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I- ANTLAŞMA METNİ  
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FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL 
BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA 
CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG BÜYÜK 
DÜŞESİ, MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ, 

 Dünya barõşõnõn, ancak kendisini tehdit eden tehlikelerle orantõlõ yaratõcõ 
çabalarla muhafaza edilebileceğini GÖZ ÖNÜNE ALARAK, 

 Organize ve dinamik bir Avrupa'nõn medeniyete yapacağõ katkõnõn, 
barõşçõl ilişkilerin korunmasõ için zorunlu olduğuna İNANARAK, 

 Avrupa'nõn ancak, fiili bir dayanõşma meydana getirecek somut icraat ve 
ekonomik kalkõnmaya yönelik ortak temellerin oluşturulmasõ ile 
kurulabileceğinin BİLİNCİNDE OLARAK, 

 Temel üretimlerini artõrmak suretiyle yaşam standardõnõ yükseltmeye ve 
barõşçõl çabalarõ daha ileri götürmeye İSTEKLİ OLARAK, 

 Çok eskiden beri süregelen husumetin yerine, temel menfaatlerini 
birleştirmeye; ekonomik bir topluluk kurarak, kanlõ çatõşmalarla uzun süredir 
bölünmüş halklar arasõnda daha geniş ve köklü bir topluluğun temellerini 
oluşturmaya ve bundan böyle ortak bir kaderi yönlendirecek kurumlarõn 
temellerini atmaya KARARLI OLARAK, 

 Bir Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurmaya karar vermişler ve bu 
amaçla,  



Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler           cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET) 

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

4 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI: 

 Şansölye ve Dõşişleri Bakanõ Dr. Konrad ADENAUER'u, 

 

ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ: 

 Dõşişleri Bakanõ Bay Paul VAN ZEELAND'õ 

 Dõş Ticaret Bakanõ Bay Joseph MEURICE'i, 
 

FRANSA CUMHURBAŞKANI: 

 Dõşişleri Bakanõ Bay Robert SCHUMAN'õ, 
 

İTALYA CUMHURBAŞKANI: 

 Dõşişleri Bakanõ Bay Carlo SFORZA'yõ  
 

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ: 

 Dõşişleri Bakanõ Bay Joseph BECH'i, 
 

MAJESTELERİ HOLLANDA KRALİÇESİ: 

 Dõşişleri Bakanõ Bay D.U. STIKKER'i, 

 Ekonomik İşler Bakanõ Bay J.R.M. VAN DEN BRINK'i, 

 

 tam yetkili temsilcileri olarak atamõşlardõr. 
 
 Yukarõdaki temsilciler, yerinde ve usulüne uygun bulunan yetki 

belgelerinin teatisinden sonra aşağõdaki hükümler üzerinde anlaşmõşlardõr. 
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BAŞLIK BİR  

Avrupa Kömür ve Çelik  

Topluluğu  
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Madde 1 

 İşbu Antlaşma ile YÜKSEK AKİT TARAFLAR kendi aralarõnda ortak 
bir pazara, ortak hedeflere ve ortak kurumlara dayalõ bir AVRUPA KÖMÜR VE 
ÇELİK TOPLULUĞU kurarlar. 

 

Madde 2 

 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun görevi, Üye Devletlerin genel 
ekonomik durumlarõ ile uyum içinde ve 4. Maddede belirtilen şartlar 
çerçevesinde ortak bir pazarõn kurulmasõ ile, Üye Devletlerde, ekonomik 
genişlemeye, istihdam ve yaşam standardõnõn yükselmesine katkõda bulunmaktõr. 

 
 Topluluk, istihdamõn sürekliliğini koruyarak ve Üye Devletlerin 

ekonomilerinde önemli ve sürekli bozulmalara meydan vermekten kaçõnarak, 
üretimin mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesinde en rasyonel dağõlõmõnõ 
bizzat temin edecek şartlarõ, aşamalõ olarak, gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

 

Madde 3 

 Topluluk kurumlarõ, kendi yetki sõnõrlarõ çerçevesinde, ortak çõkarlar 
doğrultusunda:  

(a)  üçüncü ülkelerin ihtiyaçlarõnõ göz önünde bulundurarak, ortak pazarõn 
ihtiyaçlarõnõ düzenli olarak karşõlamakla;  
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(b) ortak pazarda bütün benzer durumdaki tüketicilerin üretim 
kaynaklarõndan eşit şekilde yararlanmalarõnõ sağlamakla; 

(c) yatõrõlan sermaye için gerekli amortisman ve normal getirinin 
kazanõlmasõna imkan sağlamak ve aynõ teşebbüslerce başka işlemler için 
uygulanan fiyatlarõn veya ilerideki bir dönemde genel fiyat seviyesinin 
yükselmesine meydan vermemek koşuluyla en düşük fiyatlarõn tespit edilmesini 
sağlamakla; 

(d) teşebbüsleri, üretim potansiyellerini genişletmeye ve iyileştirmeye 
çalõşarak ve doğal kaynaklarõn bilinçsizce tüketilmelerine meydan vermekten 
kaçõnarak bunlarõn rasyonel bir şekilde kullanõlmasõ için bir politika geliştirmeyi 
teşvik edecek şartlarõn sürdürülmesini sağlamakla; 

(e) Topluluğun sorumluluk alanõna giren sanayi dallarõnõn her birindeki 
işçilerin eşit şekilde ilerlemelerine imkan vererek, çalõşma şartlarõ ve yaşam 
standartlarõnõn yükseltilmesini teşvik etmekle; 

(f) uluslararasõ ticaretin büyümesini teşvik etmek ve dõş pazarlarda 
uygulanan fiyatlarda adalete uygun sõnõrlar içinde kalõnmasõnõ sağlamakla; 

(g) rakip sanayilere karşõ, bu sanayilerin kendileri veya onlarõn yararõna 
başkalarõ tarafõndan yapõlan hukuka aykõrõ bir fiilin haklõ çõkarmadõğõ her türlü 
himayeden kaçõnarak, üretimin düzenli şekilde artõrõlmasõnõ, modernizasyonunu 
ve kalitesinin yükseltilmesini teşvik etmekle yükümlüdürler. 

Madde 4 

 Aşağõdaki hususlar kömür ve çelik ortak pazarõyla bağdaşmaz sayõlõr ve 
bu nedenle işbu Antlaşmada öngörülen şartlarda, Topluluk içinde kaldõrõlõr ve 
yasaklanõr: 
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(a) ithalat veya ihracat vergileri veya eş etkili yükümler ve mallarõn 
dolaşõmõndaki miktar kõsõtlamalarõ; 

(b)  üreticiler, satõn alanlar veya tüketiciler arasõnda, özellikle fiyat veya 
teslim şartlarõnda veya taşõma tarifelerinde ayõrõm yapan tedbir ve uygulamalar ve 
ayrõca satõn alanõn serbestçe satõcõ seçme hakkõnõ engelleyen tedbir veya 
uygulamalar; 

(c) her ne şekilde olursa olsun Devletler tarafõndan verilen sübvansiyonlar 
ve yardõmlar veya konulan özel yükümlülükler; 

(d) pazarlarõn paylaşõlmasõna ve işletilmesine yönelik kõsõtlayõcõ 
uygulamalar. 

 

Madde 5 

 Topluluk, görevlerini işbu Antlaşmaya uygun olarak sõnõrlõ müdahaleler 
ile yürütür. 

Bu amaçla, Topluluk: 

 - bilgi toplayarak, istişarelerde bulunarak ve genel hedefler belirleyerek 
ilgililere yardõm eder ve rehberlik yapar; 

 - teşebbüslere, yatõrõmlarõ için finansman kaynaklarõ sağlar ve yeniden 
uyarlanma maliyetlerinin bir kõsmõnõ karşõlar; 

 - normal rekabet şartlarõnõn oluşturulmasõnõ, sürdürülmesini ve 
gözetilmesini sağlar ve sadece şartlar gerektirdiğinde, üretim veya pazar üzerinde 
doğrudan müdahalede bulunur; 

 - faaliyetlerinin gerekçelerini kamuoyuna açõklar ve işbu Antlaşmada 
öngörülen kurallara uyulmasõnõ sağlamak için gerekli tedbirleri alõr. 
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Topluluk kurumlarõ bu faaliyetleri, sõnõrlõ bir idari mekanizma ile ve 
ilgililerle yakõn işbirliği içinde yürütür. 

 

Madde 6 

 Topluluk tüzel kişiliğe sahiptir. 

 Uluslararasõ ilişkilerde, Topluluk, görevlerini yerine getirmek ve 
hedeflerine ulaşmak için gerekli hukuki ehliyete sahiptir. 

 Topluluk, Üye Devletlerin her birinde o Devletteki tüzel kişilere tanõnan en 
geniş haklardan yararlanõr; özellikle menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir ve 
bunlarõ devredebilir ve taraf ehliyetine sahiptir. 

 Topluluk, her biri kendi yetkileri çerçevesinde hareket eden kurumlarõ 
tarafõndan temsil edilir. 
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BAŞLIK İKİ  

Topluluğun kurumlarõ  
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Madde 7 

 Topluluğun kurumlarõ şunlardõr: 

− Bir Danõşma Komitesinin yardõmcõ olduğu bir YÜKSEK OTORİTE; 

− Bir ORTAK ASAMBLE (bundan böyle "Avrupa Parlamentosu" olarak 
adlandõrõlacak); 

− Bir ÖZEL BAKANLAR KONSEYİ (bundan böyle "Konsey" olarak 
adlandõrõlacak); 

− Bir ADALET DİVANI (bundan böyle "Divan" olarak adlandõrõlacak). 

 Hesaplarõn denetimi, işbu Antlaşma ile kendisine verilmiş yetki sõnõrlarõ 
çerçevesinde hareket eden bir Sayõştay tarafõndan yürütülür.* 

BÖLÜM I 

YÜKSEK OTORİTE 

Madde 8 

 Yüksek Otorite, işbu Antlaşmada belirlenen hedeflerin bu Antlaşma 
hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

                                                 

* İkinci paragraf, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 1. Maddesi ile 
eklenmiştir. 
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Madde 9 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 10. Maddesi: 

1. Komisyon, yeterlilikleri esas alõnarak seçilen ve bağõmsõzlõklarõ şüphe 
götürmeyen on yedi üyeden oluşur. *  

 Komisyon üyelerinin sayõsõ Konsey tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak 
değiştirilebilir. 

Sadece Üye Devletler uyruklarõ Komisyon üyesi olabilirler. 

 Komisyonda Üye Devletlerin her birinden en az bir uyruklunun bulunmasõ 
zorunludur; ancak aynõ Devlet uyruğunda bulunan üye sayõsõ ikiden fazla olamaz. 

2. Komisyon üyeleri, görevlerini Topluluklarõn genel çõkarlarõ doğrultusunda 
tam bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler. 

 Görevlerinin yerine getirilmesinde hiçbir Hükümet ya da kuruluştan ne talimat 
isterler ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü faaliyetten kaçõnõrlar. 
Her Üye Devlet, bu kurala uymayõ ve görevlerinin ifasõ sõrasõnda Komisyon 
üyelerini etkileme yoluna gitmemeyi taahhüt eder. 

Komisyon üyeleri, görev süreleri boyunca, kazanç karşõlõğõ olsun ya da 
olmasõn, başka hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve başlarken, 
görevlerinin devamõ süre since ve görevleri sona erdikten sonra, görevlerinin  

                                                 

* 1. paragrafõn ilk bendi, İSP/PORT Katõlma Senedinin 15. Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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gerektirdiği yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona erdikten 
sonra, bazõ görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak, dürüst ve duyarlõ 
davranmayõ resmen taahhüt ederler. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde, Konsey 
veya Komisyonun başvurusu üzerine Adalet Divanõ, duruma göre ilgili üyenin 
13. Madde* hükümleri uyarõnca resen görevden ayrõlmõş sayõlmasõna veya 
emeklilik hakkõndan ya da onun yerine geçen diğer sosyal haklardan mahrum 
bõrakõlmasõna karar verebilir.] 

Madde 10 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 11. Maddesi: 

 Komisyon üyeleri, Üye Devlet Hükümetlerinin ortak kararõyla atanõrlar. 

 Üyelerin görev süreleri dört yõldõr. Bu süre yenilenebilir.] 

Madde 11 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 14. Maddesi: 

 Komisyon Başkanõ ve altõ Başkan Yardõmcõsõ, Komisyon üyelerinin 
atanmasõ için öngörülen usule göre üyeler arasõndan iki yõllõk bir süre için 
atanõrlar. Görev süreleri yenilenebilir.** 

 Konsey, oybirliğiyle karar alarak Başkan Yardõmcõlarõna ilişkin hükümleri 
değiştirebilir.*** 

                                                 
*   Birleşme Antlaşmasõnõn 13.Maddesi. Ayrõca Bkz: 12.Maddenin dipnotu. 
** Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 16.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
*** İkinci paragraf, söz konusu Senedin 16. Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Komisyonun tamamen yenilenmesi durumu hariç, atamalar, Komisyonunun 
görüşü alõndõktan sonra yapõlõr. 

Başkan ve Başkan Yardõmcõlarõnõn görevden ayrõlmalarõ veya ölümleri 
halinde, görev sürelerinin geri kalan kõsmõ için yukarõdaki hükümler uyarõnca 
yerlerine atama yapõlõr.] 

Madde 12 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 12. Maddesi: 

Normal yenilenme ve ölüm dõşõnda, bir Komisyon üyesinin görevi, istifa 
ettiği  veya  resen  görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer. 

Görev  süresinin geri kalan kõsmõ için ilgili üyenin yerine atama yapõlõr. 
Konsey, oybirliğiyle, bu kadroya yeni atama yapõlmasõna gerek olmadõğõna karar 
verebilir. 

13. Maddede*  belirtilen hükümler uyarõnca, resen görevden ayrõlmõş 
sayõlma durumlarõ dõşõnda, Komisyon üyeleri yerlerine yeni atama yapõlõncaya 
kadar görevlerine devam ederler.] 

Madde 13 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõştõr.) 

 [Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 17. Maddesi: 

Komisyon kararlarõ 10. Maddede** belirtilen üye sayõsõnõn çoğunluğu ile 
alõnõr. 

                                                 
* Birleşme Antlaşmasõnõn 13. Maddesine göre: "Komisyonun her hangi bir üyesinin görevini 
yerine getirmesi için gerekli şartlarõ artõk taşõmamasõ ya da ağõr bir kusur işlemesi halinde 
Adalet Divanõ, Konsey veya Komisyonun başvurusu üzerine o üyeyi resen görevden ayrõlmõş 
sayabilir." 
** Birleşme Antlaşmasõnõn 10. Maddesi Ayrõca Bkz: Yukarõdaki 9. Madde  
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Bir  Komisyon toplantõsõ ancak iç tüzüğünde belirlenen üye sayõsõ mevcut 
ise geçerlidir.] 

 

Madde 14 

Yüksek Otorite, kendisine verilen görevleri yerine getirmek için işbu 
Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak kararlar alõr, tavsiyelerde bulunur veya 
görüşler bildirir. 

Kararlar bütün unsurlarõyla bağlayõcõdõr. 

Tavsiyeler, izlenecek hedefler açõsõndan bağlayõcõ olmakla birlikte, bu 
hedeflere ulaşmak için gerekli yöntemlerin seçimi, tavsiyelerin yönelik olduğu 
kişilere bõrakõlõr. 

Görüşler bağlayõcõ değildir. 

Yüksek Otorite, karar almaya yetkili olduğu durumlarda tavsiyede 
bulunmakla yetinebilir. 

Madde 15 

Yüksek Otoritenin kararlarõ, tavsiyeleri ve görüşleri gerekçeli olup, 
alõnmasõ zorunlu görüşler bunlarda belirtilir. 

Bireysel nitelik taşõyan karar ve tavsiyeler, ilgiliye tebliğ edilmeleri üzerine 
bağlayõcõ olurlar. 

Bunlar, diğer bütün durumlarda ancak yayõnlandõktan sonra yürürlüğe 
girerler. 

İşbu Maddenin uygulanma esaslarõ Yüksek Otorite tarafõndan belirlenir. 

Madde 16 

Yüksek Otorite kendi birimlerinin işleyişini sağlamak için gerekli bütün 
idari düzenlemeleri yapar.  
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Bir ekonomik inceleme komitesi de dahil olmak üzere inceleme komiteleri 
kurabilir. 

(3. paragraf Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 16. Maddesi: 

Komisyon, kendisinin ve birimlerinin, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran 
Antlaşmalarõn ve işbu Antlaşmanõn hükümlerine uygun olarak çalõşmalarõnõ 
sağlayacak şekilde kendi iç tüzüğünü yapar. Bu tüzüğün yayõnlanmasõnõ sağlar.] 

Madde 17 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 18. Maddesi: 

Komisyon her yõl, Avrupa Parlamentosunun oturumunun açõlmasõndan en 
az bir ay önce, Topluluklarõn faaliyetleri ile ilgili genel bir rapor yayõnlar.] 

 

Madde 18 

Yüksek Otorite nezdinde bir Danõşma Komitesi kurulur. Bu Komite en az 
yetmiş iki, en çok doksan altõ üyeden oluşur ve eşit sayõda üretici, işçi, tüketici ile 
aracõlardan oluşur.* 

Danõşma Komitesi üyeleri Konsey tarafõndan atanõrlar. 

                                                 
* Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 22.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Üreticiler ve işçilerle ilgili olarak ise, Konsey, temsilci kuruluşlarõ belirler 
ve atama yapõlacak üyelikleri bu kuruluşlar arasõnda paylaştõrõr. Her kuruluştan, 
kendisine tahsis edilen üye sayõsõnõn iki katõ kadar isim içeren bir liste 
hazõrlanmasõ istenir. Atamalar bu listeye göre yapõlõr.  

Danõşma Komitesi üyeleri şahõslarõ adõna görev yapmak üzere iki yõllõk bir 
süre için atanõrlar. Üyeler kendilerini aday gösteren kuruluşlarõn emir veya 
talimatlarõna bağlõ değildirler. 

Danõşma Komitesi, başkanõnõ ve başkanlõk divanõnõ kendi üyeleri arasõndan 
bir yõllõk bir süre için seçer. Komite kendi iç tüzüğünü yapar. 

(6. paragraf Birleşme Antlaşmasõnõn 19. Maddesi ile yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 6. Maddesi: 

Konsey, Komisyon Başkanõ ve üyelerinin ve Adalet Divanõ Başkanõnõn, 
Yargõçlarõnõn, Savcõlarõnõn ve Başkatibinin maaşlarõnõ, tahsisatlarõnõ ve emekli 
maaşlarõnõ nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödeme yi 
de aynõ çoğunlukla tespit eder.] 

Madde 19 

Yüksek Otorite uygun gördüğü her durumda Danõşma Komitesine 
danõşabilir. İşbu Antlaşma ile öngörülen hallerde danõşma zorunludur. 

Yüksek Otorite 46. Madde gereğince belirlenen genel hedefleri ve 
programlarõ Danõşma Komitesine sunar ve 54, 65 ve 66. Maddelere göre 
faaliyetlerinin ana hatlarõ hakkõnda Komiteye sürekli bilgi verir.  
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Yüksek Otorite gerekli görürse, görüşünü bildirmesi için Danõşma 
Komitesine bir süre tanõr. Bu süre, başkana bu amaçla tebligatõn yapõldõğõ 
tarihten itibaren başlamak üzere on günden az olamaz. 

Danõşma Komitesi özel bir konuyu tartõşmak amacõyla, gerek Yüksek 
Otoritenin gerek üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, Başkan tarafõndan 
toplantõya çağõrõlõr. 

Görüşmelerin tutanağõ, Komitenin görüşleri ile aynõ zamanda Konseye ve 
Yüksek Otoriteye gönderilir. 

 

BÖLÜM II 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

Madde 20 

Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarõnõn 
temsilcilerinden oluşan Avrupa Parlamentosu, işbu Antlaşma ile kendisine 
verilen danõşma ve denetim yetkilerini kullanõr. 

 

Madde 21  

(1 ve 2. paragraflarõn, Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine 
İlişkin Senedin 14. Maddesi uyarõnca, 17 Temmuz 1979 tarihinden itibaren 
hükmü kalmamõştõr.) 

[Bkz: Söz konusu Senedin aşağõdaki 1. Maddesi : 

1. Topluluk bünyesinde bir araya gelen Devletlerin halklarõnõn Avrupa 
Parlamentosundaki temsilcileri, doğrudan genel oy ile seçilir.] 
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[Bkz : Söz konusu Senedin aşağõdaki 2. Maddesi : 

2. Her Üye Devletten seçilen temsilcilerin sayõsõ aşağõdaki gibidir: 

 

Belçika 24 

Danimarka 16 

Almanya 81 

Yunanistan 24 

İspanya 60 

Fransa 81 

İrlanda 15 

İtalya 81 

Lüksemburg 6 

Hollanda 25 

Portekiz 24 

Birleşik Krallõk 81]* 

3. Avrupa Parlamentosu, doğrudan genel oy ile yapõlacak seçimlerin bütün 
Üye Devletlerde tek tip bir usule göre yapõlmasõna ilişkin tasarõlar hazõrlar.** 

Konsey, oybirliğiyle uygun hükümleri belirler ve bunlarõ Üye Devletlere 
kendi, anayasal kurallarõna göre kabul etmelerini tavsiye eder.*** 

                                                 
* İSP/PORT Katõlma Senedinin 10.Maddesi ile belirlenen temsilciler sayõsõ. 
** Ayrõca, Bkz: Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin Seçimine ilişkin Senedin 7 (1) ve (2).Maddesi. 
*** 3. paragraf, Ortak Kurumlara İlişkin Sözleşmenin 2 (2) Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Madde 22 

Avrupa Parlamentosu yõlda bir defa olmak üzere Mart ayõnõn ikinci Salõ 
günü kendiliğinden toplanõr.* ** 

Avrupa Parlamentosu, kendisine Konsey tarafõndan getirilen sorunlara 
ilişkin görüş bildirmek için, Konseyin talebi üzerine olağanüstü toplanabilir. 

Avrupa Parlamentosu, ayrõca, üyelerinin çoğunluğunun veya Yüksek 
Otoritenin talebi üzerine olağanüstü toplanabilir. 

 

Madde 23 

Avrupa Parlamentosu, Başkanõnõ ve Başkanlõk Divanõnõ kendi üyeleri 
arasõndan seçer. 

Yüksek Otorite üyeleri, bütün oturumlara katõlabilirler. Yüksek Otorite 
Başkanõ veya Yüksek Otorite tarafõndan belirlenen üyeler talep ederlerse söz 
alabilirler. 

Yüksek Otorite, Avrupa Parlamentosu veya üyeleri tarafõndan kendisine 
yöneltilen sorularõ yazõlõ veya sözlü olarak cevaplar. 

Konsey üyeleri bütün oturumlara katõlabilirler ve talep ederlerse söz 
alabilirler. 

                                                 
* Birinci paragraf, Birleşme Antlaşmasõnõn 27(1) Maddesiyle değiştirilmiştir. 
** Bu Maddenin ikinci cümlesi için ayrõca Bkz: Avrupa Parlamentosu Temsilcilerinin 
Seçimine İliþkin Senedin 10(3) Maddesi. 
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Madde 24 

Avrupa Parlamentosu, kendisine Yüksek Otorite tarafõndan sunulan genel 
raporu açõk oturumda görüşür. 

 

Yüksek Otoritenin faaliyetleri hakkõnda bir gensoru önergesi verilirse, 
Avrupa Parlamentosu,bu önerge ile ilgili oylamayõ, önergenin verilişinden en az 
üç gün sonra ve ancak açõk oylama ile yapabilir.* 

 

Eğer gensoru önergesi Avrupa Parlamentosu üye tam sayõsõnõn çoğunluğu 
ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle kabul edilirse, Yüksek Otorite üyeleri toplu 
olarak istifa ederler. Üyeler, 10. Maddeye göre yerlerine atama yapõlõncaya kadar 
günlük işleri yürütmeye devam ederler. 

 

Madde 25 

Avrupa Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile kendi iç tüzüğünü 
kabul eder. 

 

Avrupa Parlamentosunun kararlarõ kendi iç tüzüğünde öngörülen şartlar 
uyarõnca yayõnlanõr. 

                                                 

* İkinci paragraf, Birleşme Antlaşmasõnõn 27(2).Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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BÖLÜM III 
KONSEY 

Madde 26 

Konsey, yetkilerini işbu Antlaşmada öngörülen hallerde ve belirtilen 
şekilde, özellikle Yüksek Otoritenin ve ülkelerinin genel ekonomik 
politikalarõndan sorumlu hükümetlerin faaliyetleri arasõnda uyum sağlamak için 
kullanõr. 

Bu amaçla, Konsey ve Yüksek Otorite karşõlõklõ bilgi alõşverişinde ve 
istişarelerde bulunurlar. 

Konsey, ortak hedeflere ulaşabilmek için uygun veya gerekli gördüğü öneri 
ve tedbirleri incelemesini Yüksek Otoriteden talep edebilir. 

Madde 27 

(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 7. Maddesi ile yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 2. Maddesi: 

Konsey, Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşur. Her Hükümet kendi 
üyelerinden birini Konseye delege tayin eder. 

Başkanlõk görevi, Konseye üye her Devlet tarafõndan sõra ile altõ aylõk bir 
süre için aşağõdaki Üye Devletlerin sõrasõna göre yerine getirilir: 

− ilk altõ yõllõk dönem için: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, 
İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Birleşik 
Krallõk; 

− Müteakip altõ yõllõk dönem için: Danimarka, Belçika, Yunanistan, 
Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg Birleşik 
Krallõk, Portekiz.]* 

                                                 
* İkinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 11.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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Madde 28* 

Yüksek Otorite Konseye danõştõğõ zaman, Konsey konuyu, oylama 
zorunluluğu olmaksõzõn görüşür. Görüşmelerin tutanaklarõ Yüksek Otoriteye 
iletilir. 

İşbu Antlaşma uyarõnca Konsey onayõnõn gerekmesi halinde, Yüksek 
Otorite tarafõndan sunulan öneri: 

− her biri Topluluğun toplam kömür ve çelik üretiminin en az dokuzda 
birini üreten iki Üye Devletin temsilcilerinin oylarõ dahil Üye Devletlerin 
temsilcilerinin mutlak çoğunluğu; veya 

− oylar eşit olarak dağõlmõşsa ve ikinci bir görüşmeden sonra Yüksek 
Otorite önerisinde õsrar ediyorsa, her biri Topluluğun toplam kömür ve çelik 
üretiminin en az dokuzda birini üreten üç Üye Devletin temsilcileri tarafõndan 
kabul edilirse, onay alõnmõş sayõlõr. 

İşbu Antlaşma uyarõnca bir karar veya onayõn oybirliğiyle alõnmasõnõn 
zorunlu görüldüğü durumlarda, böyle bir karar veya onay, Konsey üyelerinin 
tümünün katõlmasõ halinde alõnmõş sayõlõr. Bununla birlikte, işbu Antlaşmanõn 21, 
32, 32 a, 78 e ve 78 h Maddeleri ve Adalet Divanõ Statüsüne ilişkin Protokolün 
16. Maddesi, 20. Maddesinin üçüncü paragrafõ, 28. Maddesinin beşinci paragrafõ 
ve 44. Maddesinin uygulanmasõ amacõyla hazõr bulunan veya temsil edilen 
üyelerin çekimser kalmalarõ, Konseyin oybirliği gerektiren kararlarõ almasõnõ 
engellemez. 

                                                 
* Bu Metin, İSP/PORT Katõlma Senedinin 12.Maddesiyle değiştirilmiştir. 
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Konseyin nitelikli çoğunluk veya oybirliği gerektirenler dõşõndaki kararlarõ 
Konseyi oluşturan üyelerin çoğunluğu ile alõnõr. Bu çoğunluk, eğer,her biri 
Topluluğun toplam kömür ve çelik üretiminin en az dokuzda birini üreten iki 
Üye Devletin temsilcilerinin oylarõ da dahil olmak üzere, Üye Devletlerin 
temsilcilerinin mutlak çoğunluğunu kapsõyorsa sağlanmõş sayõlõr. Bununla 
birlikte işbu Antlaşmanõn nitelikli çoğunluk gerektiren 78, 78 b ve 78 e 
Maddelerinin uygulanmasõ amacõyla, Konsey üyelerinin oy ağõrlõğõ aşağõdaki 
gibidir: 

 

Belçika  5 

Danimarka 3 

Almanya  10 

Yunanistan  5 

İspanya  8 

Fransa  10 

İrlanda 3 

İtalya  10 

Lüksemburg 2 

Hollanda  5 

Portekiz  5 

Birleşik Krallõk 10 

Kararlarõn alõnabilmesi için, en az sekiz üye tarafõndan 54 lehte oy 
kullanõlmalõdõr. 

Oylama yapõldõğõnda Konseyin her bir üyesi diğer üyelerden ancak birine 
vekalet edebilir. 

Konsey, Üye Devletlerle Başkanõ aracõlõğõyla temas kurar. 

Konseyin kararlarõ, kendisinin kararlaştõracağõ şekilde yayõnlanõr. 



Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler           cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET) 

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

25 

 

Madde 29 

(Bu Madde Birleşme Antlaşmasõnõn 7. Maddesi ile yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 6. Maddesi: 

Konsey, Komisyon Başkanõ ve üyelerinin ve Adalet Divanõ Başkanõnõn, 
Yargõçlarõnõn, Savcõlarõnõn ve Başkatibinin maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli 
maaşlarõnõ nitelikli çoğunlukla tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi 
de aynõ çoğunlukla tespit eder.] 

Madde 30 

(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 7. Maddesi ile yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.) 

[Bkz: Birleşme Antlaşmasõnõn aşağõdaki 5. Maddesi: 

Konsey kendi iç tüzüğünü yapar.] 

BÖLÜM IV 

DİVAN 

Madde 31 

Divan, işbu Antlaşmanõn ve uygulama yönetmeliklerinin yorum ve 
uygulanmasõnda hukuka riayeti sağlar. 

Madde 32 

Adalet Divanõ on üç yargõçtan oluşur.*  

                                                 
* Birinci paragraf, İSP/PORT Katõlma Senedinin 17.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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Divan genel kurul halinde toplanõr. Bununla birlikte bu amaçla yapõlan 
düzenlemede öngörülen hükümler dahilinde, ya bazõ hazõrlõk soruşturmalarõnõ 
yapmak ya da belli türde bazõ davalara bakmak üzere, kendi bünyesinde her biri 
üç veya beş yargõçtan oluşan daireler kurabilir.*  

Adalet Divanõ, Üye Devletlerden veya Topluluk kurumlarõndan biri 
tarafõndan açõlan davalara bakmak ve Yargõlama Usul Yönetmeliğinin Adalet 
Divanõ dairelerine yetki vermediği durumlarda, 41. Madde uyarõnca kendisine 
gönderilen ön karar gerektiren sorunlarõ karara bağlamak üzere genel kurul 
halinde toplanõr.** 

Adalet Divanõnõn talebi üzerine Konsey, oybirliğiyle yargõçlarõnõn sayõsõnõ 
artõrabilir ve bu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarõ ile 32 b. Maddesinin 
ikinci paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir.* 

 

 

Madde 32a*** 

Adalet Divanõnda altõ savcõ bulunur.**** 

Savcõ, 31. Madde ile Adalet Divanõna verilen görevin ifasõna yardõmcõ 
olmak için, bu mahkemeye açõlan davalara ilişkin gerekçeli mütalaalarõnõ tam bir 
tarafsõzlõk ve bağõmsõzlõkla açõk celsede sunmakla görevlidir. 

                                                 
* 2 ve 4.paragraflar Ortak Kurumlara ilişkin Sözleşmenin 4(2) (a) Maddesi ile değiştirilmiştir. 
** Üçüncü paragraf, Konseyin 26 Kasõm 1974 tarihli kararõnõn 1.Maddesi ile değiştirilmiştir (28.11.1974 
tarih ve L 318 sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi). 
*** Bu Madde Ortak Kurumlara ilişkin Sözleşmenin 4(2) (a) Maddesi ile eklenmiştir. 
**** Birinci paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 18.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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Adalet Divanõnõn talebi üzerine, Konsey oybirliğiyle yargõçlarõnõn sayõsõnõ 
artõrabilir ve 32b Maddesinin 3. paragrafõnda gerekli uyarlamalarõ yapabilir. 

 

Madde 32b*  

Bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen, kendi ülkelerinde en yüksek adli 
görevleri yerine getirmek için gerekli şartlarõ haiz ya da herkesçe kabul edilen 
yeterliliğe sahip hukukçular arasõndan seçilen yargõç ve savcõlar, Üye Devletler 
Hükümetlerinin ortak kararõyla altõ yõllõk bir süre için atanõrlar. 

Yargõçlar üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur. Sõrasõyla önce yedi, 
sonra altõ yargõç yenilenir.**  

Savcõlar, üç yõlda bir kõsmi yenilemeye tabi tutulur. Her defasõnda üç savcõ 
yenilenir.** 

Emekliye ayrõlan Yargõç ve Savcõlar yeniden atanabilirler. 

Yargõçlar, kendi aralarõndan üç yõllõk süre için Divan Başkanõnõ seçerler. 
Başkan yeniden seçilebilir. 

 

Madde 32c* 

Divan, kendi Başkatibini atar ve statüsünü belirler. 

                                                 
* Bu Madde Ortak Kurumlara ilişkin Sözleşmenin 4 (2) (a) Maddesi ile eklenmiştir. 
** İkinci ve üçüncü paragraflar İSP/PORT Katõlma Senedinin 19.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Madde 32d* 

1. Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine ve Komisyon ile Avrupa 
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, Divan statüsü ile belirlenen şartlar 
dahilinde, sadece hukuki sorunlarõn Adalet Divanõ nezdinde temyiz hakkõ saklõ 
kalmak kaydõyla, gerçek veya tüzel kişilerce açõlan belli nitelikteki davalara veya 
başvurulara bakmakla yükümlü, Adalet Divanõna bağlõ bir ilk derece 
mahkemesini oybirliğiyle kurabilir. Bu mahkeme, Üye Devletler veya 
Topluluğun kurumlarõ tarafõndan açõlan davalara veya 41. Madde uyarõnca 
sunulan ön karar gerektiren sorunlara bakmaya yetkili değildir. 

 

2. Konsey 1. paragrafta belirlenen usule uygun olarak söz konusu 
mahkemenin oluşum şeklini belirler ve Adalet Divanõ Statüsünde gerekli 
uyarlama ve ek düzenlemeleri yapar. Konsey aksine karar vermedikçe, işbu 
Antlaşmanõn Adalet Divanõna ilişkin hükümleri, özellikle Adalet Divanõ 
Statüsüne İlişkin Protokol Hükümleri, bu mahkemeye de uygulanõr. 

 

3. Bu mahkemenin üyeleri, bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen ve adli 
görevin gerektirdiği ehliyete sahip kişiler arasõndan seçilirler; bu üyeler Üye 
Devletler Hükümetlerinin ortak kararõ ile altõ yõllõk bir süre için atanõrlar. Her üç 
yõlda bir kõsmi yenileme yapõlõr. Görev süresi dolan üyeler yeniden atanabilirler. 

 

4. Bu mahkeme, Adalet Divanõ ile mutabakata vararak kendi içtüzüğünü 
yapar. Bu iç tüzüğün Konsey tarafõndan oybirliğiyle onaylanmasõ gerekir. 

                                                 
* Bu Madde Tek Avrupa Senedinin 4. Maddesi ile eklenmiştir.  
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Madde 33 

Divan, yetkisizlik, temel şekil kurallarõnõn ihlali, Antlaşmanõn veya 
uygulanmasõ ile ilgili herhangi bir hukuk kuralõnõn ihlali veya yetkinin kötüye 
kullanõlmasõ iddiasõyla Yüksek Otoritenin tavsiye veya kararlarõnõn iptali için 
Konsey veya bir Üye Devletçe açõlan davalar hakkõnda karar vermeye yetkilidir. 
Bununla beraber, Divan, Yüksek Otoritenin yetkilerini kötüye kullandõğõnõn veya 
işbu Antlaşmanõn hükümlerini veya uygulanmasõ ile ilgili herhangi bir hukuk 
kuralõnõ açõkça ihlal etmiş olduğunun iddia edildiği durumlar hariç, ekonomik 
olay veya şartlardan kaynaklanan ve Yüksek Otoritenin karar veya tavsiyelerinde 
esas alõnan durumun yerinde olup olmadõğõnõ değerlendirmeye yetkili değildir. 

48. Maddede bahsedilen teşebbüsler veya dernekler aynõ koşullar altõnda, 
kendilerini ilgilendiren ferdi karar ve tavsiyelere karşõ veya kendileri açõsõndan 
yetkinin kötüye kullanõldõğõ kanõsõnda olduklarõ genel karar ve tavsiyelere karşõ 
dava açabilirler. 

İşbu Maddenin ilk iki paragrafõnda öngörülen davalarõn, duruma göre, 
kararõn veya tavsiyenin tebliğini veya yayõnlanmasõnõ takibenden bir ay içinde 
açõlmasõ gerekir. 

 

Madde 34 

İşlemin iptali halinde Divan, meseleyi Yüksek Otoriteye geri gönderir. 
Yüksek Otorite iptal kararõnõn uygulanmasõ için gerekli tedbirleri almak 
zorundadõr. Divandaki bir karar veya tavsiyenin Topluluğun sorumluluğunu 
doğurabilecek bir hata içerdiğinin Divanca kabul edilmesi ve bir teşebbüs veya 
teşebbüsler grubunun bu karar veya tavsiye sebebiyle doğrudan veya özel bir 
zarar görmesi halinde, Yüksek Otorite, işbu Antlaşma ile kendisine verilen 
yetkileri kullanarak, iptal edilen tavsiye veya kararõn 
 



Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler           cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET) 

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

30 

doğrudan neden olduğu zararõn adalete uygun bir şekilde giderilmesi için gerekli 
tedbirleri alõr ve gereğinde zararlarõ tazmin eder. 

Eğer Yüksek Otorite makul bir süre içerisinde iptal kararõnõn uygulanmasõ 
için gerekli tedbirleri almazsa, zararlarõn tazmini için Divana dava açõlabilir. 

 

Madde 35 

Yüksek Otoritenin, işbu Antlaşmanõn veya uygulanmasõna ilişkin kurallar 
uyarõnca bir karar almasõ veya tavsiyede bulunmasõ gerekirken bu 
yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, duruma göre devletler, Konsey veya 
teşebbüsler ve birlikler Yüksek otoriteye başvurma hakkõna sahiptir. 

Yüksek Otoritenin, işbu Antlaşmaya veya uygulamaya ilişkin kurallara 
göre, karar veya tavsiye yetkisine sahip olduğu halde, karar almaktan veya 
tavsiyede bulunmaktan kaçõnmasõ ve bu tutumun yetkileri kötüye kullanma fiilini 
oluşturmasõ halinde aynõ kural uygulanõr. 

Eğer Yüksek Otorite, iki aylõk bir sürenin bitiminde herhangi bir karar 
almamõş veya tavsiyede bulunmamõş ise, Yüksek Otoritenin bu meselede 
susmasõndan anlaşõlacak zõmni ret kararõna karşõ, bir ay içinde, Divanda dava 
açõlabilir. 

 

Madde 36 

Yüksek Otorite işbu Antlaşmada öngörülen para cezalarõ veya gecikme 
faizinden birine ilişkin karar almadan önce ilgili tarafa görüşlerini sunma fõrsatõ 
vermek zorundadõr.  

İşbu Antlaşma hükümleri uyarõnca verilen para cezalarõ ve gecikme faizi 
için Divanda tam yargõ davasõ açõlabilir. 
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Bu davada davacõ, işbu Antlaşmanõn 33. Maddesinin ilk paragrafõnda 
öngörülen şartlar uyarõnca, uyulmadõğõ ileri sürülen karar veya tavsiyenin hukuka 
aykõrõ olduğunu iddia edebilir. 

 

Madde 37 

Bir Üye Devlet, belirli bir durumda, Yüksek Otoritenin girişimde 
bulunmasõ veya bulunmamasõnõn kendi ekonomisinde yapõsal ve sürekli 
bozulmalar doğurabileceği kanõsõna varõrsa, konuyu Yüksek Otoriteye 
götürebilir. 

Yüksek Otorite, Konseye danõştõktan sonra, geçerli bir nedenin varlõğõ 
halinde, işbu Antlaşma hükümleri uyarõnca, aynõ zamanda Topluluğun temel 
çõkarlarõnõ gözeterek, böyle bir durumun varlõğõnõ kabul eder ve giderilmesi için 
alõnmasõ gereken tedbirler üzerinde karara varõr. 

İşbu Madde hükümlerine dayanarak, bu karara veya yukarõda anõlan 
durumun mevcudiyetinin tanõnmasõnõ reddeden açõk ya da zõmni karara karşõ 
Divanda bir dava açõlmasõ halinde, Divan bu kararõn yerinde olup olmadõğõnõ 
değerlendirir. 

Kararõn iptal edilmesi halinde Yüksek Otorite, Divanõn kararõ çerçevesinde 
bu Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen amaçlar doğrultusunda alõnacak 
tedbirler hakkõnda karar vermek zorundadõr. 

Madde 38 

Divan, bir Üye Devlet veya Yüksek Otoritenin başvurusu üzerine, Avrupa 
Parlamentosunun veya Konseyin bir kararõnõ iptal edebilir. 

Başvuru, Avrupa Parlamentosu kararõnõn yayõnlanmasõnõ veya Konsey 
kararõnõn Üye Devletlere veya Yüksek Otoriteye bildirimini izleyen bir ay içinde 
yapõlõr. 
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Bu davalarda sadece, yetkisizlik veya esaslõ şekil kurallarõna aykõrõlõk ileri 
sürülebilir. 

 

Madde 39 

Divana açõlan davalarõn yürütmeyi durdurucu etkisi yoktur. 

Bununla birlikte, Divan şartlarõn gerektirdiği kanõsõna varõrsa, dava konusu 
karar veya tavsiye için yürütmeyi durdurma kararõ alabilir. 

Divan, diğer gerekli geçici tedbirlerin alõnmasõna karar verebilir. 

 

Madde 40 

İşbu Antlaşma uygulanõrken, 34. Maddenin birinci paragrafõndaki hükümler 
saklõ kalmak kaydõyla, Topluluğun, görevini yerine getirmesi sõrasõnda herhangi 
bir hizmet kusuru işleyerek zarara sebep olmasõ halinde, Divan, zarara uğrayan 
tarafõn talebi üzerine, Toplulukça tazminat ödenmesine karar verebilir. 

Divan, bir Topluluk görevlisinin görevini yerine getirirken işlediği kişisel 
bir hatadan doğan herhangi bir zararõn Topluluk tarafõndan tazmin edilmesine 
karar verebilir. Görevlilerin Topluluğa karşõ olan kişisel sorumluluklarõ personel 
rejimi hükümlerine veya kendilerine uygulanan istihdam koşullarõna tabidir.* 

İşbu Antlaşma hükümlerinin ve bunlara ilişkin kurallarõn uygulanmasõ 
dõşõnda, Topluluk ile üçüncü kişiler arasõnda doğabilecek diğer bütün 
uyuşmazlõklara ulusal mahkemelerce bakõlõr. 

                                                 
* İkinci paragraf, Birleşme Antlaşmasõnõn 26.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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Madde 41 

Bir ulusal mahkemede Yüksek Otorite ve Konsey kararlarõnõn 
geçersizliğinin ileri sürülmesi halinde, bu konuda ön karar vermeye sadece Divan 
yetkilidir. 

Madde 42 

Divan, Topluluk tarafõndan veya onun adõna yapõlan bir kamu veya özel 
hukuk sözleşmesindeki herhangi bir tahkim şartõ gereğince yargõ yetkisine 
sahiptir. 

Madde 43 

Divan, işbu Antlaşmaya ek bir hükümle düzenlenen diğer bütün durumlarda 
yargõ yetkisine sahiptir. 

Ayrõca, Divan, işbu Antlaşmanõn konusuyla ilgili olarak bir Üye Devletin 
mevzuatõyla kendisine yetki verildiği durumlarda karar verebilir. 

Madde 44 

Divan kararlarõ, 92. Maddede belirlenen şartlar dahilinde, Üye Devletler 
topraklarõnda icra kabiliyetine sahiptir. 

Madde 45 

Divanõn Statüsü, işbu Antlaşmaya ek bir Protokol ile belirlenir. 

Konsey, Adalet Divanõnõn talebi üzerine ve Komisyon ile Avrupa 
Parlamentosunun görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle, Statünün III. Başlõk 
hükümlerinde değişiklik yapabilir.* 

                                                 
* İkinci paragraf, Tek Avrupa Senedinin 5.Maddesi ile eklenmiştir.  
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BAŞLIK ÜÇ  

Ekonomik ve sosyal hükümler 
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BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 46 

Yüksek Otorite, hükümetlere, ilgililere (teşebbüsler, işçiler, tüketiciler ve 
aracõlar) ve bunlarõn birliklerine ve bütün uzmanlara her zaman danõşabilir. 

Teşebbüsler, işçiler, tüketiciler ve aracõlar ile bunlarõn dernekleri 
kendilerini etkileyen sorunlara ilişkin her tür öneri veya görüşü Yüksek Otoriteye 
sunma yetkisine sahiptir. 

Yüksek Otorite, işbu Antlaşmada öngörülen şartlar dahilinde, Topluluğa 
verilen görevler doğrultusunda, bütün ilgililerin faaliyetlerine yön vermek ve 
kendi faaliyetlerini belirlemek için, yukarõda belirtildiği şekilde görüş alõş 
verişinde bulunarak: 

1. piyasanõn gelişimi ve fiyat eğilimleri hakkõnda sürekli araştõrma yapar; 

2. üretim, tüketim, ihracat ve ithalatta meydana gelecek öngörülebilir 
gelişmeleri gösteren programlarõ, periyodik olarak, hazõrlar; 

3. modernizasyon, uzun vadede imalatõn yönlendirilmesi ve üretim 
kapasitesinin artõrõlmasõna ilişkin genel hedefleri periyodik olarak belirler; 

4. ilgili Hükümetlerin talebi üzerine, piyasanõn gelişmesi veya teknik 
değişiklikler nedeniyle istihdam dõşõ kalmõş işgücünün 
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mevcut sanayi dallarõnda veya yeni iş alanlarõ yaratõlmasõ yoluyla yeniden 
istihdam olanaklarõnõn incelenmesine katõlõr; 

5.  yetki alanõna giren sanayilerdeki işgücünün hayat ve çalõşma şartlarõnõ 
iyileştirme olanaklarõnõn ve bu hayat şartlarõnõ tehdit eden tehlikelerin 
değerlendirilmesi için gerekli bilgileri toplar;  

Yüksek Otorite genel hedefleri ve programlarõ, Danõşma Komitesine 
sunduktan sonra yayõnlar. 

Yüksek Otorite, yukarõda belirtilen inceleme ve bilgileri yayõnlayabilir. 

Madde 47 

Yüksek Otorite, görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli bilgileri 
toplayabilir. Gerekli denetimleri yaptõrabilir. 

Yüksek Otorite, nitelikleri gereği meslek sõrrõ kapsamõna giren bilgileri ve 
özellikle teşebbüslere ve onlarõn ticari ilişkilerine veya maliyet unsurlarõna ilişkin 
bilgileri açõklayamaz. Bu istisna dõşõnda, hükümetlere veya diğer ilgililere yararlõ 
olabilecek verileri yayõnlamak zorundadõr. 

Yüksek Otorite, işbu Maddeye göre alõnan kararlar uyarõnca üzerine düşen 
yükümlülüklerden kaçan veya kasõtlõ olarak yanlõş bilgi veren teşebbüslere, yõllõk 
cirosu üzerinden azami yüzde 1 oranõnda bir para cezasõ ve her gecikme günü 
için ortalama günlük cirosu üzerinden azami yüzde 5 oranõnda gecikme faizi 
uygulayabilir. 
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Yüksek Otoritenin teşebbüslere zarar verecek şekilde meslek sõrrõnõ ihlal 
etmesi halinde zararõn tazmini için 40. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde 
Divanda dava açõlabilir.  

 

Madde 48 

İşbu Antlaşmanõn,teşebbüslerin birlik kurma hakkõ üzerinde herhangi bir 
etkisi yoktur. Teşebbüslerin kurduğu bu birliklere üye olmak isteğe bağlõdõr. Bu 
birlikler, işbu Antlaşma hükümlerine veya Yüksek Otoritenin karar ve 
tavsiyelerine aykõrõ olmayan her tür faaliyette bulunabilirler. 

İşbu Antlaşmaya göre Danõşma Komitesinin görüşünün alõnmasõnõn gerekli 
olduğu hallerde, Yüksek Otorite tarafõndan belirlenen süre içinde her birlik, 
tasarlanan davranõş biçimi hakkõnda, üyelerinin görüşlerini Yüksek Otoriteye 
sunma hakkõna sahiptir.  

Yüksek Otorite, kendisi için gerekli bilgileri toplamak veya kendisine 
verilen görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştõrmak için işçi ve tüketicilerin 
yetkili temsilcilerinin, birliklerin idari organlarõna veya birlik nezdinde kurulan 
danõşma komitelerine katõlmasõnõn ya da diğer herhangi bir başka yöntemle işçi 
ve tüketicilerin çõkarlarõnõn birlik yönetimine yeterli bir şekilde duyurulmasõnõn 
sağlanmasõ koşuluyla, normal olarak, üretici birliklerine başvurur. 

Yukarõdaki paragrafta adõ geçen birlikler, faaliyetleri konusunda Yüksek 
Otoritenin gerekli gördüğü bilgileri Yüksek Otoriteye bildirmek zorundadõrlar. 
İşbu Maddenin ikinci paragrafõnda belirtilen görüşler ve bu paragraf da verilen 
bilgiler birliklerce ilgili Hükümete iletilir.  
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BÖLÜM II 

MALİ HÜKÜMLER 

Madde 49 

Yüksek Otorite: 

− kömür ve çelik üretimi üzerine vergiler koymak; 

− borçlanmak  

suretiyle, görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli kaynaklarõ temin 
etmeye yetkilidir. 

Bağõş kabul edebilir. 

Madde 50 

1. Vergiler: 

− 78. Maddede öngörülen idari harcamalarõ; 

− 56. Maddede öngörülen yenilemeye yönelik karşõlõksõz yardõmõ; 

− 54 ve 56. Maddelerde öngörülen finansman olanaklarõyla ilgili olarak ve 
yedek akçelere başvurulduktan sonra Yüksek Otoritenin, aldõğõ borçlar için 
ödediği faizlerin, kendisinin verdiği kredilerden aldõğõ faizler ile 
karşõlanamamasõ olasõlõğõ bulunan bölümü ve Yüksek Otoritenin teminatõ ile 
doğrudan doğruya teşebbüslerce alõnan krediler için yapõlacak her tür ödemeyi; 

− 55(2)Maddesinde öngörüldüğü şekilde teknik ve ekonomik araştõrmanõn 
teşviki ile ilgili harcamalarõ karşõlamaya yöneliktir. 

2. Vergiler çeşitli ürünlerin ortalama değerlerine göre yõllõk olarak tarh 
edilir; ancak vergi oranõ, Konsey üçte iki çoğunlukla önceden yetki vermedikçe, 
yüzde 1'i aşamaz. Tarh ve tahsil biçi- 
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mi, Yüksek Otorite tarafõndan Konseyin de görüşü alõndõktan sonra, bir genel 
karar ile belirlenir; kümülatif vergilendirmeden mümkün olduğu ölçüde kaçõnõlõr. 

3. Yüksek Otorite, bu Madde uyarõnca aldõğõ kararlara uymayan 
teşebbüslere her üç aylõk gecikme için yüzde 5'ten fazla olmamak koşuluyla ek 
yüküm koyabilir.  

 

Madde 51 

1. Yüksek Otorite,borçlanma yoluyla oluşturulmuş fonlarõ kredi verme 
dõşõnda kullanamaz. 

Yüksek Otorite, Üye Devletler piyasalarõnda borçlandõğõ takdirde, bu 
piyasalarda yürürlükte olan yasal düzenlemelere tabidir. 

Yüksek Otorite, borç vermek için Üye Devletlerin teminatõnõ gerekli 
görürse, Konseye danõştõktan sonra ilgili hükümet veya hükümetlere başvurur; 
hiçbir Devlet teminat vermek zorunda değildir. 

2. Yüksek Otorite, 54. Maddede öngörülen şartlarda, üçüncü kişilerce 
teşebbüslere doğrudan verilen kredilere kefil olabilir. 

3. Yüksek Otorite, toplanacak meblağlarõn hiçbir şekilde teşebbüslere borç 
vermek için kullanõlmamasõ kaydõyla, 50(1)Maddesinin üçüncü bendine göre 
sadece vergilerden yapõlabilecek her türlü muhtemel kesintiyi azaltmak için bir 
yedek fon kurulmasõnõ sağlamak amacõyla kendi kredi veya teminat koşullarõnõ 
belirleyebilir; bu şekilde toplanan meblağlar hiçbir şekilde teşebbüslere borç 
vermek için kullanõlmaz. 
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4. Yüksek Otorite, mali görevlerinin gerektirdiği bankacõlõk faaliyetlerinde 
bizzat uğraşamaz. 

Madde 52 

Üye Devletler, işbu Antlaşmada öngörülen amaçlar doğrultusunda 
kullanõlabilmeleri için gerekli olduğu ölçüde, 79. Maddenin ilk paragrafõnda 
belirtilen topraklarda vergiler, para cezalarõ ve gecikme faizleriyle yedek fondan 
elde edilen paralarõn ticari ödemeler için kabul edilen ödeme esaslarõna uygun 
olarak transferini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yaparlar. 

Yüksek Otorite tarafõndan veya onun teminatõ altõnda gerçekleştirilen diğer 
mali işlemler sonucunda, gerek Üye Devletler arasõnda gerekse üçüncü ülkelere 
yapõlacak transferlere ilişkin esaslar, Yüksek Otorite ile ilgili Üye Devletler veya 
yetkili kuruluşlar arasõnda yapõlacak bir anlaşma ile belirlenir; bununla beraber, 
döviz kontrolü uygulayan hiçbir Üye Devlet, açõkça üstlenmediği transferleri 
sağlamak zorunda değildir. 

Madde 53 

58. Madde ve III. Başlõğõn V. Bölüm hükümleri saklõ kalmak kaydõyla 
Yüksek Otorite: 

(a) Danõşma Komitesi ve Konseyin görüşünü aldõktan sonra, kendisinin 
belirleyeceği koşullar ve kendi denetimi altõnda, 3. Maddede belirtilen 
görevlerin yerine getirilmesi için gerekli gördüğü ve işbu Antlaşma ve 
özellikle 65. Madde ile bağdaştõğõnõ kabul ettiği, birkaç teşebbüs 
bakõmõndan her türlü ortak mali düzenlemenin yapõlmasõ için yetki 
verebilir;  
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(b) Konseyin oybirliğiyle vereceği olumlu görüş üzerine aynõ amaçlara 
yönelik her türlü mali düzenlemeyi yapabilir. 

Üye Devletler tarafõndan yapõlan veya sürdürülen benzeri düzenlemeler, 
Danõşma Komitesi ve Konseye danõştõktan sonra, bu tür düzenlemelerin işbu 
Antlaşmanõn uygulanmasõna kõsmen veya tamamen aykõrõ olmasõ halinde, ilgili 
Devletlere gerekli tavsiyelerde bulunacak olan Yüksek Otoriteye bildirilir. 

 

BÖLÜM III 

YATIRIMLAR VE MALİ YARDIMLAR 

Madde 54 

Yüksek Otorite, teşebbüslere kredi vererek veya alabilecekleri diğer 
kredilere teminat vererek, yatõrõm programlarõnõn yürütülmesini kolaylaştõrabilir. 

Konseyin oybirliğiyle vereceği olumlu görüş özerine, Yüksek Otorite, aynõ 
yollara başvurarak, doğrudan ve özellikle üretimin artõrõlmasõna, üretim 
maliyetlerinin düşürülmesine veya kendi yetki alanõ içindeki ürünlerin 
pazarlamasõnõn kolaylaştõrõlmasõna katkõsõ olan işletme ve tesislerin finansmanõna 
yardõmcõ olabilir.  

Yüksek Otorite, yatõrõmlarõn uyumlu bir şekilde gelişmesini teşvik etmek 
amacõyla, 47. Madde hükümlerine göre, ya ilgili teşebbüsten özel olarak istekte 
bulunarak ya da türü ve kapsamõ itibariyle bildirilmesi gereken programlarõ 
belirtmek amacõyla bir karar alarak, teşebbüslerden münferit programlar 
konusunda kendisini önceden haberdar etmelerini isteyebilir. 
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Yüksek Otorite, ilgililere kendi görüşlerini sunmalarõ için her türlü kolaylõğõ 
sağladõktan sonra, 46. Maddede öngörülen genel hedefler çerçevesinde bu 
programlara ilişkin gerekçeli bir görüş bildirebilir. İlgili teşebbüsün talebi 
üzerine böyle bir görüş bildirmek zorundadõr. Yüksek Otorite görüşünü ilgili 
teşebbüse bildirir ve bu görüşü teşebbüsün bağlõ olduğu Hükümetin bilgisine 
sunar. Bu görüşlerin listeleri yayõnlanõr. 

Yüksek Otorite, bir programõn finansmanõnõn veya bu program 
çerçevesinde planlanan tesislerin işletilmesinin işbu Antlaşmaya aykõrõ 
sübvansiyon, yardõm, korumacõlõk veya ayõrõmcõlõk yaratabileceğini kabul ederse, 
bu nedenlerle bildireceği olumsuz görüş 14. Maddeye uygun olarak alõnmõş bir 
karar hükmündedir ve ilgili teşebbüsün bu programõn gerçekleşmesinde kendi 
fonlarõ dõşõndaki kaynaklardan yararlanmasõnõ yasaklayõcõ etkisi vardõr. 

Yüksek Otorite, bir önceki paragrafta değinilen yasağõ dikkate almayan 
teşebbüslere, en çok söz konusu programõn gerçekleştirilmesinde usulsüz olarak 
kullanõlan miktar kadar para cezasõ verebilir. 

Madde 55 

1. Yüksek Otorite, kömür ve çelik üretimi ve kullanõmõndaki artõş ile 
kömür ve çelik sanayi dallarõnda iş güvenliğine ilişkin olarak teknik ve ekonomik 
araştõrmayõ teşvik eder. Bu amaçla mevcut araştõrma kuruluşlarõ arasõnda gerekli 
tüm irtibatõ sağlar. 

2. Danõşma Konseyinin görüşünü aldõktan sonra Yüksek Otorite bu tür 
araştõrmalarõn başlatõlmasõnõ özendirmek ve sürdürülmesini kolaylaştõrmak 
amacõyla:  

 

(a) ilgili teşebbüsleri ortak finansmanõ sağlamalarõ için teşvik edebilir; 
veya 



Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler           cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET) 

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

43 

 

(b) aldõğõ bağõşlardan kaynaklanan her türlü fonu bu amaca tahsis edebilir; 
veya 

(c) Konseyin olumlu görüşünü aldõktan sonra 50. Maddede belirtilen 
vergilerden elde edilen fonlarõ bu amaca tahsis edebilir; ancak anõlan 
Maddenin 2. paragrafõnda belirtilen azami oranõn aşõlmamasõ 
zorunludur.  

(b) ve (c) bentlerinde öngörülen şekilde finanse edilen araştõrmalarõn 
sonuçlarõ Topluluk bünyesindeki bütün ilgililerin hizmetine sunulur. 

3. Yüksek Otorite, özellikle patent değişimi ve teşebbüs lisanslarõnõn 
verilmesi konularõndaki teknik gelişmelerin daha yaygõn tanõnmasõ bakõmõndan 
yararlõ olabilecek bütün görüşleri bildirir. 

Madde 56 

1. Yüksek Otoritenin genel hedefleri çerçevesinde, yeni teknik yöntemlerin 
uygulanmasõna veya yeni araç gereç kullanõmõna geçilmesi sonucunda kömür 
veya çelik sanayi dalõndaki işgücü ihtiyacõnda çok büyük oranda düşüş 
kaydedilip bir veya birkaç bölgede işsiz kalan işgücünün başka işlere 
yönlendirilmesi hususunda özel güçlüklerle karşõlaşõlmasõ halinde Yüksek 
Otorite, ilgili hükümetlerin talebi üzerine: 

(a) Danõşma Komitesinin görüşünü alõr; 

(b) 54. Maddede öngörülen usullere göre, ya kendi yetki alanõ içindeki 
endüstri dallarõnda ya da Konseyin olumlu görüşü üzerine, herhangi 
bir endüstri dalõnda açõkta kalan işgücünün üretken olacak şekilde 
yeniden istihdamõna imkan verecek, ekonomik yönden sağlõklõ yeni iş 
alanlarõnõn yaratõlmasõ için kendisinin desteklediği programlarõn 
finansmanõnõ kolaylaştõrabilir; destekleyebilecek türde programlarõn 
finansmanõnõ kolaylaştõrabilir;  
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c) işçilere, 

− yeniden-istihdam edilinceye kadar beklemeleri için yapõlacak 
ödemelere; 

− yeniden yerleşme masraflarõnõ karşõlamak üzere yapõlacak ödemelere; 

− iş alanõnõ değiştirmek zorunda kaldõklarõnda yeniden mesleki 
eğitimlerinin finansmanõna; 

katkõda bulunmak amacõyla karşõlõksõz yardõm sağlar. 

Yüksek Otorite, Konseyce üçte iki çoğunluk ile bir istisna yapõlmasõna izin 
verilmedikçe karşõlõksõz yardõmõn sağlanmasõnõ, ilgili Devletin kendi yardõm 
miktarõndan az olmayacak özel bir katkõda bulunmasõ şartõna bağlar. 

2. Kömür ve çelik endüstrisi dalõndaki pazarlama koşullarõnda meydana 
gelen ortak pazarõn kurulmasõ ile doğrudan ilişkili olmayan köklü değişiklikler 
sonucunda, bazõ teşebbüslerin kesin olarak faaliyetlerini sona erdirmek veya 
yavaşlatmak ya da faaliyet alanlarõnõ değiştirmek zorunda kalmasõ halinde, 
Yüksek Otorite, ilgili hükümetlerin talebi üzerine:* 

(a) 54. Maddede öngörülen usullere göre, ya kendi yetki alanõ içindeki 
endüstri dallarõnda ya da Konseyin olumlu görüşü üzerine diğer 
herhangi bir sanayi dalõnda açõkta kalan işgücünün üretken olacak 
şekilde yeniden-istihdamõna imkan verecek ekonomik yönden sağlõklõ 
yeni iş alanlarõnõn yaratõlmasõ veya mevcut teşebbüslerin faaliyet 
alanlarõnõ değiştirmesi için kendisinin destekleyebileceği programlarõn 
finansmanõnõ kolaylaştõrabilir; 

(b) işçilere, 

- yeniden-istihdam edilinceye kadar beklemeleri için yapõlacak ödemelere; 

                                                 
* 2.paragraf, işbu Antlaşmanõn 95.Maddesinin üçüncü ve dördüncü paragraflarõnda belirtilen usule uygun olarak 
eklenmiştir (16 Mayõs 1960 tarih ve 33 sayõlõ Avrupa Topluluklarõ Resmi Gazetesi) 
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− faaliyet değişiklikleri sebebiyle teşebbüslerin geçici olarak işten 
çõkarõlabilecek olanlara maaş ödemeyi sürdürmelerine yönelik tahsisat 
verilmesine; 

− yeniden yerleşme masraflarõnõ karşõlamak üzere yapõlacak ödemelere;  

− iş alanõnõ değiştirmek zorunda kaldõklarõnda yeniden mesleki 
eğitimlerinin finansmanõna; 

katkõda bulunmak amacõyla karşõlõksõz yardõm sağlayabilir. 

Yüksek Otorite, Konseyce üçte iki çoğunluk ile bir istisna yapõlmasõna izin 
verilmedikçe, karşõlõksõz yardõmõn sağlanmasõnõ, ilgili Devletin kendi yardõm 
miktarõndan az olmayacak özel bir katkõda bulunmasõ şartõna bağlar. 

BÖLÜM IV 

ÜRETİM 

Madde 57 

Üretim alanõnda Yüksek Otorite: 

− genel tüketimin, özellikle de kamu kesimi tüketiminin düzenli olmasõnõ 
sağlamak veya bu tüketimi etkilemek için hükümetlerle işbirliği yapmak, 

− ticaret politikasõ ve fiyatlarla ilgili olarak işbu Antlaşmada öngörülen 
müdahalelerde bulunmak gibi kendi tasarrufundaki dolaylõ tedbirlere öncelik 
verir. 

Madde 58 

1. Talepte bir düşüş görülmesi halinde Yüksek Otorite, Topluluğun 
belirgin bir bunalõm dönemi ile karşõ karşõya bulunduğu 
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ve 57. Maddede belirtilen tedbirlerin bunun üstesinden gelmek için yeterli 
olmadõğõ kanõsõna varõrsa, Danõşma Komitesine danõştõktan sonra, Konseyin 
olumlu görüşü üzerine, gereğinde 74. Maddede öngörülen tedbirlerle birlikte, bir 
üretim kota sistemi oluşturmakla yükümlüdür. 

Yüksek Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde Üye 
Devletlerden birinin başvurusu üzerine Konsey, oybirliğiyle karar alarak, Yüksek 
Otoriteden bir kota sistemi kurmasõnõ talep edebilir. 

2. Yüksek Otorite,teşebbüsler ve teşebbüs birlikleriyle işbirliği halinde 
yapõlacak çalõşmalarõn õşõğõnda 2, 3 ve 4. Maddelerde belirtilen ilkeleri dikkate 
alarak kotalarõ adil bir şekilde belirler. Özellikle, genel bir kararla ton cinsinden 
tespit edilen referans düzeyini aşan miktarlar üzerinden uygun vergiler alarak 
teşebbüslerin faaliyet düzeyini denetim altõnda tutabilir. 

Bu şekilde elde edilen fonlar, özellikle istihdam düzeyini mümkün olduğu 
kadar korumak için, üretim hõzõnõ öngörülenin altõna düşüren teşebbüsleri 
desteklemek amacõyla kullanõlõr.  

3. Kota sistemi, Üye Devletlerden birinin hükümeti tarafõndan veya 
Danõşma Komitesinin görüşü alõndõktan sonra Yüksek Otorite tarafõndan 
Konseye sunulan bir öneri üzerine, Konseyce aksine karar verilmedikçe önerinin 
Yüksek Otoriteden gelmesi durumunda oybirliğiyle, bir hükümetten gelmesi 
durumunda ise basit çoğunlukla sona erdirilir. Kota sisteminin kaldõrõlmasõ ile 
ilgili karar Yüksek Otorite tarafõndan yayõnlanõr. 

4. Yüksek Otorite, bu Madde uyarõnca aldõğõ kararlara uymayan 
teşebbüslere en çok usulsüz olarak yapõlan üretimin değeri kadar para cezasõ 
verebilir.  
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Madde 59 

1. Danõşma Komitesinin görüşünü aldõktan sonra Yüksek Otorite, 
Topluluğun kendi yetki alanõna giren bir kõsõm ya da tüm ürünlerde ciddi bir 
kõtlõkla karşõ karşõya bulunduğu ve 57. Maddede belirtilen tedbirlerin, sorunu 
çözmek için yeterli olmadõğõ kanõsõna varõrsa, durumu Konseye intikal ettirir ve 
Konsey oybirliğiyle aksine karar vermedikçe, gerekli tedbirleri Konseye önerir. 

Yüksek Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde, Üye 
Devletlerden birinin başvurusu üzerine, Konsey, oybirliğiyle alõnacak bir kararla 
söz konusu durumun mevcudiyetini kabul edebilir.  

2. Konsey, Yüksek Otoritenin önerisi üzerine ve onunla istişarelerde 
bulunarak, oybirliğiyle, bir yandan kullanõm önceliklerini, diğer yandan da 
Topluluğun kömür ve çelik kaynaklarõnõn, yetki alanõ içindeki sanayi dallarõ, 
ihracat ve diğer kullanõm yerlerine tahsisine ilişkin esaslarõ tespit eder. 

Yüksek Otorite, böylece kararlaştõrõlan kullanõm önceliklerini esas alarak, 
ilgili teşebbüslerin görüşünü aldõktan sonra, teşebbüslerce uyulmasõ gerekecek 
üretim programlarõnõ belirler.  

3. Konsey tarafõndan 2. paragrafta değinilen tedbirler konusunda 
oybirliğiyle bir karar alõnmamasõ halinde, Yüksek Otorite, Topluluğun 
kaynaklarõnõ, üretim bölgelerini dikkate almaksõzõn, tüketim ve ihracat durumuna 
göre Üye Devletlere kendisi tahsis eder. 

Yüksek Otorite tarafõndan tahsis edilen kaynaklarõn dağõtõmõ, diğer Üye 
Devletlere tahsis edilen kaynaklarõn teslimini etkilememesi ve ihracata ve kömür 
ve çelik sanayilerinin işleyişine tahsis edilecek kaynaklar konusunda Yüksek 
Otorite ile istişarede bulunulmasõ koşuluyla, Hükümetin sorumluluğunda yapõlõr.  
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Bir Hükümetin ihracata tahsis ettiği kaynaklarõn, ilgili Üye Devlete tahsis 
edilen toplam miktarõn hesaplanmasõnda dikkate alõnan ihracat payõndan az 
olmasõ halinde Yüksek Otorite, bir sonraki dağõtõm sõrasõnda, bu şekilde 
kullanõma tahsis edilen kaynaklarõ da, gerekirse Üye Devletler arasõnda yeniden 
bölüştürür. 

Bir hükümetin kömür ve çelik sanayiinin işleyişine ayõrdõğõ payda meydana 
gelen nispi bir azalma sonucunda Topluluğun bir üretiminde herhangi bir düşüş 
görülmesi halinde, bir sonraki dağõtõm sõrasõnda, söz konusu Üye Devlete bu 
dalda tahsis edilen ürün payõ o devletin sebep olduğu düşüş oranõnda azaltõlõr.  

4. Bütün durumlarda Yüksek Otorite, yetki alanõ içindeki sanayilere tahsis 
edilen miktarlarõ teşebbüsler arasõnda, teşebbüsler ve teşebbüs birlikleriyle 
ortaklaşa yapõlan çalõşmalar õşõğõnda adalete uygun bir şekilde paylaştõrmakla 
yükümlüdür.  

5. Bu Maddenin 1. paragrafõnda öngörülen durumun meydana gelmesi 
halinde Yüksek Otorite, 57. Madde uyarõnca, Danõşma Komitesinin görüşünü 
aldõktan sonra, Konseyin olumlu görüşü üzerine, bütün Üye Devletlerde üçüncü 
ülkelere yapõlan ihracata kõsõtlamalar getirilmesine karar verebilir, Yüksek 
Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde böyle bir karar bir 
hükümetin önerisi üzerine Konseyce oybirliğiyle alõnabilir. 

6. Yüksek Otorite, Danõşma Komitesi ile Konseye danõştõktan sonra, bu 
Madde uyarõnca yapõlan düzenlemelere son verebilir. Konseyin oybirliğiyle 
olumsuz görüş bildirmesi halinde Yüksek Otorite bu görüşü dikkate almak 
zorundadõr. 

Yüksek Otoritenin kendiliğinden harekete geçmemesi halinde Konsey 
oybirliğiyle karar alarak bu düzenlemelere kendisi son verebilir.  
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7. Yüksek Otorite bu Madde uyarõnca alõnan kararlara uymayan 
teşebbüslere, yerine getirilmemiş veya normal kullanõm amacõndan saptõrõlmõş 
üretim veya teslimatõn değerinin en çok iki katõ kadar para cezasõ verebilir. 

BÖLÜM V 

FİYATLAR 

Madde 60 

1. 2, 3 ve 4. Maddelere aykõrõ fiyat uygulamalarõ, özellikle: 

− ortak pazar içinde bir tekel oluşturmaya yönelik tamamen geçici veya 
sadece yerel fiyat indirimleri başta olmak üzere haksõz rekabet uygulamalarõ; 

− ortak pazar içinde bir satõcõ tarafõndan benzer işlemlere, özellikle 
alõcõnõn uyruğu göz önüne alõnarak farklõ koşullarõn uygulanmasõ sonucunu 
doğuran ayõrõmcõ uygulamalar, 

yasaktõr.  

Yüksek Otorite, bu yasaklama kapsamõna giren uygulamalarõ, Danõşma 
Komitesi ile Konseye danõştõktan sonra alacağõ kararlarla belirleyebilir. 

2. Bu amaçlar doğrultusunda: 
 

(a) teşebbüsler tarafõndan ortak pazar içinde uygulanan fiyat listeleri ile 
satõş koşullarõnõn, Yüksek Otorite tarafõndan Danõşma Komitesinin 
görüşü alõndõktan sonra, belirlenen ölçüde ve 
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şekillerde ilân edilmesi gerekir. Yüksek Otoritenin, bir teşebbüsün 
fiyat listesini hazõrlamak için esas aldõğõ mahalde geçerli olan referans 
fiyatõn normal bir fiyat olmayõp özellikle (b) bendi hükümlerinden 
kurtulma amacõ taşõdõğõ kanõsõna varmasõ halinde, bu teşebbüse 
gerekli tavsiyelerde bulunur; 

(b) fiyat belirlemede esas alõnan mahallin, ortak pazar içinde bir 
teşebbüsün, kendi fiyat listesini hazõrlamasõ için başlangõçta tespit 
edilen referans fiyatõna denkleştirilmiş olarak uygulamakta olduğu 
fiyatlarda; 

− benzer bir işlem için söz konusu fiyat listesinde gösterilen fiyatõn 
üstünde bir artõş ; veya 

− bu fiyat üzerinde miktarõ: 

 - müşteriye teslim yerinde en elverişli koşullarõ sağlamak amacõyla başka 
bir referans fiyatõ esas alõnarak belirlenmiş fiyat listesinde ayarlama 
yapma ya imkan verecek ölçüyü; veya 

 - Yüksek Otorite tarafõndan, Danõşma Komitesinin görüşü alõndõktan 
sonra alõnan kararlarla, gerektiğinde ürünlerin çõkõş ve varõş noktalarõ 
dikkate alõnarak her ürün sõnõfõ için belirlenen sõnõrlarõ aşacak 
düşüşlere yol açmamasõ gerekir. 

Bu tür kararlar, ortak pazarõn tamamõnda veya bir kõsmõnda ortaya çõkan 
bozulmalarõ veya bir ürün ile onun imalinde kullanõlan maddelerin fiyat 
tespitinde uygulanan yöntemler arasõndaki farkõn yarattõğõ dengesizlikleri 
önlemek için gerekli görüldüğünde alõnõr. Bu kararlar, bu işlemlerin Yüksek 
Otoriteye bildirilmesi kaydõyla, teşebbüslerin fiyat tekliflerinin Topluluk dõşõn-
daki teşebbüslerce uygulanan koşullara uygun hale getirilmelerini engellemez, 
ancak ilgili teşebbüslerin bu hakkõ kötüye kullanmalarõ halinde Yüksek Otorite 
bu istisnadan yararlanma haklarõnõ kõsõtlayabilir veya kaldõrabilir.  
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Madde 61  

46. Maddenin 1. paragrafõ ve 48. Maddenin 3. paragrafõ hükümleri uyarõnca 
teşebbüsler ve teşebbüs birlikleriyle işbirliği halinde yapõlan çalõşmalar õşõğõnda 
alõnacak tedbirlerin gerekliliği ve bunlara göre tespit edilecek fiyat düzeyi 
konusunda Danõşma Komitesi ile Konseyin görüşleri alõndõktan sonra, Yüksek 
Otorite yetki alanõndaki bir veya daha fazla ürün için: 

(a) böyle bir kararõn 3. Maddede, özellikle de söz konusu Maddenin (c) 
paragrafõnda belirtilen hedeflere ulaşõlmasõ için gerekli olduğu 
görüşüne varõrsa, ortak pazar içinde geçerli azami fiyatlarõ 
belirleyebilir; 

(b) belirgin bir bunalõmõn mevcut veya pek muhtemel olduğu ve böyle bir 
kararõn 3. Maddede belirtilen hedeflere ulaşõlmasõ için gerekli olduğu 
görüşüne varõrsa ortak pazar içinde geçerli asgari fiyatlar belirleyebilir; 

(c) ilgili teşebbüslerin bağlõ olduklarõ birliklerin veya doğrudan bu 
teşebbüslerin görüşünü aldõktan sonra, böyle bir düzenlemenin etkin 
bir şekilde denetlenebilmesi kaydõyla ve hem piyasa durumunun 
teşebbüslere yönelik arz ettiği tehlikeler açõsõndan aynõ zamanda da de 
3. Maddenin (f) paragrafõnda belirtilen hedefin uluslararasõ ekonomik 
ilişkilerde kabul edilmesini temin etmek için gerekli görülmesi 
halinde, dõş piyasalarõn niteliğine uygun koşullarda, asgari veya azami 
ihracat fiyatlarõ belirleyebilir; bir asgari ihracat fiyatõnõn belirlenmesi 
60 (2) Maddesinin son bendi hükümlerinin uygulanmasõna engel teşkil 
etmez. 

Fiyat tespitlerinde Yüksek Otorite, kömür ve çelik sanayileri ile bu ürünleri 
kullanan sanayilerin 3 (c) Maddesinde belirtilen ilkeler uyarõnca, rekabet 
kabiliyetlerini koruma ihtiyacõnõ dikkate almak zorundadõr. 
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Yukarõda öngörülen durumun mevcut olmasõna rağmen Yüksek Otoritenin 
kendiliğinden harekete geçmemesi halinde, Üye Devlet hükümetlerinden birinin 
başvurusu üzerine Konsey, oybirliğiyle karar alarak, Yüksek Otoriteden bu tür 
azami veya asgari fiyatlarõ belirlemesini isteyebilir. 

Madde 62 

Böyle bir tedbirin, kömür fiyatlarõnõn, işletme maliyetlerinin en yüksek 
düzeyde olmasõna rağmen 3. Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi 
için geçici olarak faaliyete devam etmeleri gerekli görülen maden ocaklarõnõn 
üretim maliyetleri düzeyinde olmasõnõ engellemek için en uygun yol olduğu 
görüşüne varmasõ halinde Yüksek Otorite, Danõşma Komitesinin görüşünü de 
aldõktan sonra: 

− aynõ kömür havzasõnda, aynõ fiyat listelerinin uygulandõğõ teşebbüsler 
arasõnda; 

− Konseyin görüşünü aldõktan sonra, farklõ kömür havzalarõndaki 
teşebbüsler arasõnda; 

denkleştirici ödemeler yapõlmasõna izin verebilir. 

Bu fark giderici ödemeler ayrõca, 53. Maddede öngörülen koşullarda da 
kabul edilebilir.  

Madde 63 

1. Yüksek Otorite, özellikle kamu sektörüne bağlõ kurumlar tarafõndan 
yapõlan ihaleleri düzenleyen hükümler uyarõnca, alõcõlar tarafõndan ayõrõmcõ 
uygulamalara sistemli olarak başvurulduğunu tespit etmesi halinde Yüksek 
Otorite, ilgili hükümetlere gerekli tavsiyelerde bulunur. 

2. Yüksek Otorite gerekli gördüğünde: 

(a) teşebbüslerin kendi satõş koşullarõnõ, müşterilerinin ve onlar adõna 
faaliyet gösteren komisyoncularõnõn işbu Bölüm hükümleri uyarõnca 
Yüksek Otorite tarafõndan konulan kurallara uymayõ taahhüt etmelerini 
sağlayacak şekilde düzenlemelerinin zorunlu olduğuna; 
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(b) teşebbüslerin kendi temsilcilerinin veya onlar adõna faaliyet gösteren 
komisyoncularõnõn bu yükümlülüğü ihlal etmeleri durumunda, sorumlu 
tutulacaklarõna karar verebilir. 

Bir alõcõnõn bu yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda Yüksek Otorite, 
Topluluk teşebbüslerinin söz konusu alõcõ ile iş ilişkisine girme hakkõnõ 
kõsõtlayabilir veya ihlalin tekrarlanmasõ halinde bu hakkõ geçici olarak 
yasaklayabilir. Böyle bir durumda alõcõ, 33. Madde hükümleri saklõ kalmak 
kaydõyla, Divan nezdinde dava açma hakkõna sahiptir. 

3. Ayrõca, Yüksek Otorite, 60. Maddenin 1. paragrafõ hükümleri uyarõnca 
belirlenen kurallara, kömür ve çelik sektöründe dağõtõm faaliyeti gösteren tüm 
teşebbüsler ve kurumlar tarafõndan uyulmasõnõ sağlamak amacõyla, ilgili Üye 
Devletlere gerekli bütün tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir. 

Madde 64 

Yüksek Otorite bu Bölüm hükümlerine veya bu Bölümün uygulanmasõna 
ilişkin olarak alõnan kararlara uymayan teşebbüslere, usulsüz satõşlarõn değerinin 
en çok iki katõ kadar para cezasõ verebilir. İhlalin tekrarlanmasõ halinde azami 
miktar iki katõna çõkarõlõr. 

BÖLÜM VI 

ANLAŞMALAR VE YATAY TAMAMLANMALAR  

Madde 65 

1. Ortak pazar içinde normal rekabetin işleyişini doğrudan veya dolaylõ 
olarak engellemeye, kõsõtlamaya veya bozmaya ve 
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özellikle, teşebbüsler arasõndaki fiyat tespitine veya belirlemeye; 

 

(a) üretimi, teknik gelişmeyi veya yatõrõmlarõ sõnõrlamaya veya denetim 
altõna almaya; 

(b) pazarlarõ, ürünleri, müşteri veya ikmal kaynaklarõnõ paylaştõrmaya; 

yönelik bütün anlaşmalar, teşebbüs birliklerinin bütün kararlarõ ve üzerinde 
anlaşmaya varõlan bütün uygulamalar yasaklanõr. 

2. Bununla birlikte:  
 

(a) ihtisaslaşma veya birlikte alõm ya da satõm yoluyla bazõ ürünlerin 
üretim veya dağõtõmõnda belirgin bir iyileşmeye katkõda 
bulunabileceği; 

(b) bu sonuçlara ulaşmak için bir anlaşmanõn zorunlu olduğu ve öngörülen 
anlaşmanõn gerekenden daha kõsõtlayõcõ olmadõğõ; ve 

(c) anlaşmanõn, ilgili teşebbüslere ortak pazar içinde söz konusu ürünlerin 
önemli bir bölümünün fiyatlarõnõ belirleme, üretimini veya 
pazarlamasõnõ denetim altõnda tutma ya da kõsõtlama ve ortak pazar 
içinde diğer teşebbüslerin etkin rekabetini işlemez hale getirme 
yetkisini verecek nitelikte olmadõğõ, kanõsõna varmasõ halinde Yüksek 
Otorite, belirli ürünlerle ilgili olarak ihtisas anlaşmalarõna veya 
birlikte-alõm ya da birlikte-satõm anlaşmalarõna izin verir. 

Yüksek Otorite, bu paragrafõn, özellikle dağõtõcõ teşebbüslere uygulanmasõ 
göz önüne alõndõğõnda, bazõ anlaşmalarõn nitelik ve sonuçlarõ bakõmõndan 
yukarõda değinilenlere çok benzediği ve aynõ koşullara cevap verdiği kanõsõna 
varmasõ halinde, bu anlaşmalara izin verir. 
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Anlaşmalara belirli koşullarda ve sõnõrlõ süreler için izin verilebilir. Bu 
durumda Yüksek Otorite, yukarõdaki (a) ila (c) bentlerinde öngörülen koşullarõn 
yenilenme zamanõ geldiğinde hala geçerli olduğunu tespit ederse, verilen izni bir 
veya birkaç kez yeniler. 

Yüksek Otorite, mevcut şartlarda meydana gelen bir değişikliğin sonucu 
olarak anlaşmanõn yukarõda değinilen koşullara cevap vermediği veya 
anlaşmadan ya da uygulanmasõndan doğan gerçek sonuçlarõ karşõlamadõğõ 
kanõsõna varõrsa, izni iptal eder veya koşullarõnda değişiklik yapar. 

İzinlerin verilmesine, yenilenmesine, değiştirilmesine, reddine veya iptaline 
ilişkin kararlarõn gerekçeleri ile birlikte yayõnlanmasõ zorunludur; 47. Maddenin 
ikinci paragrafõyla getirilen kõsõtlamalar göz önüne alõnmaz. 

3. Yüksek Otorite, 47. Madde hükümlerine uygun olarak ya ilgililerden 
özel talepte bulunarak ya da kendisine bildirilmesi zorunlu olan anlaşma, karar 
veya uygulamalarõn niteliğini belirten düzenlemelerle bu Maddenin uygulanmasõ 
için gereken bütün bilgileri elde edebilir. 

4. İşbu Maddenin 1. paragrafõ uyarõnca yasaklanan anlaşma veya kararlar 
kendiliğinden hükümsüz olup Üye Devletlerin yargõ organlarõ nezdinde dayanak 
yapõlamaz. 

Yüksek Otorite, Divan nezdinde dava konusu yapõlma hakkõ saklõ kalmak 
kaydõyla, bu anlaşma veya kararlarõn bu Maddeye uygun olup olmadõğõ 
konusunda karar almaya münhasõr yetkili makamdõr. 

5. Kendiliğinden hükümsüz olan bir anlaşma yapmõş veya tahkim, 
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ceza, boykot veya diğer herhangi bir yola başvurarak kendiliğinden hükümsüz 
olan bir anlaşma veya kararõ, veya onaylanmasõ reddedilmiş veya onayõ iptal 
edilmiş bir anlaşmayõ uygulamõş veya uygulamaya çalõşmõş veya yanlõş olduğunu 
ya da çarpõtõldõğõnõ bildiği bilgilerden yararlanarak bir izin almõş olan veya bu 
Maddenin 1. paragrafõ hükümlerine aykõrõ uygulamalarda bulunmuş olan 
teşebbüslere, Yüksek Otorite tarafõndan, bu Madde ile yasaklanan anlaşma, karar 
veya uygulamanõn konusu olan ürünlere ilişkin cironun en çok iki katõ kadar para 
cezasõ veya gecikme faizi uygulanabilir; ancak, anlaşma, karar veya 
uygulamadan amacõn, üretimi, teknik gelişmeyi veya yatõrõmlarõ kõsõtlamak 
olmasõ halinde bu azami miktar, para cezalarõnda söz konusu teşebbüslerin yõllõk 
cirosunun % 10'u, gecikme faizlerinde ise günlük cirosunun % 20'si oranõnda 
artõrõlabilir. 

Madde 66 

1. Bir kişi veya teşebbüsün ya da bir kişi veya teşebbüs grubunun herhangi 
bir faaliyeti sonucu, bir veya birkaç ürünle ilgili olarak, teşebbüslerin birleşmesi, 
hisse veya varlõklarõnõn bir bölümünün iktisabõ, ödünç verme, sözleşme veya 
denetimi ele geçirmeye yönelik diğer herhangi bir yolla, 79. Maddenin 1. parag-
rafõnda belirtilen topraklar içinde, aralarõndan en az biri 80. Madde kapsamõna 
giren bazõ teşebbüslerin yatay tamamlanmasõ sonucunu doğrudan veya dolaylõ 
olarak kendiliğinden doğuran herhangi bir işlem, bu Maddenin 3. paragrafõ 
hükümleri saklõ kalmak kaydõyla, Yüksek Otoritenin ön iznine tabidir. Bu 
hükümlerin uygulanmasõ amacõyla Yüksek Otorite, Konseyin görüşünü aldõktan 
sonra düzenlemeler yaparak bir teşebbüsün denetiminin hangi koşullarda ele 
geçirilmiş sayõlacağõnõ belirler. 

2. Yüksek Otoritenin kendi yetki alanõ içindeki ürün veya ürünlerle ilgili 
olarak, öngörülen işlemin ilgili kişi veya 
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teşebbüslere; 

− söz konusu ürünlere ilişkin pazarõn önemli bir bölümünde fiyat 
belirleme, üretimi veya dağõtõmõ denetim altõnda tutma ya da kõsõtlama veya 
gerçek bir rekabeti engelleme;  

− özellikle ikmal kaynaklarõndan veya pazarlardan yararlanmada önemli 
bir avantaj elde ederek yapay biçimde ayrõcalõklõ bir konum sağlama yoluyla, 
işbu Antlaşmanõn uygulanmasõ sonucunda belirlenen rekabet kurallarõndan 
kaçõnma yetkisini vermediği kanõsõna varmasõ halinde; 

bir önceki paragrafta değinilen izni verir. 

Yapõlan değerlendirmede, Yüksek Otorite, 4. Maddenin (b) paragrafõnda 
sözü edilen ayõrõmcõ uygulamalardan kaçõnma ilkesine uygun olarak, 
teşebbüslerin eşit rekabet koşullarõna sahip olmamasõndan kaynaklanan 
sakõncalardan kaçõnmak veya onlarõ gidermek için gerekli gördüğü ölçüde, 
Topluluktaki benzer nitelikli teşebbüslerin büyüklüğünü göz önünde bulundurur. 

Yüksek Otorite, vereceği izni bu paragrafõn amaçlarõna uygun göreceği her 
tür koşula tabi tutabilir. 

Aralarõndan en az biri 80. Madde kapsamõ dõşõnda kalan teşebbüslerle ilgili 
bir işlem hakkõnda karar vermeden önce, Yüksek Otorite ilgili hükümetin 
görüşlerini alõr. 

3. Yüksek Otorite, gerçekleştirdikleri yatay tamamlanmanõn niteliğini de 
dikkate alarak, etkiledikleri varlõklarõn veya teşebbüslerin büyüklüğü itibariyle 2. 
paragrafta aranan şartlara uygun sayõlmalarõ gerektiğini kabul ettiği belirli türdeki 
işlemleri ön izin zorunluluğundan muaf tutabilir. Konseyin onayõ alõndõktan 
sonra bu doğrultuda yapõlan düzenlemelerle bu muafiyetin hangi şartlara tabi 
olduğu belirlenir.  
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4. 47. Maddenin kendi yetki alanõ içindeki teşebbüslere uygulanmasõ saklõ 
kalmak kaydõyla, Yüksek Otorite, ya Konseyin görüşü alõndõktan sonra kendisine 
bildirilmesi zorunlu olan işlemlerin niteliğini belirten düzenlemeler yaparak ya 
da bu düzenlemeler uyarõnca ilgililerden özel talepte bulunarak söz konusu hak 
veya varlõklarõnõ iktisap eden veya tek elde toplayan veya iktisap etmeyi veya tek 
elde toplamayõ tasarlamak suretiyle gerçek veya tüzel kişilerden, 1. paragrafta 
belirtilen etkiyi yaratabilecek nitelikteki işlemlere ilişkin olarak, bu Maddenin 
uygulanmasõ için gereken bütün bilgileri elde edebilir. 

5. Yüksek Otoritenin 1. paragraf hükümlerine aykõrõ olmakla birlikte 2. 
paragrafta öngörülen koşullara uygun olarak gerçekleştirilmiş olduğunu tespit 
ettiği bir yatay tamamlanmanõn oluşmasõ durumunda, Yüksek Otorite bu 
tamamlanmanõn onaylanmasõnõ, 6. paragrafõn ikinci bendinde öngörülen para 
cezasõnõn, söz konusu hak veya varlõklarõnõ iktisap eden veya tek elde toplayan 
kişiler tarafõndan ödenmesi koşuluna bağlar; ancak izin istenmesinin 
gerekliliğinin açõkça ortaya çõktõğõ hallerde, para cezasõnõn miktarõ bu bentte 
öngörülen azami miktarõn yarõsõndan az olamaz. Para cezasõnõn ödenmemesi 
halinde Yüksek Otorite, yasal olmadõğõ tespit edilen yatay tamamlanmalarla ilgili 
olarak aşağõda öngörülen tedbirleri uygular. 

2.paragraf uyarõnca onaylanmasõ için tabi kõlõnacağõ genel veya özel 
koşullarõ yerine getirmesi mümkün olmayan bir birliğin oluştuğunu tespit etmesi 
halinde, Yüksek Otorite, gerekçeli bir karar alarak bu birliğin yasal olmadõğõnõ 
beyan eder ve ilgililere kendi görüşlerini sunma fõrsatõnõ sağladõktan sonra 
usulsüz olarak tek elde toplanmõş teşebbüs veya varlõklarõn ayrõlmasõ veya ortak 
denetime son verilmesi ile birlikte söz konusu teşebbüs veya varlõklarõn bağõmsõz 
yönetiminin yeniden sağlanmasõ ve normal rekabet koşullarõnõn yeniden 
oluşturulmasõ için uygun göreceği diğer bütün tedbirlerin alõnmasõnõ emreder. Bu 
konuyla 
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doğrudan ilgili herkes 33. Maddede öngörülen şartlarda bu tür kararlara karşõ 
dava açabilir. 33. Madde hükümlerinin aksine Divan, gerçekleştirilen işlemin bu 
Maddenin 1. paragrafõ ve bu paragraf uyarõnca yapõlan düzenlemelere göre bir 
tamamlanma sayõlõp sayõlmayacağõ konusunda tam yetkiye sahiptir. Yapõlan 
başvurunun yürütmeyi durdurucu etkisi vardõr. İşlemin yasal olmadõğõnõ belirten 
karara karşõ ayrõ dava açõlmasõna Yüksek Otorite tarafõndan izin verilmesi 
durumu hariç, yukarõda öngörülen tedbirler düzenlenmeden dava açõlamaz. 

Yüksek Otorite, 39. Maddenin üçüncü paragrafõ hükümlerinin uygulanmasõ 
ihtimali hariç, rekabet halindeki teşebbüsler ile üçüncü kişilerin çõkarlarõnõ 
korumak ve kendi kararlarõnõn yerine getirilmesini engelleyebilecek herhangi bir 
tedbiri önlemek için gerekli gördüğü geçici koruma tedbirlerini her zaman 
alabilir veya alõnmasõnõ sağlayabilir. Divan aksine karar vermedikçe, dava 
açmanõn bu şekilde alõnan koruma tedbirleriyle ilgili olarak yürütmeyi durdurucu 
etkisi yoktur. 

Yüksek Otorite verdiği kararlarõn yerine getirilmesi için ilgililere makul bir 
süre tanõr ve bu süreye uyulmamasõ halinde söz konusu hak veya varlõklarõn 
değerinin en çok binde biri kadar günlük gecikme faizi uygulayabilir. 

Ayrõca, ilgililerin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 
Yüksek Otorite bizzat icrai tedbirler alõr ve özellikle kendi yetki alanõna giren 
teşebbüslerde usulsüz olarak elde edilen varlõklara ilişkin haklarõ kullanma 
ehliyetini askõya alabilir, bu varlõklar için mahkeme kararõyla yed-i emin tayin 
ettirebilir, mal sahiplerinin yasal çõkarlarõnõ koruyacak şartlarda bu varlõklarõn 
cebri satõşõnõ düzenleyebilir. Söz konusu hak veya varlõklarõ yasadõşõ işlem 
sonucu elde eden gerçek 
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veya tüzel kişilere karşõ denetimi usulsüz olarak ele geçirilen teşebbüslerin 
yönetim organlarõnõn işlem, karar ve müzakerelerini iptal edebilir. 

Ayrõca, Yüksek Otorite ilgili Üye Devletlere, yukarõdaki bentlerde 
öngörülen tedbirlerin ulusal mevzuat çerçevesinde uygulanmasõnõ sağlamak için, 
gerekli göreceği bütün tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir.  

Yüksek Otorite, yetkilerini uygularken, üçüncü kişilerce iyi niyetle 
kazanõlmõş haklarõ göz önüne alõr.  

6. Yüksek Otorite: 

− 4. paragrafta öngörülen yükümlülüklerden kaçõnan gerçek veya tüzel 
kişilere, satõn alõnan veya tek elde toplanan ya da satõn alõnmasõ veya tek elde 
toplanmasõ planlanan mal varlõklarõnõn değerinin en çok % 3'ü kadar; 

− 1. paragrafta öngörülen yükümlülüklerden kaçõnan gerçek veya tüzel 
kişilere, işlemin gerçekleştirilmesini izleyen on ikinci ayõn sonundan itibaren bu 
fiilin Yüksek Otorite tarafõndan tespit edilmesine kadar geçen her bir ay için 
yirmi dörtte bir oranõnda artõrõlmasõ kaydõyla, satõn alõnan veya tek elde toplanan 
varlõklarõn değerinin en çok % 10'u kadar; 

− yanlõş veya çarpõtõlmõş bilgiler vasõtasõyla 2. paragraf hükümlerinden 
yararlanan ya da yararlanmaya çalõşan gerçek veya tüzel kişilere, satõn alõnan 
veya tek elde toplanan ya da satõn alõnmasõ veya tek elde toplanmasõ planlanan 
varlõklarõn değerinin en çok % 10'u kadar; 

− Yüksek Otoritenin yetki alanõ içindeki teşebbüslerden, işbu Madde 
hükümlerine aykõrõ işlemleri yapan ya da bunlara taraf olanlara iktisap edilen 
veya tek elde toplanan varlõklarõn değerinin en çok % 15'i kadar; 

para cezasõ verebilir.  
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Bu paragraf uyarõnca cezalandõrõlan kişiler 36. Maddede öngörülen 
şekillerde Divan nezdinde dava açabilir. 

7. Bazõ özel veya kamusal teşebbüslerin, hukuken ya da fiilen, Yüksek 
Otoritenin yetki alanõ içindeki ürünlerden birinin pazarõnda, ortak pazarõn önemli 
bir bölümünde kendilerini etkin rekabete karşõ koruyan, hakim bir pozisyona 
sahip olup veya böyle bir pozisyon elde ederek, bu pozisyonu işbu Antlaşmanõn 
hedeflerine aykõrõ amaçlarla kullandõklarõ kanõsõna varmasõ halinde Yüksek 
Otorite, söz konusu teşebbüslerin sahip olduklarõ pozisyonu bu amaçlarla 
kullanmamalarõnõ sağlamak üzere gerekli tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyelere 
makul bir süre içinde uyulmadõğõ takdirde Yüksek Otorite, ilgili hükümet ile 
istişarelerde bulunarak alõnan kararlarla söz konusu teşebbüs tarafõndan 
uygulanacak fiyatlarõ ve satõş koşullarõnõ tespit eder veya o teşebbüsün uymasõ 
zorunlu üretim veya teslim programlarõ hazõrlar; bu kararlara uyulmamasõ halinde 
58, 59 ve 64. Maddelerde öngörülen cezalar uygulanõr. 

BÖLÜM VII 

REKABET KOŞULLARINA MÜDAHALE 

Madde 67 

1. Bir Üye Devlet tarafõndan girişilecek ve kömür veya çelik 
sanayilerindeki rekabet şartlarõnõ önemli ölçüde etkilemesi muhtemel her tür 
faaliyetin ilgili hükümet tarafõndan Yüksek Otoritenin bilgisine sunulmasõ 
gerekir. 
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2. Verimlilik konusundaki değişiklikler hariç, böyle bir tedbirin üretim 
maliyetleri arasõndaki farklõlõklarõ önemli ölçüde artõracak ciddi bir dengesizlik 
yaratacak nitelikte olmasõ halinde, Yüksek Otorite Danõşma Komitesi ile 
Konseyin görüşünü aldõktan sonra aşağõdaki tedbirleri alabilir: 

− bir Devletin aldõğõ tedbirin o Devletin yetki alanõ içindeki kömür veya 
çelik işletmeleri için zararlõ sonuçlar doğurmasõ halinde, miktarõ, koşullarõ ve 
süresi Yüksek Otoritenin mutabakatõ ile belirlenecek bir yardõmõn bu 
teşebbüslere verilmesi için Yüksek Otorite tarafõndan o Devlete izin verilebilir. 
Devletin aldõğõ bir tedbirin sonucu olmasa bile, ücret ve çalõşma koşullarõnda 
meydana gelen bir değişikliğin aynõ sonuçlarõ doğurmasõ halinde aynõ hükümler 
uygulanõr. 

− bir Devletin aldõğõ tedbirin diğer Üye Devletlerin yetki alanõ içindeki 
kömür ve çelik işletmeleri için zararlõ sonuçlar doğurmasõ halinde Yüksek 
Otorite, anõlan Devlete, kendi ekonomik dengesine en uygun olacağõnõ 
düşündüğü tedbirleri alarak bu sonuçlarõ gidermesi için tavsiyede bulunur.  

3. Bir Devletin aldõğõ tedbirin kendi yetki alanõ içindeki kömür veya çelik 
işletmelerine, aynõ ülkedeki diğer sanayi dallarõna göre özel avantaj sağlayarak 
veya özel yükümlülükler getirerek üretim maliyetleri arasõndaki farklõlõklarõ 
azaltmasõ halinde, Yüksek Otorite, Danõşma Komitesi ve Konseyin görüşünü 
aldõktan sonra bu Devlete gerekli tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir. 

BÖLÜM VIII 

ÜCRETLER VE İŞÇİLERİN DOLAŞIMI 

Madde 68 

1. Çeşitli Üye Devletlerde ücretleri ve sosyal yardõmlarõ tespit etmek için 
kullanõlan yöntemler, kömür ve çelik endüstrileri 
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söz konusu olduğunda, aşağõdaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla, işbu 
Antlaşmadan etkilenmez. 

2. Yüksek Otorite, bir veya daha fazla teşebbüs tarafõndan aynõ bölgedeki 
ücret düzeyiyle kõyaslandõğõnda aşõrõ ölçüde düşük ücret ödenmesi sonucu aşõrõ 
ölçüde düşük fiyatlarõn uygulandõğõ kanõsõna varõrsa, Danõşma Komitesinin 
görüşünü aldõktan sonra bu teşebbüslere gerekli tavsiyelerde bulunur. Aşõrõ 
ölçüde düşük ücretlerin hükümet kararlarõndan kaynaklanmasõ halinde Yüksek 
Otorite ilgili hükümetle istişarede bulunur; anlaşma sağlanamadõğõ takdirde 
Danõşma Komitesinin görüşünü aldõktan sonra söz konusu hükümete tavsiyede 
bulunabilir. 

3. Yüksek Otorite, ücretlerdeki bir düşüşün, işçilerin yaşam standardõnda 
bir düşüşe neden olduğu ve aynõ zamanda teşebbüslerin ekonomik koşullara 
uyum sağlamalarõ için sürekli bir araç veya teşebbüsler arasõnda bir rekabet aracõ 
olarak kullanõlmakta olduğunu tespit ederse, Danõşma Komitesinin görüşünü 
aldõktan sonra, masraflar teşebbüslerce karşõlanmak üzere, bu düşüşü telafi etmek 
üzere işçilere avantaj sağlanmasõ için ilgili teşebbüse veya hükümete tavsiyede 
bulunur. 

Bu hüküm: 

(a) 67. Maddede öngörülen hükümlerin uygulamasõ saklõ kalmak kaydõyla, 
bir Üye Devletin kendi dõş dengesini yeniden sağlamak için aldõğõ 
genel tedbirlere; 

(b) yasa veya sözleşme ile öngörülen endeksleme sisteminin 
uygulanmasõndan kaynaklanan ücret düşüşlerine; 

(c) hayat pahalõlõğõndaki bir düşüşün sonucunda ücretlerde görülen 
azalmalara; 

(d) (d)daha önce hakim olup etkisini yitirmiş olan istisnai koşullarda 
yapõlan olağandõşõ artõşlarõ düzeltmek için ücretlerde yapõlan 
indirimlere, 

 uygulanmaz.  
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4. Yukarõdaki paragrafõn (a) ve (b) bentlerinde öngörülen durumlar hariç 
olmak kaydõyla, bir teşebbüsteki işçilerin tümünü veya önemli bir bölümünü 
etkileyen herhangi bir ücret düşüşünün Yüksek Otoriteye bildirilmesi zorunludur. 

5. Konsey ile mutabakata varõlarak Yüksek Otorite tarafõndan belirlenecek 
bir büyüklüğe ulaşmayan teşebbüslere yönelik olmadõkça, Yüksek Otorite 
yukarõdaki paragraflarda öngörülen tavsiyelerde bulunmadan önce Konseyin 
görüşünü almak zorundadõr.  

Üye Devletlerden birinde sosyal güvenliğin finansmanõna veya işsizlik ve 
etkilerine karşõ mücadele yollarõna ilişkin hükümlerdeki ya da ücretlerdeki bir 
değişikliğin 67. Maddenin (2) ve (3).paragraflarõnda öngörülen sonuçlarõ 
doğurmasõ halinde, Yüksek Otorite bu Maddede öngörülen tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

6. Yüksek Otorite bu Madde uyarõnca kendilerine bildirilen tavsiyelere 
uymayan teşebbüslere, ücret maliyetlerinde usulsüz olarak gerçekleştirilmiş 
tasarruf tutarõnõn en çok iki katõ kadar para cezasõ ve gecikme faizi uygulayabilir. 

Madde 69 

1. Üye Devletler, sağlõk ve kamu düzeninin temel gerekleri sonucu 
getirilen sõnõrlamalar saklõ kalmak kaydõyla, Üye Devletler uyruğu ve kömür veya 
çelik üretiminde gereken niteliklere sahip olduklarõ kabul edilen işçilerin kömür 
ve çelik endüstrilerinde istihdam edilmeleri konusunda uyrukluk esasõna dayalõ 
her tür kõsõtlamadan kaçõnmayõ taahhüt ederler. 

2. Bu hükmün uygulanmasõ amacõyla Üye Devletler, işçilerde aranan 
uzmanlõk ve niteliklerin ortak tanõmlarõnõ yapar, 1. paragrafta belirtilen 
sõnõrlamalarõ ortak karar ile tespit 
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eder ve Topluluk çapõnda iş arz ve talebinde bulunanlarõn birbirleriyle bağlantõ 
kurmalarõna imkan verecek teknik imkanlarõ araştõrõrlar. 

3. Ayrõca, 2. paragraf kapsamõ dõşõnda kalan işçilerle ilgili olarak Üye 
Devletler, işgücü açõğõnõn kömür veya çelik üretiminde büyümeyi yavaşlatmasõ 
durumunda, bu durumu giderecek ölçüde kendi göç mevzuatõnda gerekli 
düzenlemeleri yaparlar; özellikle diğer Üye Devletlerin kömür ve çelik 
endüstrilerinden gelen işçilerin yeniden istihdam edilmelerini kolaylaştõrõrlar. 

4. Sõnõr işçileri ile ilgili özel tedbirler saklõ kalmak kaydõyla, Üye 
Devletler, kendi uyruklarõ ile göçmen işçiler arasõnda ücret ve çalõşma 
koşullarõnda her tür ayõrõmcõlõğõ yasaklar; özellikle sosyal güvenliğe ilişkin 
hükümlerin işgücü dolaşõmõnõ engellememesini temin etmek için kendi aralarõnda 
gerekli düzenlemeleri yapar. 

5. Yüksek Otorite bu Maddenin uygulanmasõnda Üye Devletlerin 
çalõşmalarõnõ yönlendirmek ve kolaylaştõrmakla yükümlüdür. 

6. Bu Madde Üye Devletlerin uluslararasõ yükümlülüklerini etkilemez. 

BÖLÜM IX 

TAŞIMACILIK 

Madde 70 

Ortak pazarõn kurulmasõnõn, benzer durumdaki tüketicilere benzer fiyat 
koşullarõ sağlayacak şekilde kömür ve çelik 
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taşõmacõlõk tarifelerinin ve koşullarõnõn uygulanmasõnõ gerektirdiği kabul 
edilmektedir. 

Üye Devletler arasõndaki her tür taşõmacõlõk ücret ve koşullarõnda, menşe 
ülke veya varõş ülkesine bağlõ olarak ayõrõmcõ uygulamalarda bulunmak yasaktõr. 
Bu ayrõmcõ uygulamalarõn ortadan kaldõrõlmasõ, özellikle, Topluluk içinde bir 
ülkeden diğerine kömür ve çelik taşõmacõlõğõnda, aynõ güzergah üzerinde aynõ 
mallarõn yurtiçi taşõmacõlõğõna uygulanan derecelendirmeler, ücretler ve diğer 
tüm tarife kurallarõnõn uygulanmasõ gerekeceği anlamõna gelir. 

Her Üye Devlet içinde ve Üye Devletler arasõnda kömür ve çelik 
taşõmacõlõğõnda uygulanan derecelendirmeler, ücretler ve her tür tarife kurallarõ 
yayõnlanõr veya Yüksek Otoritenin bilgisine sunulur. 

Bir veya daha fazla kömür veya çelik üreticisi teşebbüsün yararõna özel 
dahili tarifelerin uygulanmasõ, bu uygulamanõn işbu Antlaşma hükümlerine 
uygun olduğunu teyit edecek olan Yüksek Otoritenin ön onayõnõ gerektirir; 
Yüksek Otorite bu onayõ geçici veya şartlõ olarak verebilir. 

İşbu Madde hükümleri ile işbu Antlaşmanõn diğer hükümleri saklõ kalmak 
kaydõyla, taşõmacõlõğa ilişkin her tür fiyat ve şartlarõn tespiti ve değiştirilmesi ve 
taşõmacõlõk teşebbüslerinin mali dengelerinin sağlanmasõna yönelik fiyat 
ayarlamalarõ da dahil olmak üzere, taşõmacõlõk politikasõ, her Üye Devletin yasa 
veya düzenlemelerine tabi olmaya devam eder; çeşitli taşõmacõlõk türleri veya 
güzergahõ arasõnda koordinasyon veya rekabet sağlama tedbirleri de aynõ 
kurallara tabidir.  
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BÖLÜM X 

TİCARET POLİTİKASI 

Madde 71 

İşbu Antlaşma, Antlaşma hükümleri aksini öngörmedikçe, Üye Devletler 
hükümetlerinin ticaret politikasõna ilişkin konulardaki yetkilerini etkilemez. 

İşbu Antlaşma ile üçüncü ülkelere yönelik ticaret politikasõna ilişkin 
konularda Topluluğa tanõnan yetkiler, 75. Madde hükümleri saklõ kalmak 
kaydõyla, Üye Devletlere taraf olduklarõ uluslararasõ anlaşmalar uyarõnca tanõnan 
yetkileri aşamaz. 

Üye Devlet hükümetleri, Yüksek Otorite tarafõndan işbu Antlaşma ile 
yürürlükteki uluslararasõ anlaşmalara uygun olduğu kabul edilen tedbirleri 
uygulamak amacõyla gereken karşõlõklõ yardõmõ sağlarlar. Yüksek Otorite bu 
karşõlõklõ yardõmõn sağlanmasõna ilişkin yöntemleri ilgili Üye Devletlere teklif 
etmeye yetkilidir. 

 

Madde 72 

Üye Devletlerin, kömür ve çelikte üçüncü ülkelere uygulanan gümrük 
vergilerini altõna düşürmemeyi taahhüt ettikleri asgari oranlar ve aşmamayõ 
taahhüt ettikleri azami oranlar, Yüksek Otoritenin resen veya bir Üye Devletin 
talebine dayanarak yaptõğõ öneri üzerine Konsey tarafõndan oybirliğiyle alõnan bir 
kararla tespit edilebilir. 

Bu şekilde tespit edilen sõnõrlar içinde her hükümet, kendi tarifelerini ulusal 
usullerle belirler. Yüksek Otorite, resen 
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veya Üye Devletlerden birinin talebi üzerine, o Devletin tarifelerinde değişiklik 
yapõlmasõnõ sağlamaya yönelik görüş bildirebilir. 

Madde 73 

Üçüncü ülkelerle yapõlacak ticarete ilişkin ithalat ve ihracat lisanslarõnõn 
yönetilmesi, ithalat için varõş veya ihracat için çõkõş yerinin kendi topraklarõ 
içinde yer aldõğõ hükümetin yetkisindedir. 

Yüksek Otorite kömür ve çelikle ilgili bu lisanslarõn yönetim ve denetimini 
izleme yetkisine sahiptir. Yüksek Otorite, gerektiğinde, ilgili düzenlemelerin 
yapõlmasõna veya sürdürülmesine neden olan durumun gerektirdiğinden daha 
kõsõtlayõcõ olmasõnõ önlemek ve 71. Maddenin 3. paragrafõ ve 74. Madde uyarõnca 
alõnan tedbirlerin koordinasyonunu sağlamak amacõyla Konseyin görüşünü 
aldõktan sonra Üye Devletlere tavsiyelerde bulunur. 

 

Madde 74 

Aşağõda belirtilen durumlarda, Yüksek Otorite, işbu Antlaşmaya ve 
özellikle 3. Maddede belirtilen hedeflere uygun her tür tedbiri almaya ve 
hükümetlere 71. Maddenin 2. paragrafõna uygun her türlü tavsiyede bulunmaya 
yetkilidir: 

1. Topluluk üyesi olmayan ülkelerin veya bu ülkelerde bulunan 
teşebbüslerin damping veya Havana Sözleşmesi ile yasaklanan diğer 
uygulamalarda bulunduğu tespit edilirse; 

2. Topluluğun yetki alanõ içinde ve dõşõnda bulunan teşebbüslerin teklifleri 
arasõndaki farklõlõk, sadece Topluluğun yetki alanõ dõşõndaki teşebbüslerin 
tekliflerinin işbu Antlaşmaya aykõrõ rekabet koşullarõna göre hazõrlanmalarõndan 
kaynaklanõyorsa ; 
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3. İşbu Antlaşmanõn 81. Maddesinde belirtilen ürünlerden biri Üye 
Devletlerden bir veya birkaçõnõn topraklarõna, nispi olarak artan miktarlarda ve 
ortak pazar içinde benzer veya doğrudan rakip ürünlerin üretimine ciddi bir zarar 
verecek veya zarar verme tehlikesi yaratacak şekilde ithal edilirse. 

Ancak, yukarõdaki 2. bentte belirtilen durumda sadece Konseyin olumlu 
görüşü üzerine, 3. bentte belirtilen durumda ise sadece 58. Maddede öngörülen 
koşullara göre miktar kõsõtlamalarõna ilişkin tavsiyelerde bulunulabilir. 

Madde 75 

Üye Devletler, kömür ve çelikle veya kömür ve çelik üretimi için ihtiyaç 
duyduklarõ diğer hammaddeler ve özel teçhizatõn ithalatõyla ilgili ticari anlaşma 
veya eş etkili düzenleme tasarõlarõndan Yüksek Otoriteyi haberdar etmeyi taahhüt 
ederler. 

Bir anlaşma veya düzenleme tasarõsõnõn işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnõ 
engelleyecek hükümler içermesi halinde, Yüksek Otorite, kendisine yapõlan 
bildirimi almasõnõ izleyen on gün içinde ilgili Devlete gerekli tavsiyelerde 
bulunur; diğer bütün durumlarda da görüş bildirebilir. 



Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler           cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET) 

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

70 

 

BAŞLIK DÖRT 

Genel Hükümler 
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Madde 76 

(Bu Madde, Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin ikinci paragrafõ ile 
yürürlükten kaldõrõlmõştõr) 

[Bkz:Birleşme Antlaşmasõnõn 28. Maddesinin birinci paragrafõ: 

  Avrupa Topluluklarõ, Üye Devletlerin topraklarõnda işbu Antlaşmaya 
ekli Protokolde belirlenen koşullar dahilinde görevlerini yerine 
getirebilmeleri için gerekli ayrõcalõk ve dokunulmazlõklardan yararlanõrlar. 
Aynõ durum Avrupa Yatõrõm Bankasõna da uygulanõr.] 

Madde 77 

 Topluluk kurumlarõnõn merkezi, Üye Devlet hükümetlerinin ortak kararõ ile 
belirlenir. 

Madde 78* 

1. Mali yõl 1 Ocakta başlar ve 31 Aralõkta sona erer. 

Topluluğun idari giderleri, Danõşma Komitesinin işleyişine ilişkin 
harcamalar da dahil olmak üzere, Yüksek Otoritenin giderleri ile Avrupa 
Parlamentosunun, Konseyin ve Adalet Divanõnõn giderlerini kapsar. 

                                                 
* Bu Madde Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 2.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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2. Topluluğun kurumlarõndan her biri, 1 Temmuzdan önce idari gider 
tahminlerini yapar. Yüksek Otorite, bu tahminleri bir idari bütçe ön tasarõsõnda 
birleştirir. Bu ön tasarõya farklõ tahminleri içerebilen görüşünü ekler.  

Bu bütçe ön tasarõsõ,gelir ve giderlerin birer tahminini içerir. 

3. Yüksek Otorite idari bütçe ön tasarõsõnõ, en geç, uygulanacağõ yõldan 
önceki yõlõn Eylül ayõnõn birinci günü Konseye sunar. 

Konsey, bu bütçe ön tasarõsõnda değişiklik yapmak istediğinde Yüksek 
Otoriteye ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara danõşõr. 

Konsey,nitelikli çoğunlukla karar alarak, idari bütçe tasarõsõnõ hazõrlar ve 
Avrupa Parlamentosuna gönderir. 

4. İdari bütçe tasarõsõnõn, en geç bütçenin uygulanacağõ yõldan önceki yõlõn 
Ekim ayõnõn beşinci günü Avrupa Parlamentosuna sunulmasõ gerekir. 

Avrupa Parlamentosu üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile idari bütçe tasarõsõnõ 
değiştirmek ve kullanõlan oylarõn mutlak çoğunluğu ile işbu Antlaşmadan veya 
bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu olarak doğan harcamalar 
konusunda tasarõda değişiklikler yapõlmasõnõ Konseye teklif etmek hakkõna 
sahiptir. 

Avrupa Parlamentosu kendisine sunulmasõnõ izleyen kõrk beş gün içinde 
idari bütçe tasarõsõnõ onaylarsa idari bütçe kesin olarak kabul edilmiş olur. Bu 
süre içinde, Avrupa Parlamentosu idari bütçe tasarõsõnõ değiştirmez veya bu 
tasarõda değişiklik yapõlmasõnõ teklif etmezse, idari bütçe kesin olarak kabul 
edilmiş sayõlõr.  
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Avrupa Parlamentosu bu süre içinde bütçeyi değiştirir veya değişiklik 
yapõlmasõnõ teklif ederse, idari bütçe tasarõsõ yapõlan veya teklif edilen 
değişikliklerle birlikte Konseye gönderilir. 

5. Konsey, idari bütçe tasarõsõnõ Yüksek Otorite ile ve gerektiğinde diğer 
ilgili kurumlarla müzakere ettikten sonra, aşağõdaki şartlar dahilinde karar verir: 

 

(a) Konsey, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin her 
birini nitelikli çoğunlukla karar alarak değiştirebilir; 

(b) Değişiklik teklifleriyle ilgili olarak: 

- Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişikliğin herhangi bir 
kurumun toplam giderlerini artõrõcõ bir etkisinin olmadõğõ durumlarda, 
özellikle de önerilen değişikliğin sebep olabileceği gider artõşõnõn 
harcamalarda uygun bir indirim yapõlmasõnõ öngören bir veya daha çok 
değişiklik teklifiyle açõk olarak telafi edilebileceği durumlarda, Konsey 
bu değişiklik teklifini nitelikli çoğunlukla reddedilir. Bir ret kararõ 
alõnmamasõ halinde değişiklik teklifi kabul edilmiş olur. 

- Avrupa Parlamentosu tarafõndan önerilen bir değişiklik herhangi bir 
kurumun toplam giderlerini artõrõcõ etki yapacaksa, Konsey, bu 
değişiklik teklifini nitelikli çoğunlukla karar alarak kabul edebilir. 
Kabul kararõ alõnmamasõ halinde değişiklik önerisi reddedilmiş olur. 

- yukarõdaki iki bentten birinin hükümleri uyarõnca Konseyin bir 
değişiklik teklifini reddetmesi durumunda, Konsey nitelikli çoğunlukla 
idari bütçe tasarõsõnda gösterilen miktarõ ya kabul edebilir ya da başka 
bir miktar tespit edebilir. 

İdari bütçe tasarõsõ, Konsey tarafõndan kabul edilen değişiklik teklifleri esas 
alõnarak değiştirilir. 
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Konsey, idari bütçe tasarõsõnõn kendisine gönderilmesini takibenden on beş 
gün içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan değişikliklerin hiçbirini 
değiştirmez ve onun tarafõndan yapõlan değişiklik tekliflerini benimserse, idari 
bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr. Konsey, değişikliklerden hiçbirini 
değiştirmediğini ve değişiklik tekliflerinin kabul edildiğini Avrupa 
Parlamentosuna bildirir. 

Konsey, bu süre içinde, Avrupa Parlamentosu tarafõndan yapõlan 
değişikliklerin bir veya birkaçõnõ değiştirir yahut onun tarafõndan getirilen 
değişiklik tekliflerini reddeder ya da değiştirirse, idari bütçe tasarõsõ değiştirilmiş 
haliyle tekrar Avrupa Parlamentosuna gönderilir. Konsey, müzakerelerinin 
sonucunu Avrupa Parlamentosuna bildirir. 

6. Değişiklik teklifleriyle ilgili kararlar daha önce kendisine bildirilen 
Avrupa Parlamentosu, idari bütçe tasarõsõnõn gönderilmesini izleyen on beş gün 
içinde üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile karar 
alarak, kendi yaptõğõ değişiklikler üzerinde Konseyce yapõlan değişikliklerde 
tadilat yapabilir veya Konseyin yaptõğõ bu değişiklikleri reddedebilir ve buna 
göre idari bütçeyi kabul eder. Bu süre içinde Avrupa Parlamentosu karar 
vermezse, idari bütçe kesin olarak kabul edilmiş sayõlõr. 

7. Bu Maddede öngörülen işlemler tamamlandõğõnda, Avrupa Parla-
mentosu Başkanõ idari bütçenin kesin olarak kabul edildiğini ilan eder. 

8. Bununla birlikte, eğer önemli gerekçeler mevcutsa Avrupa 
Parlamentosu, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn üçte ikisiyle 
karar alarak, idari bütçe tasarõsõnõ reddedilir ve kendisine yeni bir tasarõnõn 
sunulmasõnõ isteyebilir.  
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9. İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan 
zorunlu olarak doğan giderler dõşõndaki giderlerin tamamõ için, her yõl, cari yõlõn 
aynõ mahiyetteki giderleri göz önünde bulundurularak, azami bir artõş oranõ tespit 
edilir.  

Yüksek Otorite, Ekonomik Politika Komitesinin görüşünü aldõktan sonra; 

− Topluluk içinde gayri safi milli hasõla hacmindeki değişmeye; 

− Üye Devletlerin bütçelerinde meydana gelen ortalama değişikliğe ve; 

− bir önceki bütçe yõlõnda hayat pahalõlõğõnda meydana gelen değişime 
göre bu azami artõş oranõnõ belirler.  

Azami oran 1 Mayõstan önce Topluluğun bütün kurumlarõna bildirilir. 
Topluluk kurumlarõ bu paragrafõn dördüncü ve beşinci bentlerindeki hükümler 
saklõ kalmak kaydõyla, bütçe işlemleri süresince bu orana riayet etmek 
zorundadõr. 

İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu 
olarak doğan giderler dõşõndaki giderler için, Konseyce hazõrlanan idari bütçe 
tasarõsõnda yer alan gerçek artõş oranõ, azami oranõn yarõsõndan fazla ise, Avrupa 
Parlamentosu değişiklik yapma hakkõnõ kullanarak, sözü edilen giderlerin toplam 
miktarõnõ, azami oranõn yarõsõnõ aşmayacak şekilde artõrabilir. 

Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Yüksek Otorite, Topluluklarõn 
faaliyetlerinin bu paragrafta öngörülen usule göre belirlenen oranõn aşõlmasõnõ 
gerektirdiği kanõsõna varõrsa,nitelikli çoğunlukla karar alan Konsey ile üye tam 
sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile karar alan Avrupa 
Parlamentosu arasõnda varõlacak mutabakatla yeni bir oran tespit edilebilir.  
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10. Her kurum bu Maddeyle kendisine verilen yetkileri, özellikle 
Topluluklarõn öz kaynaklarõ ile gelir ve giderlerin denkliği konusunda, işbu 
Antlaşma hükümlerine ve bu Antlaşma gereğince alõnan kararlara uygun olarak 
kullanõr.  

11. İdari bütçenin kesin olarak kabul edilmesi ile 49. Madde hükümlerine 
uygun olarak ilgili gelirlerin tahsil edilmesi konusunda Yüksek Otoriteye izin ve 
yetki verilmiş olur. 

Madde 78 a* 

İdari bütçe, 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine göre 
belirlenen hesap birimi cinsinden hazõrlanõr. 

78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzüklerde aksine hüküm bulunmadõkça 
bütçede yer alan giderlere ilişkin olarak bir mali yõl için harcama yetkisi verilir. 

78h Maddesine uygun olarak belirlenecek şartlar dahilinde, personel 
giderleri hariç, bütçe dönemi sonuna kadar kullanõlmamõş olan ödenekler ancak 
bir sonraki mali yõla aktarõlabilir. 

Ödenekler, gider kalemlerinin türleri ve tahsis amaçlarõna göre özel 
bölümlere ayrõlõr ve gerektiğinde bu bölümler de 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan 
tüzüklere uygun olarak alt bölümlere ayrõlõr. 

Avrupa Parlamentosu, Konsey, Yüksek Otorite ve Adalet Divanõnõn 
giderleri, bazõ ortak giderler için yapõlan özel düzenlemeler saklõ kalmak 
kaydõyla, idari bütçede ayrõ bölümler halinde gösterilir. 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 3.Maddesi ile değiştirilmiştir.  



Avrupa Topluluklarõna İlişkin Temel Belgeler           cilt 1: Avrupa Topluluklarõnõ Kuran Temel Antlaşmalar (AKÇT, AET, AAET) 

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

77 

 

Madde 78 b* 

1. Bütçe döneminin başõnda idari bütçe henüz oylanmamõşsa harcamalar, 
bir önceki bütçe yõlõnda her bölüm veya alt bölüm için verilen ödeneklerin on 
ikide birini aşmamasõ kaydõyla, 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzük 
hükümlerine göre, aylõk olarak yapõlabilir; ancak bu uygulama ile Yüksek Otorite 
emrine verilen ödenekler, hazõrlanmakta olan idari bütçe tasarõsõnda öngörülen 
ödeneklerin on ikide birinden yüksek olamaz. 

Yüksek Otoriteye, idari bütçe tasarõsõnõn onaylanmasõyla ortaya çõkacak 
miktarõn aşõlmamasõ kaydõyla, bir önceki mali yõlõn ödeneklerinin tutarõ kadar 
prelevman alõnmasõ için yetki ve görev verilir. 

2. Konsey, 1. paragrafta belirlenen diğer şartlara uyulmasõ kaydõyla, on 
ikide bir oranõnõ aşan harcamalara nitelikli çoğunlukla izin verebilir. Prelevman 
alma yetki ve görevi buna göre ayarlanabilir. 

İşbu Antlaşmadan veya bu Antlaşma gereğince alõnan kararlardan zorunlu 
olarak doğan harcamalar dõşõndaki harcamalarla ilgili olmasõ halinde, karar, 
Konseyce derhal Avrupa Parlamentosuna bildirilir; Avrupa Parlamentosu 30 gün 
içinde, üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ve kullanõlan oylarõn beşte üçü ile bu 
harcamalarõn 1. paragrafta belirtilen on ikide bir oranõ aşan kõsmõ ile ilgili olarak 
farklõ bir karar alabilir. Konsey kararõnõn bu bölümü, Avrupa Parlamentosu kendi 
kararõnõ alõncaya kadar 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 4.Maddesi ile değiştirilmiştir.  
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ertelenir. Yukarõda belirtilen süre içinde, Avrupa Parlamentosu Konsey 
kararõndan farklõ bir karar almazsa, Konseyin kararõ kesinleşmiş sayõlõr. 

 

Madde 78 c* 

Yüksek Otorite, 78h Maddesi uyarõnca çõkarõlan tüzük hükümlerine uygun 
olarak, kendi sorumluluğu altõnda ve tahsis edilen ödeneklerle sõnõrlõ olarak idari 
bütçeyi uygular. 

Her kurumun kendi harcamalarõnõ yaparken uyacağõ ayrõntõlõ kurallar 
tüzüklerde belirtilir.  

Yüksek Otorite, 78h Maddesi gereğince çõkarõlan tüzükte belirlenen sõnõrlar 
ve şartlar dahilinde, idari bütçe içinde ya bölümden bölüme ya da alt bölümden 
alt bölüme ödenek aktarmalarõ yapabilir. 

 

Madde 78 d** 

Yüksek Otorite, idari bütçenin uygulanmasõna ilişkin olarak, bir önceki 
bütçe yõlõnõn hesaplarõnõ her yõl Konseye ve Avrupa Parlamentosuna sunar. 
Yüksek Otorite ayrõca, Topluluğun bu bütçenin kapsamõndaki aktif ve pasifini 
gösteren mali bilançosunu da Konseye ve Avrupa Parlamentosuna gönderir. 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 5.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
** Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 6.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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Madde 78 e* 

1. İşbu Antlaşma ile bir Sayõştay kurulmuştur. 

2. Sayõştay 12 üyeden oluşur** 

3. Sayõştay üyeleri, kendi ülkelerinde serbest mali denetim kuruluşlarõnda 
çalõşan veya çalõşmõş olan, ya da bu işin gerektirdiği özel ehliyete sahip olan ve 
bağõmsõzlõklarõ şüphe götürmeyen kişiler arasõndan seçilirler. 

4. Sayõştay üyeleri, Avrupa Parlamentosunun görüşü alõndõktan sonra 
Konsey tarafõndan, oybirliğiyle altõ yõllõk bir süre için atanõrlar. 

Bununla birlikte, ilk atamalar yapõlõrken Sayõştay'õn kura ile tespit edilen 
dört üyesi sadece dört yõllõk bir süre için atanõr.  

Sayõştay üyeleri tekrar atanabilirler. 

Sayõştay üyeleri, kendi aralarõndan üç yõllõk bir süre için Sayõştay Başkanõnõ 
seçerler. Başkan yeniden seçilebilir. 

5. Sayõştay üyeleri görevlerini, Topluluğun genel çõkarlarõ doğrultusunda, 
tam bir bağõmsõzlõkla yerine getirirler. 

Görevlerinin yerine getirilmesinde hiçbir hükümet ya da kuruluştan ne 
talimat isterler, ne de alõrlar. Görevleri ile bağdaşmayan her türlü faaliyetten 
kaçõnõrlar. 

6. Sayõştay üyeleri, görev süreleri boyunca ücretli veya ücretsiz, başka 
hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar. Göreve 
 

                                                 
* Bu Madde, 2.paragraf hariç, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 7.Maddesi ile 
değiştirilmiştir 
** 2.paragraf, ÝSP/PORT Katõlma Senedinin 20.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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başlarken, görevlerinin devamõ süresince ve görevleri sona erdikten sonra, 
görevlerinin gerektirdiği yükümlülüklere riayet etmeyi ve özellikle görevleri sona 
erdikten sonra, bazõ görev ve menfaatlerin kabulüyle ilgili olarak dürüst ve 
hassas davranmayõ resmen taahhüt ederler. 

7. Normal yenilenme ve ölüm dõşõnda, bir Sayõştay üyesinin görevi, istifa 
ettiği veya 8. paragraf hükümleri gereğince, Adalet Divanõ tarafõndan resen 
görevden ayrõlmõş sayõldõğõ zaman sona erer. 

 

Görev süresinin geri kalan kõsmõ için ilgilinin yerine atama yapõlõr. 

Resen görevden ayrõlmõş sayõlma durumlarõ dõşõnda, Sayõştay üyeleri, 
yerlerine yeni atama yapõlõncaya kadar görevlerine devam ederler. 

8. Sayõştay'õn talebi üzerine, görevinin gerektirdiği koşullarõ artõk 
taşõmadõğõ veya sorumluluklarõnõ yerine getiremediği Adalet Divanõn tarafõndan 
tespit edilmedikçe bir Sayõştay üyesi görevinden alõnamaz ve emeklilik 
hakkõndan ya da onun yerine geçen her türlü tazminattan mahrum edilemez. 

9. Konsey, Sayõştay Başkan ve üyelerinin çalõşma koşullarõnõ ve özellikle 
maaşlarõnõ, tazminatlarõnõ ve emekli aylõklarõnõ nitelikli çoğunlukla karar alarak 
tespit eder. Ücret yerine geçen her türlü ödemeyi de aynõ çoğunlukla belirler. 

10. Avrupa Topluluklarõnõn, Adalet Divanõ yargõçlarõna uygulanan İmtiyaz 
ve Dokunulmazlõklara İlişkin Protokol hükümleri Sayõştay üyelerine de 
uygulanõr.  
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Madde 78 f * 

1. Sayõştay, Topluluğun bütün idari gelir ve idari gider hesaplarõnõ, 
Topluluğun memur ve diğer görevlilerinin maaş, ücret ve yan ödemelerinden 
Topluluk yararõna kesilen vergi geliri de dahil olmak üzere, denetler. Sayõştay 
aynõ şekilde, kuruluş metinlerinde denetimi engelleyen bir hüküm bulunmadõkça, 
Toplulukça kurulan bütün kurumlarõn gelir ve gider hesaplarõnõ denetler. 

2. Sayõştay, 1. paragrafta değinilen bütün gelir ve aynõ paragrafta 
bahsedilen giderlerin hukuka ve usule uygunluğunu ve mali yönetimin etkin bir 
şekilde işleyip işlemediğini denetler. 

Gelirlerin denetimi, tahakkuk eden gelirlerle Topluluğa fiilen ödenen 
gelirlerin karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr. 

Giderlerin denetimi, taahhüt edilen miktarlar ve fiilen ödenen miktarlarõn 
karşõlõklõ incelenmesi esasõna göre yapõlõr. 

Bu denetimler, ilgili bütçe yõlõ hesaplarõnõn kapatõlmasõndan önce 
yapõlabilir. 

3. Denetim, belgeler üzerinde ve gerekirse, Topluluğun kurumlarõ 
nezdinde ve Üye Devletlerde yerinde denetim şeklinde yapõlõr. Üye Devletlerde 
denetim, ulusal mali denetim kuruluşlarõyla veya bu kuruluşlarõn gerekli yetkiye 
sahip olmamalarõ halinde yetkili devlet daireleriyle işbirliği halinde yapõlõr. Bu 
kuruluş veya daireler, denetime katõlmak isterlerse bunu Sayõştay'a bildirirler. 

Topluluğun kurumlarõ ve ulusal mali denetim kuruluşlarõ veya bu 
kuruluşlarõn gerekli yetkiye sahip olmadõğõ durumlarda, 
 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 8.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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ulusal daireler, Sayõştay'õn talebi üzerine, Sayõştay'õn görevini yerine getirmesi 
için gerekli her tür belge veya bilgiyi verirler. 

4. Sayõştay, her bütçe yõlõnõn kapanmasõndan sonra yõllõk bir rapor hazõrlar. 
Bu rapor, Topluluğun kurumlarõna gönderilir ve bu kurumlarõn Sayõştay'õn 
gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ ile birlikte, Avrupa Topluluklarõ Resmi 
Gazetesinde yayõnlanõr. 

Sayõştay ayrõca, istediği zaman belirli konulardaki gözlemlerini 
açõklayabilir ve Topluluk kurumlarõndan birinin talebi üzerine görüş bildirebilir. 

Sayõştay, yõllõk raporlarõnõ veya görüşlerini üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile 
kabul eder.  

Sayõştay, bütçe uygulamasõnõn denetimi ile ilgili yetkilerinin 
kullanõlmasõnda Avrupa Parlamentosuna ve Konseye yardõm eder. 

5. Sayõştay, bundan başka her yõl, 1. paragrafta belirtilen gelir ve giderlerle 
ilgili olanlar dõşõndaki hesap işlemlerinin ve Yüksek Otoritenin bu işlemlerle 
ilgili mali yönetimin mevzuata uygunluğu konusunda ayrõ bir rapor hazõrlar. 
Sayõştay bu raporu, hesabõn ilgili olduğu bütçe döneminin kapanõşõndan en geç 
altõ ay sonra hazõrlar ve Yüksek Otorite ile Konseye gönderir. Yüksek Otorite de 
raporu Avrupa Parlamentosuna gönderir. 

Madde 78 g * 

Avrupa Parlamentosu, Konseyin nitelikli çoğunlukla alacağõ bir tavsiye 
kararõ üzerine, bütçenin uygulanmasõ konusunda Yüksek Otoriteyi ibra eder. Bu 
amaçla, sõrasõyla Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 78d Maddesinde belirtilen 
hesaplarla mali bilançoyu 
 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 9.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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ve denetime tabi tutulan kurumlarõn Sayõştay'õn gözlemleri hakkõndaki cevaplarõ 
ile birlikte Sayõştay'õn yõllõk raporunu incelerler. 

Madde 78 h* 

Konsey, Yüksek Otoritenin teklifi üzerine, Avrupa Parlamentosuna 
danõştõktan ve Sayõştay'õn görüşünü aldõktan sonra, oybirliği ile: 

(a) özellikle idari bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ ile hesaplarõn 
verilmesi ve denetlenmesine ilişkin esaslarõ gösteren Mali Tüzükleri 
çõkarõr; 

(b) ita amirleri ile saymanlarõn sorumluluklarõna ve denetimine ilişkin 
kurallarõ belirler. 

Madde 79 

İşbu Antlaşma Yüksek Akit Taraflarõn Avrupa'daki topraklarõna uygulanõr. 
Bu Antlaşma aynõ zamanda Avrupa'da bulunan ve dõş ilişkilerinden bu 
Antlaşmayõ imzalayan bir devletin sorumlu olduğu topraklara da uygulanõr; 
Saar'a ilişkin olarak, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasõnda teati edilen mektuplar işbu Antlaşmaya 
eklenmiştir. 

Önceki paragraflardaki hükümler saklõ kalmak kaydõyla:** 

(a) İşbu Antlaşma Faroe Adalarõna uygulanmaz. Ancak, Danimarka 
Krallõğõ Hükümeti en geç 31 Aralõk 1975 tarihine kadar Fransa 
Cumhuriyeti Hükümetine bir deklarasyonla bu Antlaşmanõn o 
 

                                                 
* Bu Madde, Bazõ Mali Hükümleri Değiştiren Antlaşmanõn 10.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
** 2.paragraf, (a)şõkkõnõn ikinci bendi hariç olmak üzere,DAN/IRL /BK Katõlma Senedine İlişkin Konsey 
Kararõnõn 14.Maddesiyle değişik, DAN/IRL/BK Katõlma Senedinin 25.Maddesiyle eklenmiştir.  
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Adalara da uygulanacağõnõ bildirebilir; Fransa Hükümeti bu 
deklarasyonun onaylõ birer örneğini diğer Üye Devlet Hükümetlerine 
gönderecek ve bu Antlaşma, deklarasyonun verilmesini izleyen ikinci 
ayõn ilk gününden itibaren bu adalara uygulanacaktõr. 

İşbu Antlaşma Grönland'a uygulanmaz.* 

(b) İşbu Antlaşma Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallõğõnõn 
Kõbrõs'taki egemenlik bölgelerine uygulanmaz. 

(c) İşbu Antlaşma, Anglo-Norman Adalarõna ve Man adasõna sadece, 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğuna Yeni Üye Devletlerin Katõlõmõna 
İlişkin 22 Ocak 1972 tarihli Avrupa Topluluklarõ Konseyi Kararõnda 
öngörülen bu adalarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasõnõ sağlamak 
için gerekli olduğu ölçüde uygulanõr. 

Her Yüksek Akit Taraf, yetkisi altõnda bulunan Avrupa dõşõndaki 
topraklarõnda kömür ve çelikle ilgili olarak yararlandõğõ tercihli muameleden 
diğer Üye Devletleri de yararlandõracağõnõ taahhüt eder. 

Madde 80 

İşbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda "teşebbüs" terimi, 79. Maddenin birinci 
paragrafõnda belirtilen topraklarda kömür ve çelik dalõnda üretim faaliyeti 
gösteren herhangi bir teşebbüs ve ayrõca 65 ve 66. Maddelerin uygulanmasõ 
bakõmõndan ve bunu sağlamak için gerekli bilgilerle bu meyanda açõlan davalar 
açõsõndan yurt içi kullanõcõlara ve zanaatkara satõşlar hariç, esas itibariyle dağõtõm 
işiyle uğraşan herhangi bir teşebbüs veya ajansõ ifade eder. 

Madde 81 

"Kömür" ve "çelik" terimleri, işbu Antlaşmanõn 1 numaralõ Ekinde 
tanõmlanmõştõr. 

                                                 
* Bu bent, Grönland Antlaşmasõnõn 1.Maddesi ile eklenmiştir.  
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Bu Ekte bulunan listelere Konsey tarafõndan oybirliğiyle karar alõnarak 
eklemeler yapõlabilir. 

Madde 82 

İşbu Antlaşma gereğince teşebbüslere uygulanabilir para cezalarõ ile 
gecikme faizlerinin hesaplanmasõnda esas alõnan ciro Yüksek Otoritenin yetki 
alanõ içindeki ürünlerden gerçekleştirilen cirodur.  

Madde 83 

Topluluğun kurulmasõnõn işbu Antlaşma hükümlerine tabi teşebbüslerin 
mülkiyet rejimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 

Madde 84 

İşbu Antlaşmanõn hükümlerinde yer alan "işbu Antlaşma" deyimi bu 
Antlaşma ile Eklerinin ve Ek Protokoller ile Geçiş Hükümlerine ilişkin 
Sözleşmenin hükümleri anlamõna gelir. 

Madde 85 

İşbu Antlaşma hükümlerinin uygulanmasõna imkan vermek amacõyla 
Yüksek Akit Taraflarca üzerinde anlaşmaya varõlan başlangõç ve geçiş dönemine 
ait tedbirler işbu Antlaşmaya ek bir Sözleşme ile belirlenmiştir. 

Madde 86 

Üye Devletler, Topluluk kurumlarõnõn karar ve tavsiyelerinden doğan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli bütün genel ve özel 
tedbirleri almayõ ve Topluluğun görevini yerine getirmesini kolaylaştõrmayõ 
taahhüt ederler.  
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Üye Devletler,1. ve 4. Maddelerde belirtilen ve ortak pazar ile 
bağdaşmayacak herhangi bir tedbir almaktan kaçõnmayõ taahhüt ederler. 

 

Üye Devletler, yetkilerinin elverdiği ölçüde, ortak pazarda kömür ve çelik 
ticaretine ilişkin uluslararasõ ödemeleri sağlamak için gerekli tüm düzenlemeleri 
yaparlar ve bu ödemeleri kolaylaştõrmak için birbirlerine karşõlõklõ yardõmda 
bulunurlar. 

 

Yüksek Otoritenin denetim işiyle görevlendirdiği memurlar, Üye Devletler 
topraklarõnda, görevlerini yerine getirmek için gerektiği ölçüde, bu Devletlerin 
mevzuatõna göre kendi gelir idaresi görevlilerine tanõnan hak ve yetkilere 
sahiptirler. Denetim görevleri ve bu işle görevlendirilen memurlarõn sõfatõ, 
usulüne göre ilgili Devlete bildirilir. Bu Devletin memurlarõ, ilgili Devletin veya 
Yüksek Otoritenin talebi üzerine, Yüksek Otorite memurlarõna görevlerini yerine 
getirmelerinde yardõmcõ olabilirler. 

Madde 87 

Yüksek Akit Taraflar, işbu Antlaşmanõn yorumuna veya uygulanmasõna 
ilişkin bir uyuşmazlõğõ çözmek için işbu Antlaşmada öngörülenler dõşõnda bir 
çözüm yoluna başvurmak amacõyla kendi aralarõnda mevcut Antlaşma, sözleşme 
veya deklarasyonlarõ uygulamamayõ taahhüt ederler. 

Madde 88 

Yüksek Otorite, Üye Devletlerden birinin işbu Antlaşma gereğince üzerine 
düşen yükümlülüklerden birini yerine getirmediği kanaatõna varõrsa, bu Devlete, 
kendi görüşlerini sunma imkanõ tanõdõktan sonra, gerekçeli bir kararla bu 
eksikliği tespit eder. Yüksek Otorite, söz konusu Devlete, yükümlülüğünü yerine 
getirmesi için bir süre tanõr.  
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İlgili Devlet, kararõn tebliğini izleyen iki ay içinde Divanda dava açabilir. 
Divan, bu davalarda sõnõrsõz yargõlama yetkisine sahiptir. 

İlgili Devlet, Yüksek Otorite tarafõndan kendisine tanõnan süre içinde 
yükümlülüğünü yerine getirmez veya açtõğõ dava reddedilirse, Konseyin üçte iki 
çoğunlukla vereceği olumlu görüşü üzerine Yüksek Otorite: 

(a) işbu Antlaşma gereğince söz konusu Devlete yapmasõ gereken 
ödemeleri askõya alabilir; 

(b) yükümlülüğün ihlalinden doğan sonuçlarõ gidermek amacõyla, 4. 
Madde hükümlerinin dõşõna çõkan tedbirler alabilir veya diğer Üye 
Devletlere benzeri tedbirler alma yetkisi verebilir. 

(a) ve (b) bentleri uyarõnca alõnan kararlara karşõ, tebliğlerini izleyen iki ay 
içinde Divan nezdinde dava açõlabilir; Divan bu tür davalarda sõnõrsõz yetkiye 
sahiptir. 

Eğer yukarda öngörülen bu tedbirler etkisiz kalõrsa, Yüksek Otorite konuyu 
Konseye götürür. 

Madde 89  

Üye Devletler arasõndaki herhangi bir uyuşmazlõk, işbu Antlaşmanõn 
uygulanmasõna ilişkin olup bu Antlaşmada belirtilen diğer usullerle 
çözülemediğinde, uyuşmazlõğa taraf Devletlerden birinin başvurusu üzerine 
Divan önüne getirilebilir. 

Divan aynõ zamanda, işbu Antlaşmanõn konusu ile ilgili olarak Üye 
Devletler arasõnda doğan ve bir tahkim sözleşmesi gereği kendisine getirilen 
herhangi bir uyuşmazlõğõ karara bağlamaya yetkilidir. 

Madde 90  

Bir teşebbüs tarafõndan işbu Antlaşmadan kaynaklanan bir 
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yükümlülüğün yerine getirilmemesinin aynõ zamanda bu teşebbüsün ait olduğu 
Devletin mevzuatõnda da bir yükümlülük ihlalini oluşturmasõ ve bu teşebbüse 
karşõ sözü edilen ülke mevzuatõ uyarõnca yargõsal ya da idari yollara 
başvurulmasõ halinde, anõlan Devlet, Yüksek Otoriteyi bu durumdan haberdar 
etmek zorundadõr; bunun üzerine Yüksek Otorite kendi kararõnõ erteleyebilir. 

 

Yüksek Otorite, kararõnõ ertelediğinde, ulusal mercilerce açõlan davanõn 
seyrinden haberdar edilir ve kendisine konuya ilişkin tüm belge ve bilirkişi 
raporlarõ ve diğer delilleri ibraz imkanõ verilir. Yüksek Otorite, aynõ şekilde, 
verilen nihai karardan haberdar edilir ve kendi verebileceği cezanõn belirlen-
mesinde söz konusu kararõ dikkate alõr. 

Madde 91 

Bir teşebbüsün, Yüksek Otoriteye işbu Antlaşmanõn veya bunun 
uygulanmasõna ilişkin bir kural gereğince ya da Yüksek Otorite tarafõndan 
verilen bir para cezasõ veya gecikme faizi sonucu ödemesi gereken miktarõ 
öngörülen süre içinde ödememesi halinde, Yüksek Otorite bu teşebbüse kendi 
borç bakiyesinden o teşebbüsün ödemediği miktar kadarõnõn ödenmesini askõya 
alabilir. 

Madde 92 

Yüksek Otoritenin parasal yükümlülük getiren kararlarõ icra edilebilir 
niteliktedir. 

 

Üye Devletler topraklarõnda cebri icra, kararõn infaz edileceği Devlette 
geçerli olan kesinleşme şerhi karara yazõldõktan sonra, kararõn doğruluğunun 
kontrolünden başka bir inceleme yapõlmaksõzõn her Devlette yürürlükte olan usul 
kurallarõna uygun 
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olarak yürütülür. Bu işlem her hükümetçe bu amaçla belirlenen bir Bakan 
aracõlõğõyla yerine getirilir. 

Cebri icra ancak Divan kararõyla durdurulabilir.  

Madde 93 

Yüksek Otorite, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ 
ile uygun olabilecek bütün ilişkileri sürdürür ve bu kuruluşlarõ Topluluğun 
faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar eder. 

 

Madde 94 

Topluluk kurumlarõ ile Avrupa Konseyi arasõndaki ilişkiler, işbu 
Antlaşmaya ek bir Protokolde öngörülen koşullar çerçevesinde sağlanõr. 

 

Madde 95 

2, 3 ve 4. Maddelerde belirtilen Topluluk amaçlarõndan birinin, kömür ve 
çelik ortak pazarõ çerçevesinde ve 5. Madde hükümlerine uygun 
olarak,gerçekleştirilmesi için Yüksek Otoritenin bir karar veya tavsiyesinin 
gerekli olduğunun anlaşõlõp işbu Antlaşmada öngörülmeyen bütün hallerde, 
Konseyin oybirliğiyle onayõ ve Danõşma Komitesinin görüşü alõndõktan sonra, 
Yüksek Otorite tarafõndan karar alõnabilir veya tavsiyede bulunulabilir. 

Bu usule göre alõnan karar veya tavsiye, gerekirse uygulanacak cezalarõ 
belirler.  
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Geçiş Hükümlerine İlişkin Sözleşmede öngörülen geçiş dönemi sona 
erdikten sonra, işbu Antlaşmanõn uygulanmasõnda edinilen deneyimler sonucu 
öngörülmeyen sorunlarla karşõlaşõlmasõnõn veya ekonomik veya teknik koşullarda 
kömür ve çelik ortak pazarõnõ doğrudan etkileyen köklü bir değişikliğin Yüksek 
Otoriteye verilen yetkilerin kullanõlmasõna ilişkin kurallarda bir uyarlamayõ 
zorunlu kõlmasõ halinde gerekli değişiklikler yapõlabilir; ancak, bu değişikliklerle 
2, 3 ve 4. Madde hükümlerine veya Yüksek Otoriteye ve Topluluğun diğer 
kurumlarõna verilen yetkiler arasõndaki ilişkiye dokunulamaz.  

Bu değişikliklerle ilgili olarak Yüksek Otorite ile üyelerinin on ikide on 
çoğunluğu ile karar alan Konseyin mutabakat halinde hazõrladõklarõ teklif 
Divanõn görüşüne sunulur. Divan, incelemesi sõrasõnda konunun fiili ve hukuki 
bütün yönlerini değerlendirmek için tam yetkiye sahiptir. Eğer Divan bu 
inceleme sonucunda önerilerin bir önceki paragraf hükümlerine uygun olduğunu 
kabul ederse, bu öneriler Avrupa Parlamentosuna intikal ettirilir ve Avrupa 
Parlamentosunun üye tam sayõsõnõn üçte iki ve kullanõlan oylarõn dörtte üç 
çoğunluğu ile onaylandõğõ takdirde yürürlüğe girer.* 

Madde 96 

Geçiş dönemi sona erdikten sonra, herhangi bir Üye Devlet Hükümeti veya 
Yüksek Otorite, işbu Antlaşmada değişiklikler önerebilir. Bu öneriler Konseye 
sunulur. Konsey, eğer üçte iki çoğunlukla Üye Devlet temsilcilerini Konferansa 
çağõrma yönünde görüş bildirirse Konsey Başkanõ, Antlaşmada yapõlacak 
değişiklik- 
 

                                                 
* Dördüncü paragraf İSP/PORT Katõlma Senedinin 13.Maddesi ile değiştirilmiştir. 
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lerin ortak tutumla karara bağlanmasõ amacõyla derhal Konferansõ toplar.  

Yapõlan değişiklikler, anayasal kurallarõna uygun olarak bütün Üye Devletler 
tarafõndan onaylandõktan sonra yürürlüğe girer. 

Madde 97 

İşbu Antlaşma, yürürlüğe girmesinden itibaren elli yõl için geçerlidir. 

Madde 98  

Her Avrupa Devleti, işbu Antlaşmaya taraf olmak için başvuruda 
bulunabilir. Antlaşmaya taraf olmak isteyen Devlet Konseye başvurur. Konsey, 
Yüksek Otoritenin görüşünü aldõktan sonra, oybirliğiyle karar alõr ve yine 
oybirliğiyle katõlma şartlarõnõ belirler. Bu katõlma, katõlma belgesinin işbu 
Antlaşmanõn tevdi edildiği hükümet tarafõndan alõndõğõ gün yürürlüğe girer.  

Madde 99 

İşbu Antlaşma, kendi anayasal kurallarõna uygun olarak tüm Üye Devletler 
tarafõndan onaylanõr; onay belgeleri Fransa Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilir. 

İşbu Antlaşma, bu işlemi en son yerine getirecek Akit Devletin onay 
belgesini tevdi ettiği gün yürürlüğe girer. 

Bütün onay belgelerinin işbu Antlaşmanõn imzalanmasõnõ izleyen altõ ay 
içinde tevdi edilmemesi halinde, belgelerini 
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daha önce tevdi etmiş Devletler Hükümetleri alõnacak tedbirler konusunda 
görüşmelerde bulunurlar.  

Madde 100 

Tek nüsha olarak düzenlenen bu Antlaşma, birer onaylõ sureti Antlaşmaya 
imza koyan diğer Devletler hükümetlerine gönderilmek üzere Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arşivlerinde muhafaza edilir. 

DOĞRULUĞUNU ONAYLAYARAK aşağõda adlarõ yazõlõ tam yetkili 
temsilciler işbu Antlaşmayõ imzalamõş ve mühürlemişlerdir. 

Paris'te bin dokuz yüz elli bir yõlõnõn Nisan ayõnõn onsekizinci günü 
yapõlmõştõr. 

ADENAUER 

Paul VAN ZEELAND 

J.MEURICE 

SCHUMAN 

SFORZA 

JOS.BECH 

STIKKER 

VAN DEN BRINK 
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