar Konseyi’ne sekretarya işlerinde yardımcı olacak(çeviri işleri, organizasyon, arşiv vs.) 

bir Genel Sekreterlik vardır.  

Bunun yanında ve daha da önemli olarak, Bakanlar Konseyi’nin gündemini belirleyecek ve 

çalışmalarını hazırlayacak yardımcı bir organ daha vardır: Daimi Temsilciler Komitesi(DTK). 

Üye ülkelerin AB nezdindeki büyükelçilerinin veya yardımcılarının katılmasıyla oluşur. 

Büyükelçilerin katıldığı DTK önemli kurumsal ve siyasal sorunlarla ilgilenir. Yardımcıların 

katıldığı DTK ise teknik sorunlarla ilgilenir.  

AB Bakanlar Konseyi’nin Nisan, Haziran ve Ekim aylarındaki toplantıları Lüksemburg’da, 

diğerleri ise Brüksel’de yapılır. Farklı konsey tertipleri kendi gündemlerine göre farklı 

aralıklarda toplanırlar. AB Bakanlar Konseyi üyeleri sadece AB adına değil, temsil ettikleri 

ülkelerin çıkarları adına da hareket ederler. AB Bakanlar Konseyi’nin bütçenin yapılmasına 

ilişkin atamalara ilişkin, diğer organları kontrol etmeye ilişkin görev ve yetkileri bulunmaktadır. 

Ancak en önemli iki yetkisi uluslararası antlaşmalara ilişkin olanlar ve özellikle de yasaya 

ilişkin olanlardır.  



 

 

Uluslararası Antlaşmaları Akdetme Yetkisi: 

Kurucu antlaşmalarla belirlenen alanlar ve konular çerçevesinde AB’nin uluslararası antlaşma 

yapma yetkisi vardır ve bu yetkiyi esas olarak elinde bulunduran organ AB Bakanlar 

Konseyi’dir. Uygulamada Bakanlar Konseyi, özellikle antlaşma müzakerelerinin yürütülmesi 

sırasında yetkisini Komisyon’a devretmektedir. Kurucu antlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, 

uluslararası antlaşmalar hususunda ağırlıklı çoğunlukla oylama yapılmaktadır.  

Yasama Yetkisi:  

AB Bakanlar Konseyi en baştan beri Birliğin temel yasama organı idi. Zamanla AP’nin bu 

alandaki konumu güçlenince Birliğin olağan yasama faaliyetlerinde bu iki kurum ortak yasa 

yapıcı rolünü üstlenmişlerdir. AB’de türeme normları yani bağlayıcı nitelikteki tüzük, karar 

veya yönergeleri ihdas etme prosedürü kısaca “üç görüşme bir komite” şeklinde tanımlanabilir.  

AB Bakanlar Konseyi’nde Oylama Yöntemleri 

Hangi konuda hangi yöntemle karar alınacağı kurucu antlaşmalarla belirtilmiştir. Şayet açık bir 

düzenleme yapılmamışsa, nitelikli çoğunlukla kararlar alınır.  

Basit Çoğunluk: Konseydeki üye tamsayısının yarıdan bir fazlası ile karar alınmasıdır. Yetki 

devredilebilir, ancak bir devlet birden fazla devletin yerine vekil olamaz. 

Oybirliği: Dış politika, güvenlik, genişleme, ortak ticaret politikası gibi alanlarda uygulanır. Bir 

üye çekimser kalırsa, bu reddetme anlamına gelmemektedir ve oy birliğine engel değildir.  

Nitelikli Çoğunlukla Karar Alma: Antlaşmalarda aksi belirtilmemişse geçerli olan yöntem 

olduğunu söylemiştik. Zaman içinde oybirliği alanlarının azalıp, nitelikli çoğunluğa dönüştüğü 

görülmektedir.  

Lüksemburg Uzlaşması: AB Bakanlar Konseyi’nin uzlaşma ile karar alabileceğine dair, kurucu 

antlaşmalarda her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 1965-66 yıllarında Fransa ile 

diğer AET üyeleri arasında ortaya çıkan sorunlar Lüksemburg Uzlaşması adı verilen fiili bir 

yöntemin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. AET kurucu antlaşması uyarınca, ortak pazara 

geçiş aşamasının ikinci periyodunun sonuna kadar yani 1966’ya kadar Bakanlar Konseyi’nde 

oybirliği esası geçerli olacak, bu tarihten itibaren ise bazı konularda oyçokluğu yöntemine 

geçilecekti. Ancak oyçokluğuna geçilmesini istemeyen Fransa Temmuz 1965’ten itibaren 

yaklaşık yedi ay Bakanlar Konseyi’nde (o zamanki adı Avrupa Toplulukları Konseyi) 

sandalyesini boş bırakmıştır. Sonunda, üye devletlerin dış işleri bakanları tarafından 30 Ocak 

1966 tarihinde imzalanan ve Lüksemburg Uzlaşması adı verilen belge ile soruna çözüm 

bulunmuştur.  

Bulunan çözüme göre; oyçokluğu ile karar alınması gereken bir konuda bir veya birkaç devletin 

hayati çıkarları söz konusu olacaksa, kararın bütün üyelerin uzlaşması ile alınması gerekecektir. 

Hukuksal açıdan bağlayıcılığı olmasa bile örtülü bir veto hakkını üyelere tanıyan bu yöntem 

sonraki dönemlerde sıkça kullanılmasa da zaman zaman sorunlara yol açmıştır. Nitelikli 

çoğunluğun yaygınlaştırılmasıyla da bu yönteme rağbet daha da azalmıştır. 

AB KOMİSYONU 

AB’nin temel yürütme organı niteliğindedir. Komiser(Commissioner) adı verilen üyeleri, 

mensubu bulundukları ülkeleri değil Birliğin çıkarlarını temsil ederler. Nice Antlaşması’na 



 

 

kadar 20 üyesi vardı ve büyük devletler ikişer üye gönderirlerdi. Nice Antlaşması hükümleri 

gereğince, 2004 genişlemesinde üye sayısı 25’e; 2007 genişlemesinde de üye sayısı 27’e 

çıkmıştır. Lizbon Antlaşması ile getirilen düzenlemeler gereğince Ekim 2014’e kadar her 

ülkeden bir üye bulunmasına devam edilecek ancak o tarihten sonra üye devlet sayısının üçte 

ikisi oranında üyeye sahip olacaktır. Bu üçte iki üye de, coğrafi dağılım ve nüfus gibi kriterlerle 

ülkeler arasında rotasyonla belirlenecektir. Komisyon üyelerinin görev süreleri beş yıldır, 

yeniden atanabilirler. 

Üyelerin Belirlenmesi 

AB Konseyi tarafından nitelikli çoğunlukla bir Komisyon başkanı belirlenir ve bu başkan, AP 

tarafından da üyelerin çoğunluğu ile seçilir. Şayet AP söz konusu kişiyi seçmezse, AB Konseyi 

bir ay içinde yeni aday belirler.  

İkinci adımda; AB Bakanlar Konseyi ve belirlenen başkan beraberce hareket ederek, üye 

ülkelerin önerilerini de dikkate alarak diğer Komisyon üyelerinin listesini hazırlar. Komisyon 

Başkanı ve bütün üye listesi tekrar AP’nin onayına sunulur. Bu onay alındıktan sonra ise AB 

Konseyi’nin (devlet veya hükümet başkanları) nitelikli çoğunlukla alacağı kararla atanır.  

Üyeler, kendi ülkelerini değil AB çıkarlarını düşünürler. Bu nedenle hiçbir kurum ya da kişiden 

talimat alamazlar. Görevleri sırasında ve hatta bazı durumlarda görevleri sona erdikten sonra 

bile görevleri ile bağdaşmayan kimi görev ve menfaatleri kabul edemezler.  

Komisyon’un Görev ve Yetkileri 

Bir yürütme organı olarak Komisyon’un en birincil görevi kurucu antlaşmaların uygulanmasını 

gözetmek ve bu çerçevede bütçenin ve programların uygulanmasını yönetmektir. Komisyon, 

AB hukuk düzeninin ve kurucu antlaşmaların bekçisidir.  

Diğer önemli bir görevi ise yasa teklifi hazırlamaktır. Ayrıca Komisyon tamamlayıcı 

nitelikte(örneğin uygulama tüzükleri çıkarma) yasama işlemlerinde bizzat bulunabilir. 

Komisyon, AB hukukunun ve politikalarının yürütülmesi hususunda üye ülkelerin 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için onlara tavsiye ve uyarılarda bulunabilir. Gerektiğinde 

onlar hakkında ABAD’a ihlal davası da açabilir.  

Komisyon’un Yapısı 

Bir başkan ve yedi başkan yardımcısı vardır. Yardımcılardan biri AB’nin dış işleri ve güvenlik 

politikasından sorumlu yüksek temsilcisidir. Ayrıca diğer politika alanlarının sorumluluğu da, 

üyeler arasında paylaştırılmıştır.  

Bunun dışında ve esasen Komisyon’un çalışmaları, her biri bir konuda uzmanlaşan ve ilgili 

üyeye bağlı genel müdürlükler çerçevesinde olmaktadır. Halen 23 genel müdürlük 

bulunmaktadır. Komisyon’un çalışma merkezleri Brüksel ve Lüksemburg’tur.  

Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Lizbon Antlaşması ile getirilen düzenleme sonucunda Komisyon başkan yardımcılarından bir 

tanesi AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi konumuna getirilmiştir. 

Komisyon Başkanı’nın da onayı ile AB Konseyi tarafından nitelikli çoğunlukla atanan Yüksek 

Temsilci beş yıl süreyle görev yapar. Yüksek Temsilci, aynı zamanda AB Bakanlar 



 

 

Konseyi’nde Dış İlişkiler Konseyi’ne de başkanlık etmektedir. Ayrıca AB’nin üçüncü 

ülkelerdeki ve uluslararası örgütlerdeki temsilcilikleri, Yüksek Temsilciye bağlanmıştır.  

SAYIŞTAY 

1975 yılında kurulmuştur. Maastricht Antlaşması ile birlikte, AB’nin ana organları arasına 

katılan Sayıştan’ın merkezi Lüksemburg’dadır. AB’nin ana hesaplarının denetimini sağlamakta 

ve her üye devletin bir vatandaşından oluşmaktadır.  

Altı yıl süreyle görev yapan üyeler, AB’nin genel çıkarları için çalışırlar. Sayıştay üyeleri kendi 

aralarından üç yıl süreyle bir başkan seçerler. Sayıştay üyeleri görevlerini yerine getirirken 

hiçbir kurum ya da kuruluştan emir ve talimat alamazlar; ücretli veya ücretsiz hiçbir işte 

çalışamazlar. Sayıştay, AB’nin bütün gelir ve gider hesaplarını incelemekte; ayrıca AB 

tarafından tesis edilen her türlü kuruluşun gelir ve gider hesaplarını da denetleyebilmektedir. 

Sayıştay, her mali yılın kapanmasından sonra bir rapor hazırlar ve diğer AB organlarına iletir. 

AVRUPA MERKEZ BANKASI 

Lizbon Antlaşması ile birlikte ana organ statüsüne getirilen Avrupa Merkez Bankası’nın 

(AMB) merkezi Frankfurt’tadır. AMB ve üye ülke merkez bankalarının bir araya gelmesi ile 

de Avrupa Merkez Bankaları Sistemi(AMBS) oluşur. AMBS’nin temel amacı fiyat istikrarının 

sağlamkatır. AMB, euronun piyasaya çıkmasına izin vermede tek yetkilidir, görevinde 

bağımsızdır.  

AMB’nin kurumsal yapısı Guvernörler Konseyi, Yönetim Kurluu ve diğer destek birimlerinden 

oluşur. Guvernörler Konseyi; Yönetim kurulu ile birlikte üye ülke merkez bankaları 

yöneticilerinden oluşur. Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dört üyeden oluşan Yönetim 

Kurulu ise AB Bakanlar Konseyi tarafından, üye ülke vatandaşları arasından sekiz yıl için 

seçilir. Süre yenilenmez. 

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI 

Avrupa Birliği Adalet Divanı(ABAD) içerisinde üç ayrı mahkeme vardır. ABAD, Avrupa 

Birliği İlk Derece Mahkemesi(ABİDM) ve Avrupa Birliği Kamu Hizmeti 

Mahkemesi(ABKHM). Daha en baştan beri Avrupa Toplulukları Adalet Divanı adı altında 

oluşturulan ve Topluluklar hukuk düzenini korumayı amaçlayan yapının iş yükü zamanla 

artınca, onun iş yükünü azaltmak amacıyla belirli nitelikteki davalara bakacak olan ABİDM 

1988 yılında; ABKHM ise 2004 yılında kurulmuştur.  

ABAD mahkemeleri kurucu antlaşmalarla ve diğer ilgili mevzuatla belirtilen alanlarda 

kendilerine tanınan yargı yetkilerinin kullanırlar. Bu üç mahkemeyi sırasıyla ele alacak olursak:  

ABAD 

ABAD’ın yargıç sayısı üye devletlerle orantılıdır. An itibariyle 27 yargıçtan oluşmaktadır. 

Görev süreleri altı yıldır. Yargıç sayısının fazla olması iş yükünün hafiflemesi ve davaların hızlı 

görülmesi açısından faydalı olsa bile; yargıçların farklı hukuk kültürlerinden olmaları ve farklı 

dillerde olmaları aksi etki yapabilmektedir.  

Yargıçların hükümetlerin ortak uyuşumu yolu ile atanmaları iki yönden mahsurludur: 

Birincisi, ortak uyuşum ülkelerin veto yetkisine sahip olmaları anlamına gelmektedir.  



 

 

İkincisi ise atamaların hükümetler tarafından yapılması siyasi unsurların belirleyici rol 

oynamasına sebep olabilir. Başkanın görev süresi üç yıldır.  

ABAD yargıçları her üç yılda bir kısmı yenilenir. Bir yargıcın görev süresi yenilenebilir. Görev 

süreleri bitmeden bir şekilde görevden ayrılan yargıçların yerine, kalan süre için yeni atama 

yapılır.  

Yargıçların Ayrıcalık ve Bağışıklıkları:  

Yargıçların yargı dokunulmazlıkları vardır. Görev süresi sona erdikten sonra da bu geçerlidir. 

Genel Kurul olarak toplanan ABAD, bir yargıcın dokunulmazlığını kaldırabilir. 

Yargıçların Dürüst Kalma Yükümlülüğü: 

Yargıçlar hiçbir siyasi ve idari görevi icra edememektedir. Görevleri sırasında veya sona 

erdikten sonra, görevlerinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve belli işlerin ve 

ayrıcalıkların kabulünde dürüst davranmayı kabul ederler.  

Yargıçların Davalarda Yer Almama Halleri: 

Daha önce dava taraflarından birinin danışmanı, avukatı vs. olmuş veya soruşturma komisyonu 

sıfatıyla hakkında karar tesis etmiş ise, bir mahkeme üyesi o davaya bakamamaktadır. Bu 

durumu kendisi belirtip çekilebildiği gibi, ilgili tarafın itirazı üzerine ABAD başkanı da 

kararlaştırabilir.  

Davanın taraflarından biri, bir yargıcın uyrukluğunu bahane ederek veya mahkeme heyetinde 

kendi uyrukluğundan birinin olmadığını ileri sürerek itirazda bulunamaz. 

Yargıçların Görevlerinin Sona Ermesi: 

Sürelerinin dolması ve ölüm dışında, istifa eden bir yargıç bu yöndeki mektubunu AB Bakanlar 

Konseyi’ne iletilmek üzere ABAD Başkanı’na verirse, halefi göreve başlayınca görevden 

ayrılır.  

Savcılar: 

ABAD’da sekiz tane savcı statüsünde görev yapan kişi bulunmaktadır. Savcılar açılan davalar 

ile ilgili iddianame hazırlar ve bunu açık celsede, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde 

sunarlar. Görev süreleri altı yıldır, yeniden seçilebilirler. Aralarından bir tanesi, bir yıllığına 

birinci savcı olarak atanır. Her üç yılda bir kısmen yenileme yapılır.  

ABAD Bileşimleri:  

ABAD’da dava oturumları üç şekilde gerçekleştirilir: Genel Kurul, Büyük Daire ve Daire. 

Genel Kurul, bütün üyelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Antlaşmalarda belirtilen bazı önemli 

davalara bakmakla yükümlüdür. Örneğin Komisyon üyelerinin görevden alınması veya 

emeklilik haklarının kısıtlanması; Sayıştay üyelerinin görevden alınması gibi en az 15 yargıç 

hazır bulunursa kararları geçerlidir.  

Büyük Daire 13 yargıçtan oluşmaktadır. Dava taraflarından biri bir üye devlet ya da AB organı 

ise, davaya Büyük Daire bakar. En az dokuz yargıcın hazır bulunması halinde kararları 

geçerlidir.  



 

 

Daireler ise 3 ya da beş yargıçtan oluşur. En az üç yargıç varsa kararlar geçerlidir. Genelde 

gerçek veya tüzel kişiler arasındaki davalara bakarlar.  

Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi(ABİDM) 

ABAD’a bağlı olarak ve onun işini kolaylaştırmak amacıyla 1988’de kurulmuş olan ABİDM 

kararları için ABAD temyiz yeridir. ABİDM ‘nin kurulması ile dava sürelerinin kısalması 

amaçlanırken, ABAD’ın temyiz yeri olması nedeniyle sürelerin daha da uzaması ihtimali ortaya 

çıkmıştır.  

ABİDM yargıçlarının sayısı, seçilme kriterleri, görev süreleri, ayrıcalık ve bağışıklıkları, dürüst 

kalma yükümlülükleri, davada yer almama halleri ve davadan reddedilmeleri koşulları ABAD 

yargıçları ile aynıdır.  

ABİDM’nde savcılık mekanizması yoktur. Bununla birlikte ABİDM başkanı önemli gördüğü 

davalarda bir yargıçtan savcı görevini yapmasını isteyebilir. 

ABİDM toplantıları da Genel Kurul, Büyük Daire, Daireler şeklinde toplanmakta olup toplantı 

ve karar yeter sayıları ABAD ile aynıdır. Ancak ABİDM’nde bazı davalara tek yargıçlı olarak 

bakılabilmektedir. Tek yargıçla bir davaya bakılabilmesi için davanın önemine ve ayrıca davaya 

ilişkin hukuki sorunların ve özel şartların güçlük oluşturmamasına bakılır.  

Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Mahkemesi(ABKHM) 

AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın ilgili maddeleri gereğince, AB Bakanlar Konseyi ve AP 

olağan yasama usulüne uygun olarak spesifik konularda açılan kimi kategorilerdeki davalara 

ilk derece bakmakla yükümlü olan, ABİDM’ne bağlı ihtisas mahkemeleri kurulabilmektedir. 

Bu çerçevede, AB ile çalışanları arasındaki davaralar bakmakla yükümlü ve idare mahkemesi 

hükmünde olacak ABKHM 2004 yılında kurulmuştur.  

ABKHM yedi yargıçtan oluşmaktadır. Bu yargıçlar, altı yıllık süreyle atanmaktadır. Seçilmeleri 

ise ABAD’ın ve ABİDM’in emekli yargıçlarından oluşan yedi kişilik bir komite tarafından 

gerçekleştirilmektedir. ABKHM kendi aralarından üç yıl süreyle görev yapacak bir başkan 

seçerler. ABKHM davalara prensip olarak üç yargıçlı daire şeklinde bakmaktadır. Ayrıca yedi, 

beş ve bir yargıçla baktığı davalar da vardır. ABKHM genelde dosya üzerinden karar verir. 

Kararların temyiz yeri ABİDM’dir.  

AB Mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı:  

Uyuşmazlık iki şekilde ortaya çıkabilir. Olumlu yetki uyuşmazlığı ve olumsuz yetki 

uyuyşmazlığı. 

Olumlu yetki uyuşmazlığı: aynı konuyu içeren, aynı işlemin geçerliliğini söz konusu eden veya 

benzer yorum meselesinin içeren davalar ABAD ve ABİDM nezdinde açıldığında; ABİDM, 

dava taraflarını dinledikten sonra ABAD ilgili dava hakkında karar verene kadar yargılamayı 

durdurabilmektedir.  

Olumsuz yetki uyuşmazlığı: ABİDM önünde açılan bir davada, Mahkeme kendini yetkisiz 

kabul edip davayı ABAD’a gönderdiğinde; şayet ABAD’da esas yetkili mahkemenin ABİDM 

olduğunu ileri sürerse bu karar kesindir. Davaya ABİDM bakar.  

Yargılama Aşamaları 



 

 

Yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. Yazılı aşama ilgili ve dava süjesinin, dava dilekçesinin 

vermesiyle olur. Üye devletler ve AB organları, bir vekil tarafından temsil edilirler. Davalı, 

kendisine yapılan tebligattan sonra bir ay içinde savunmasını hazırlayıp vermek zorundadır. Bu 

bir aylık süre, ilgili yargı organının başkanı tarafından uzatılabilmektedir.  

Davalının savunmasından sonra; davacı kendi dava dilekçesini bir cevapla(replik) 

tamamlayabilmekte, davalıda bunun üzerine tekrar ek bir savunma(düplik) verebilmektedir. Bu 

replik ve düpliklere daha sonradan da kanıt eklenebilir.  

Sözlü aşama; raportör yargıç tarafından raporun okunmasını, vekillerin danışmanların, 

avukatların ve savcının dinlenmesini, varsa bilirkişilerin dinlenmesinin içerir.  

Soruşturma Önlemleri 

Dava sürecini kolaylaştırmak ve etkin kılmak için alınan tedbirlerdir. Tanıkların dinlenmesi, 

bilirkişi incelemesi yapılması ve keşif yapılması hususlarını içerir. Usulüne uygun olarak davet 

edilen tanıklar duruşmalara gelmekte yükümlüdür. Gelmeyecek olurlarsa, 5000 Euro’ya kadar 

para cezası verilebilir ve kendileri için yapılan masrafları da ödemeleri istenir. 

Tanık ve bilirkişiler için yapılan masraflar kendilerine geri ödenir. Hatta bu konuda önceden 

avans dahi talep edebilirler.  

Yürütmenin Durdurulması 

AB yargı organları yürütmenin durdurulması ve geçici önlemler alınması hususunda da 

yetkilere sahiptir. Yürütmenin durdurulması için mahkemeye talep olması gerekir. Yürütmenin 

durdurulması kararı gerekçeli olmak zorundadır. Şu şartlar oluşursa yürütmenin durdurulması 

kararı verilebilir:  

- Yapılan tasarrufun hukuka aykırılığı hususunda ciddi şüphelerin olması, 

- Bu tasarrufun uygulanması halinde, talepte bulunan tarafın çok ağır veya giderilemeyecek 

zarara uğrayacak olması, 

- Söz konusu tasarrufun uygulanması ile ortaya çıkacak sonuçların, tasarrufun iptalinden sonra 

giderilmesinin mümkün olmaması 

Kararların Geçerlilik Tarihi 

Kural olarak kararlar, verildiği günden itibaren geçerlilik kazanırlar. Bir kararda yazım 

yanlışlıkları veya hesap hataları varsa, ilgili mahkeme re’sen ya da bir tarafın isteği üzerine 

yayımdan sonra 2 hafta içinde kararı düzeltebilmektedir.  

AB YARGISINDA AÇILABİLECEK DAVALAR 

AB yargısında açılabilecek dava türlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Personel davaları, 

- İptal davaları, 

- İhlal davaları,  

- Hareketsizlik davaları, 



 

 

- Tam yargı(akit dışı sorumluluk) davaları, 

- Yetki sözleşmesine bağlı olarak açılan davalar, 

- Ön karar 

AVRUPA YATIRIM BANKASI 

Yardımcı organlar arasında sayılmasa bile, önemli ve 1958 Roma Antlaşması ile kurulan eski 

bir kurum olan Avrupa Yatırım Bankası(AYB); kendi öz kaynaklarına ve piyasalardan temin 

ettiği kredilere dayanarak AB içindeki yatırımları finanse eder. Bu yatırım finansmanının amacı 

Birliğin geri kalmış bölgelerini kalkındırmaktır.  

AYB’nin iki ana organı Bakanlar Kurulu ve Direktörler Kurulu’dur. Bakanlar Kurulu her üye 

ülkenin bir bakanından(genellikle maliye bakanı) oluşur. Direktörler Kurulu ise ülkelere göre 

dağılımı farklı olan 28 üyeden oluşur. Komisyon’unda bir temsilcisi vardır.  

AB’DEKİ DİĞER KURUMLAR 

AB’de çeşitli politikaların sürdürülmesi amacıyla kurulan çok çeşitli yapılanmalar ve ayrıca 

program ve fonlar bulunmaktadır. Bunların önemli olan bazılarından bahsetmemiz yararlı 

olacaktır. Önce ortak güvenlik ve savunma politikası alanında, daha sonra ortak adli ve polisiye 

işbirliği alanında oluşturulan spesifik yapılardan söz ettikten sonra; ekonomik, sosyal ve 

kültürel politikalar çerçevesindeki bazı program ve fonları ele alalım. 

Avrupa Savunma Ajansı 

Avrupa Savunma Ajansı 2004 yılında kurulmuştur. Danimarka hariç bütün AB üyeleri ve ayrıca 

Norveç(oy kullanma hakkı olmadan), ajansın üyesidirler. AB’nin savunma kapasitesinin 

artırılması ve teknolojik açıdan ilerletilmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Merkezi 

Brüksel’dedir. 

Avrupa Uydu Merkezi 

Daha önce Batı Avrupa Birliği bünyesinde bulunan merkez, 2002 yılından beri AB Uydu 

Merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Merkezi İspanya’dadır ve uydu yoluyla veri ve bilgi 

toplama faaliyetini yürütür.  

Avrupa Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü 

Bu enstitü de daha önce Batı Avrupa Birliği bünyesinde idi ve 2002 yılından beri AB çatısı 

altında faaliyettedir. Güvenlik ve savunma konularında araştırmalar yaparak, ortak politikaların 

oluşturulması için analizler ve tavsiyeler oluşturur. Merkezi Paris’tedir.  

Eurojust ve Europol 

Merkezi La Haye’de bulunan Eurojust 2002 yılında kurulmuştur. Sınır ötesi ve organize suçlar 

başta olmak üzere, ortak tabanlı takibat gerektiren suçların soruşturma ve kovuşturmasında, 

ulusal adli makamlar arasında işbirliği yapılmasını amaçlar. Aynı çerçevede, farklı ülkelerin 

ulusal yargı mercileri arasında yetki uyuşmazlığı sorunlarını çözmeye çalışır. 

Maastricht Antlaşması ile kurulan ve fakat tam olarak faaliyete geçmesi 1999 yılında 

gerçekleşen Europol’ün(Avrupa Polis Teşkilatı) merkezi de La Haye’dedir. Suçların önlenmesi, 



 

 

takibi ve suçluların yakalanması hususlarında ulusal polis teşkilatları ve benzeri kolluk güçleri 

arasında işbirliğini amaçlar.  

Avrupa Sosyal Fonu 

1958 Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Sosyal Fonu(ASF) Birliğin istihdam politikalarını 

gerçekleştirmede kullandığı en önemli araçtır. Yapısal fonlara ayrılan kaynakların önemli bir 

bölümü ASF’ye gider. 

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 

Birlik içinde geri kalmış bölgelerin kalkınması ve eski sanayi bölgelerinin yapısal 

dönüşümlerinin sağlanması amaçlarıyla 1975 yılında oluşturulmuştur. 

Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu 

Ortak tarım politikasının temel aracı olarak 1962 yılında oluşturulan Avrupa Tarımsal 

Yönlendirme ve Garanti Fonu adından da anlaşılacağı gibi iki bölümden oluşmaktadır. 2007 

yılında bu fon sona erdirilerek yerine her iki bölümü için ayrı fonlar tesis edilmiştir. Avrupa 

Tarımsal Garanti Fonu ve Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal Fonu. 

Uyum Fonu 

1993 yılında kurulan Uyum Fonu aracılığı ile özellikle çevre ve ulaşım konularındaki büyük 

altyapı yatırımları desteklenmekte, bu sayede az gelişmiş bölgelerin kalkınmaları 

amaçlanmaktadır.  

 

 

 


